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Juazena veškerá iměna osobnós,tních práv, jakož i odnětí jeho 
.ies t závislé na tO'mto orgánu. S panovníka přesunuje se v době 
lu oderúí totO' právo na! stát, takže na př. O'dnětí titulu doktor-

· ského neb odnětí šlechtictví může se státi na základě výroku 
:·soudního a pod. 

Po,kuCl jde o formu, Jakou byla udělována osobnostní práva ~ 
J11ŮŽerl11e sledovati také rozdíl meiil starým a nynějším právn"ínl 
řádem. V dřívějších právních -řádech dostávala se osohnostLÍÉ 
práva jednotlivcům. na základě privilegií, kdežto doba současná 

··nahrazuje tuto formu Iprivileg~sačního aktu O'becnou n.onnou~ 
"jak veln"li dobrÝln příkladmn Jest právě vývoj p,ráva autDrského 
neb patentního. V tomto vývoji mnoho způsobil přesun názoru~ 
že ochrana těchto práv nepHsluší jen .iednotHvci, kterému bylo 
saželio na jeho velmi cenný statek nehmotný, nýbrž že nad zá-

: jmem soukromýnl převyšuje zájem veřejný a proto též ochranu 
, · těchtO' . sltatků převzal stát sám. 

Třeba's tedy několik předchO'zích paragrafi't ani zdaleka ne
mi'tže ' vyčerpávati látky tak obsáhlé a jistě i zajímavé, jako jsou 
·práva! osobnostní, přece jistě i tento náčr1ek dostačí k vytvoření 
.představy, jak dokonale znaly dřívější právní řády práva osob-
nostní. Pokusili-li bychom se o charakteristiku dřívějš,ího stavu 
v t01nto oboru proti stavu nynějšfnlu, snad by -bylo m.ožno 
(snrčitou Y}Thradou) říci, že kvalitu dnešních práv osobnostníc.h 
nahraz,ovnla doba stará kvantitou. Doba nová odstr,anila řadu 

· těchto práv, doplňujíc naopak jejich úbytek Pi'ávy novými. 
Ale studium vývoje těchto práv, které byly kdysi podsta11110U 
součás.tÍ našeho právního řádu , jest nejen l)rospěšno pro sta \!!" 
'lynější de lege lata, nýbrž rpos1kytne i mnohou dobrou poučk u. 
de lege ferenda. 

ZPRl\VV. 
Výzva. Letošniho května bude náš spolek českosloven"ských 

' prnvniků »11.§ e h r d ( vzpominati šedesátého vúroči svého za
loženi a protože kdysi v našich malých poměrech, kdy nós 
tísnila mocenská cizí. nadvláda, byl také lediným spolkem spla-

: tým úzce rovněž s ledinou naší právnickow fakultou , vzpOmene 
chvil ve » Všelzl'dll « a s ním prožitých mnoho pl'ávnikil česko
slovenských. Spolkový výbor uspořádd vedle oslavné valné hro
.mady i publikacž, .iež by dilsto;ně ·represenfovalq ty, kdož' se 
zúčaslnžli kdykoliv spolkové práce. A není jich věl'umáloy ba 

· na()pak, a mnozí z . nich dopracovali se vúznačn1ých postaveni 
v našem životě právnickém. Adresuieme tedy všem bez rozdilll 
svoli .žádost a VÝZVll: věnu.řte nánl několik Svých odborných neb 
vědeckých m yMenek lako svědectvi , .řad právn.icž vyšli ze »Vše
l lrdských« řad! Chystaný sbol'nik. pod tituleln »Naše právo · rl. 
n (H _stát« má v krátkých , dvou neb třistrán.kov~ích příspěvdcll 
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:ukázati, .iaké generace vyšl"!/" z řad y, Všehrdu « (~ kde všude pl'ťÍv
nid naši ,;sou činni, Proto prosíme Vás všechny, kdož rádi si vZPť!
Jnenete na »Všehrd«, napište několik řádek z kterékoli otázk!l 
právnické neb státovědecké a laskal)ě ;e zašlete redaktoru tohoto 
časopis II do konce únol'a. Dik ne;en těch, které » Všehrd « dnes 
.sdl'užu.ie, núbl'Ž i .iistě oněch korpor.ad, s nžmiž » Všehrd « S~ 

' dl'užně dělí o práci na poli !právnickém nyní značně rozleh/ei
.šim v samostatném státě, bude Vám nepochybně i milou vzpo-
mínkou na léta Vaší práce ve »Všehrdu «. Códa. 

Soudy a finanční úřady, Výnosem ministerstva spravedlnosti ?:e 
<lne 2 . li,stopadu 1927 č. 40.919, uveřejněném .'V'e Věstníku ministers~ya 
.spravedlnosti , ročník IX., čís. II, byla uložena soudcům povinnost sdě
lovajti :všechny případy, ve kter:)ich jde o žaloby z dodávek, ' odúčto
v ání, o provise a náhradu škody berním · správám v Cechách, na Mo
ravě a ve Slezsku a finančním ředitelstvím, res,p. expositurám finanč
ních ř\editelství pro pi-ímé daně , pokud }de o žaloby, tý'kající ·se shora. 
'uvedených záležitostí, ,proje.dnávané na Slovensku neb v Podkarpatské 
Rusi. Nehledě k tomu, že stávajícími předpisy jsou soudcové již přím. 
za:těžováni prací, která v jich vlastní obor působnosti ani nespadá, tak 
:zejména j,sou povinni oznamovati poplatkovému úřadu závady kolkové, 
pod pohrůžkou event. zavedení řízení disciplinárníilo, znamen..á shora 
oC itolVanÝ v:)rnos ministerstva spravedlnosti nové, velmi značné zatížen

P 

oudcíl, neboť zahrnuJe netoliko sporn'é věci ukončené rozsudkem , nýbrž 
1 spisy, v nichž řízení zůstalo v klidu, a ž<l!loba byla vzata zpět, neb 
učiněn soudní smír. To znamená, že o většině sporů , ještě pře.d naH
zením prvního roku musí sporný soudce, resp . předseda senátu z~
:znamem naříditi kanceláři, a,by o podání žaloby zpravila příslušný fi
nanční úřad ,' což nejen pro soltldce, nýbrž i pro soudní. kancelář zna
mená značné zatíženÍ. N e.učinÍ-1i tak a dojde-li k odvolán.í, i odvolací 

tolice musí zkoumati, zda-Ii zpráva 'Ve smyslu tohoto výnosu byia fi
nančnímu úřa,du za:slána a nestalo-li se tak, nařídí to dodatečně . 

Citova,ným výno-sem, jehož motivem jest, »aby byly přidržovány 
k daňové povinno:sti veškeré osoby, které z obchodování mají větší 
než » občanský zisk «, a jež dotýká se nejen po.dr.ikatelů , živnostníků, 
a.le i sprostře.dkovMelů, jsou postíženi jak soudcové, tak i soudní kan
oCeláře , které stávají se v la,stně expositurŮill finančních úh\Jdů . _ 

Dr. St af1. 

Z celého světa právnického. Teprve nyní vlastně po půl roce dě!á 
.se pomalu smutná bilance požáru justičního pa.Jáce ve V ídni. Tak ze
jména byly zničeny spisy Polizei- u. Censurhofstelle a protokoly n,k. 
ministerské rady za léta 1.867-1918. Přehle·d podal Kazbund a: v Ces. 
čas. hist. v posledním . čísle min. ročnik:u. Zajímavou stránkou tO:10tO 
po.žáru jest okolno,st, že množství polských šlechtidl přišlo o svoje do
k umenty, takže hezká řádk:a polské šlechty bude mít zn;učnou práci 

důkazem šlechtictví. ~ Od 1. ledna 1927 byl zave.den v Alban~í 
t restní zákoník italský, jímž také se za,kazuje mnoho,ženství dosud 
v hlbanii dosti č,asté . - Prvé dny nového roku znamenaly pro česko
s lovenské peněžní ústavy při ·předběžném odhadu značný příli'v' úspor 
ve vkladech, takže na př. s připsanými úroky dosáhla Pražská měst
ská spořitelna 2 miliard Kč vkladů a spořitelna v Králově Poli v Brně 
z namená přírů stek 10 mil. Klč. - Ve Vídni II. ledn.a t . r. zemřel Leo
pold Hilsner, který prolslul jako obžalov,aný a později i odsouzený z.e 
z námé t. zv. »rituální « vraždy Anežky Hnhov~ (1899) u Polné. Típ.. 

e tedy definitivně končí smut.ně proslulá, politická a proto nepráv
nická »hilsn~riáda c:. - .spole.čnost N ár.odů zvláštním výborem vyšetřila 
mezinárodni obchod děvčaty a podala o tom v separátním spise o~
šÍrnou zprávu. >- 17. prosince min. roku bylo tomu 60 let, co se kq
nala za předsednictv í Dr. Fr. L. Chleboráda první scnllze »Outu <, P94-
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mi katelského spo,lku dělníků pra žských n a podkladě družstevním. 
2~. prosince min. roku připa,dlo 60. výročí prosincové ústavy rakouské. 
'(Qa.) -. Mezinárodní stavovská organisace lékař,ská vyslovila na p~
:i-ižském kongresu 29./IX.r-I.lX. 1927 v resoluci dva své základní po
..žadavky ~ sociálnímu pojištění: a,by v zájmu onemocnělých byla těmto 
.:zákolnem zaručena svobodná volba lékaře a aby ke každé osnově So-

· · ~jálněpo.jišťo:vacích zálm,ntt byl vyžádán posudek lékařských odborníku. 
- Syndikát ita lských ' aldvokáttt navrhl na kongresu v Bologni S. října 
1927 zřízení zvláštní ' pokl<lJdny, která by pojišťovala intelektuální pra

,covníky pro případ nezaměstn<linosti, inv,alidity, stáří a úmrtí, a která 
by byla! součástí s tátního sociálního pojištěnÍ. - Dekretem z 27. říj na 
][92 7 bylo v ltalii zavedeno povinné pojištění prqti tuberkulose }>ro 
<dělníky obého pohlaví, kfeří p'odl él},ají pojištění starobnímu a i,nval id
~imu . Předmětem pojištění jest léčení v nemocnicích a sanatoriu p ro 
:pojištěnce a; příslušníky jiC~l rodin. - V Řecku bylo vládním naříze
=tl ím z prosince 1927 zavedeno 'obligato,rní zpropitné IO% V resta,ura
,<c ích a ISro v hotelích. Hosté jsou povinni toto zpropitné dle zaplace
:ného účtu platiti, hotelieři a, restaur,a,téři, kteří by bráni,li svým zaměst
:nancttm v braní zpH),pitpého v zákonité výši, aniž by jim poskytlí 
jinou náhradu, po,dléhají trestu. Ale také ten, kdo přijímá zpropitné 
-vyšší, než stanoveno, je .trestán, stejně i jeho zarriěstnavatel, který 
-to trpí. (-kg) . 

Ze Sbírky zákonů a nařízení. V prosinci 1927 byla vydána dvě 
,-'<1ů ležitá a . rozsáhlá prováděcí nařízení a\sice pod Č . 168/27 naiízení. 
jímž se p.rovádí celní zákon (z. č. 114/1927) . Ve 23S §ech vyložien a 
p roveden tu celní zákon v jeho systematickém pořádku. Připojeno je 
·v ice příloh, mezi nimi seznam zbozí, jehož dov,oz, prttvoz a vývoz je 
-.zakázán nebo omezen (pří!. A), poštovní celní řád (pří!. F) , železniční 
·.ce lní řád (pří!. G) a pla'V'ební celní řád (příl. H). DrUtlým obsáhlým 
·>d ílem, za'bíraJícím 230 stránek Sbírky, je nařízení Č . 17S/27, kterým 
::Se provádí zákon o pi-ímých daních (z. č. 76/1927). N a,bývá účinnosti 
:zároveň se zákonem a zrušuje nařízení č. 97/J927 . - Č. lóg/27 obsa-
11U j~ zákon, jímž se mění a d01>ltluje ustanovení §§ I8S, 221, 2.13, 245 
,-obecného horního zákona z 23. května 18S4 č. 146 ř . z. Jde o menš í 

·:-změny, t)Tkající se zhotovení dúlní ma:py, práva nahlédati do ní a u-
k láCl ání pokut. - Fili ,anční zákon re.publiky československé , kterým se 
:.stanoví rozpoče t n a rok 1928 nese číslo 176/27, o pozemkovém kata
stru a jeho veelení byla zrušena dosavadní zákonná ustanovení, vzta
l1ující se na poz .' katastr (uve.dená 'Ve čl. II. nikoli taxative) , resp . čá-
tečně změněna. (čl .' JIL). Pozemkovým katastrem rozumí Se geome

<t: rické zobrazení, soupis a popis v eškerých po,zemkú v Českosl. re
J/ub lice (§ 2). Účelem jeho (§ 3) je získání podkladu pro vymělřování 
·veř. daní a dávek s držbou pozemkú spJjených, pro veřejné knihy a 
jejic:l ma.py, zajištění držby, pro ,převod nemovitostí a pro reální 
·-úvěr. Vedle toh o má býti pomttckou pro práce kartogra:fické, stati
stické, hospodářské, vědecké badání a j. účely. Operáty (měřické , t. j. 
"mapy a písemné, t . j. písemné sestavení výs ledkú šetření) jsou ve-
1;"-ejné. Pozemkový katastr bueliž udržován ve s hodě se skutečným 8ta
'-vem a ve stálém vzájemném souladu s deskami zemskými, knihami po
:.zemkov)Tmi, železničními , horními a oficiálním soupisem památek 
I{ § 42). Soudy a jiné úřady jsou povinny dbáti toho (§ 44 a násl.) . 
D ržitelé pozemktt j sou povinni do 30 dntt ohlásiti změny, jimiž se ka
t astr mění (§ 57), - Č. 181/2]: zákon o zmene niektorých predpisov 
,o. vymáhaní ai zaúčtovaní trav sp:o.jen)Tch s trestným pokračo'Vaním p ri 
-súdoch na Slovensku a Podk. Rusi. Ze zák. čl. XLIII!r890 zrušeny 
§§ I~ 6-1S a změněny § 4 a § 5, z trestného poriadku (z. čl. XXXIII . 
J896) změněny S. a 6. odstavec § 494. - ..... , Zákonem Č . 183/27 prodlou
žena b yla účinnost zákonal o mimořádn)' Gh o'patřenÍch bytové péče č. 
225h922 z'novu až elo vydání nového zákona, nejdél e do 30. června 1928. 

Ročník 1928 zahajuje unifikovaný .směnečný zákon (ze dne 13. pro
s ince 1'927, Č. 1/1928), jehož účinnost nastává 3 měsíce po vyhlášeni" 
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"tudíž 10. dubna 1928. Zákon mající IlO §ů zr~šuj,~ o.v~em dosa'vadní rak~ 
směn. řád a uh. směn. zákon i s předpisy je d.)plňujícími, jež nyní po
j,aty do zákona samého. Ohle,dně změn, resp,. jiného znění oproti dosa-
vadnímu směn. řádu srov. § 6"odst. ~;i 7, 10 (indosament jen na rubu) ~ 
27. 28 odst, 3; 33, 44 odst. 2, 46. 48 odst. 2.; 62.-....65 (av.al) , 73 odst. 3n., 
'75, 77 a\Ž 85, 86, 88, 89 odst. 3, 92, 97, 101 odst. 2, 108 a 109· (Příznivou. 
:'kritiku osnOvy viz od vídeň. prof. Dr. Lud. Strausse v Deutsche Juris-
'tenzeitung, Berlin 1927, seš. II, str. SoS): ' " ' 
, , . Pod č. 2/28 uveřejněn zákon o ryzosti a punc,ovní kontrole plati -
: nového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon) . Dle § , 1 podléhá. . 
. veškeré toto zboží vyjma předmětů v § 12, uvedených puncovní kontrole: 
,a musí býti označeno puncovní mukou. V § 4 jsou uvedeny stupn", 
ryzosti. Zboží s obsahem 250/1000 zlata\ (t. zv. nové zlato) podléhá fa 
kultativnímu označování úřední značkou (§ 26). Přestupky zákona tre
stají politické !Úřady s výjimkou soudně stíhatelného přestupku § 35 ... 
spáchán-li úmyslně. Účinnost zákona nastane nařízením vlády.':-· Č. 7/

28
: Rozhodčí smlouva mezi Československem a Dánskem sjednaná. 

, dne 30. II. 19
26 

v Praze. Dle ní z,ava.zují se obě strany vyříditi všechny 
rozepře pokojnou cestou a metodami určenými touto smlouvou. D.)suďi 
publikovány (v roč. 1926 Sbírky) podobné smlouvy s polskem, Švéd-
skem, republikou Rakouskou a s Německem. Ský. 

Národní hospodářství na střední školy uvítal velmi příznivě Dr_ 
,L. , Schneider ve »Střední škole«, časopise středoškolských profesorů
Jak známo, min. prof. Ett1glišpo doho,dě s min. Hodžou vypracuje prý

, plán učebné osnovy národního hospodářství. podnět prof. Engl
iše 

setkali 
se vesměs s příznivým přijetím, ale ve zmíněném článku Dr. Schneidra.. 

inavrhuje se spojiti výkla1d národo:10spodářských základů s partiemi z ob
chodní nauky. 'fo jsou ovšem věci, které těžko půjde loučiti, zejména. 
má-li se na mysE nějaké vyučování jako na obchodních -školách. Tak.. 
se ukazuje,ja,k se špatně rozumí národnímu hospodářství a nic by tudíř. 
nebylo horšího, než kdyby mělo býti vykládáno pod mylnými hledisky 
práv~ na střední škole, která průměrnému inteligentu je základem vzdě
lání, ale plynle z toho také důsledek, že je již nej'Vyšší čas zavést ná
rodní hospodái'ství na střední školy, aby tyto omyly se a,spoň zmír-
nily. Vr. 

Cesta k míru na poli pracovním. (Kritika se stanoviska právního.) 
Víueňský redaktor J akob Lippowitz dal dosti značnou částku k dispo-' 
sic i Vídeňskému spolku žurnalistii a spiso'Vatelii »Conc.ordia (!.. Z úroků 
,této nad ace je každoročně vypsána cena na určité téma. Účastní se
většinou žurnalisté a intelektuálové ze všech zemí. Letošní rok bylo , 
téma: »Cesta k smíru na poli pracovním c . Praktické návrhy k smír-
nému řešení sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci c . Bylo podáno-/ 
c~lkem 167 prací. Cena byla udělena. dr. Else F. Gasserové z Zurychu
~lsatelka posuzuje otázku se stanoviska hospodářského . N avazujíc na, 
Ideu věčného míru na poli pracovním přechází ke konkrétním předpo
kl~di:nx: .a ~ávrhům. Před~vším jest . nutno znáti POdTínky hospodář-o 
s~e~o vyvoJe ~ » wl~~schafthche Entwlckelungsbedingungen c

) , 'dále musí, 
by tl p:-o?a~ovat;a ldea společných zájmú podnikatelů a zaměstnanců .. 
N epop~ra, ze v vec se nedá provésti bez zakročení někoho třetího ne
strann~h? Predpo,~lád,á , ~e smírné řešení nedá se provésti bez stálé:'lo ', 
zkoumal11 hospodarske sltuace, beze styku zaměstnavatelů a zaměst--
n.anc~.v A: konečný ~ách!,ánv~e , situace jsou smírčí soudy a při nich ovšem, 
Sl ste~uJe ,n~ t? , ze du~ezltym nedostatkem smírčích soudů je přílišné: 
v yzdvlhoval11 zavaznostl rozsudků 
" : ~chci ni~te~ak popí.ati, že' vývody pisatelky jsou se ' stanovisk", 
~ar~ o oSPoda:-skeho vsnad s~r~vné. ~ ja~C? toto musím uznati, pak ne

, . o u dna, ~ruh~ stra?e UpUStltI od pres'Veocení, že konečná regulace (lb 

prove enl Je vlce otazkou právní . než hospodářskou . 
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Chci posuzovati otá~ku l3e ,stanol\Tiska právního. Vývody musejí 
~ opírati o zásady platné~lo řádu právního. Naše zákonodárství. nemá 
,přímé a všeobecné normy, jež by zasahovala se smyslu výše uvedeném 
.. do poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dlužno považovati 
z~ spory mezi zaJ11ěstnavateli a zaměstnanci v tomt(:)· případě spory 
z poměrů pracovníc~l, při čemž nejdůležitější jsou spory hromadné. Smír
ným vyřízením jest podle všeobecných zásad vyřízení sporů vůbec pokud 

· nedošlo ke ztrátě hodnot tím, že pracovní poměr bYl přerušen (stávka~ 
výluka), nebo vyřízení sporů, při nichž ztráta hodnot již nastalá, byla 
zastavena (ku př. vybízení smírné během stávky nebo výluky) . A tll 
opět můžeme rozeznávti spory vyřízené stranami samotnými a nebo 
za přispění smírčích orgánů (komisí, soudů atd.). 

Jak bylo vÝŠe uvedeno nezná náš právní řád normy všeobecné 
v lomto ohledu. Za to. máme normy speciální, viz ku př. zákon čís. 44 
ex 1927 o stavebním ruchu. Zákon ustanovuje v hlavě druhé (o rOz

· hodčích soudech mzdových) v §u 12, že pro úpravu pracovních a slu
,žehních poměrů v živnostech stavebních, jakož i v podnicích vyrábě
jících a dopravujících stavební hmoty zřizují se rozhodčí soudy mzdové . . 
Jedná se tedy v tomto případě o rozhodčí soudy smíšené , (předseda a 
jeho zástupce je soudce z pOlVolání, přísedící po stejném počtu z řad 
zaměstnavatelů a zaměstnanctl a to jmenováni příslušnými organi
sacemi), jejichž příslušnost je právě cit. § 12 omezena na jistý druh 
živnosti a to živnosti stavební, pravděpodobně jsou míněny živnost} 
s~avební ve smyslu živnostenského zákona resp . zákona čís. 193 ř . . z. 
ex; 1893 a na podniky vyrábějící a dopravující stavební :ltnoty. 

Tento soud je příslušným podle §u 13 zákona o stavebním ruchu, 
aby vykládal hromadné (kolektivní) smlouvy pracovní, aby rozhodoval 
hromadné spory vzniklé z kolektivní smlouvy a konečně , aby stanovil 
pracovní zejména mzdové podmínky, pokud se tak nestalo kolektivní 
s~louvou . V druhém odstavci stanoví se povinnost stran předkládati 
hromadné spory _ rozhodčímu soudu , pokud strany vyčerpaly všechny 
prostředky stanovené hromadnou smluvou pro vyřečcní sporu. 

Je-li jedna ze stran ve stávce nebo výluce, pak stanovena pi'í sluš
nost podmínečná t. j . . když se obě strany písemně prohlásí pro přísluš
nost soudu . Tím je tedy strach před vykonatelností nálezů do jisté 
míry paralysován tím, že se strany rozhodnou samy pro příslušnost 
soudu . 

N ález rozhodčí~lO , oudu je konečný a schopný právní moci (§ 23 
cit. zák.). Ovšem třetí odstavec t éhož paragrafu vyh razuje revisi, na
stane-Ii značná změna poměrů . Pojem značné změny poměrů bude ře
š iti soud přihlížej e ke skutečnosti. Zde uplatňuje se zásada, že není 
možno , aby r'o z!Jodčími soudy se vytv ářela situac e, jež by byla v přímém 
rozporu s hospodářským i poměry. (C lallsula rebus sic stantiblls!) 

· Zákon nevylučuje příslušnost živno stensk:)Tch soudů. Viz dále zákon 
ze dne T2 . prosince 1919, Č, 29 sb. z. a n. ex 1920 o úpravě pracovních 
a mzdov:)Tch poměrů domácké práce, dále zákon ze dne 3. července 

. 1924, Č . 170 sb . . z. a n . o hornických soudech rozhodčích. 
· Při právní regulaci poměrů domácké práce je postupováno více 
s hlediska ochrany zaměstnanci'l, poněvadž sociální poměry zaměstnanců 
v domácké práci jsou podstatně iiné než v jiných odvětvích praco'vních. 
· Smírnému vyřízení sporů n~ poli pracovním slouží též zákony čís. 
3 30 ex 1921 o závodních výborech a zákon číslo 144 ex 1920 o závod
ních a revírních radách při hornictví a zákon 143 ex T920 o účasti za
městnanců nři hornictví na správě dolův a jejich podílU na čistém zisku. 
·(Viz též zákon o rozho·dčích soudech hornických I). Zákony tyto řeš í 
o tázku ' více s hlediska kooperace a stálým stykem obou faktorů od:

·:sti-aňují spory. Jejich činnost je více preventivní než represivní. 
. Zajímavé ustanovení obsahuje zákon čís. 12.,:\ ex J920 (řád volení 

d o poslanf'cké sněmovny a senátu) v §u 30 a zákon čís. 126 ex 1927 
·( o volbáéh · ·do okresních a zemských zastúpiteistev) v §u 29. Zde usta-
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110vuje se povinnost pracovní při rozmnožování kandidátníc~l listin. 
A zákon praví zcela určitě: »Osoby, provozující živost grafickou, nebo 
v ní činné, jsou povinny vyhověti příka.zům předsedy krajské (pod'Je 
.zák čís. 126 ex 1927 zemské) volební komise, aby kandidátní listiny 
byly včas a správně rozmnoženy. Bližší ustanovení bude určenQ rta
.i-ízením. « 

Tato norma je diHežitá, přes to, že »bližší ustanovení pro'Vádě
·cího nařízení « nemáme. Zde proniká zájem státu a eventuelně vzni\dý 
spor mezi zaměstnanci a zaměstnavateli musí ustoupiti do pozadí, zá
k onodárce obrací se přímo na oba zájemce a stanoví povinnost. Ač usta
novení toto .nemělo dosud praktického význ'amu, přece zde byla vy
s lovena zásada. 

Důležitými normami v tomto oboru jsou cís. nař. C1S. 155 i'. z. 
e x J914 a zákon číslo 568 sb. z. a n. ex 1919 ve znění zákona čís. 86 . .,b. 
z. a n. ex 1924. Císařské nařízení z roku 1914 bylo vydáno pro dob.u 
válečnou. Occasio legio byla 'V'álka, tedy zjev, který je vy jímkou bo
hužel sko'ro pravidelnou, sociálního života . V tomto případě nadřadil 
zákondárce zájem státu na nerušené opatřování produktů zájmům pod
nikatelů a zaměstnanců . 

Druhá norma t. j. lichevní zákon jest rovněž » mimořádnou«a 
míří \ íce proti jednotlivci a podnikateli , než proti celkům. Zde přichází 
v úvahu zájem státu na řádném chodu zásobování širokých vrstev 
denními potřebami. Viz § 3, který mluví i o veřejném zájmu. Zde při-

. cbází stanovisko státu do popředi a ukazuje se zřejmě, že spory, o něž 
nám běží mohou tangovati i celek, Zde stát nevystupuje jako ochránce 
míru, nýbrž chrání více sebe. Že může nastati i tato okolnost, na t o 
se obyčejně při úva~lách neprávnických zapomíná. 

Je,dná se o to: spory mezi zaměstnavateli a zaměstnanCI budou 
a tu mohou nastati tyto případy: buď hrozí nebezpečí první skupi{,lě, 
nebo jest ohrožena skupina druhá a nebo konečně jedná se více méně 
o provedení něčeho jiného než o prosazení oprávněného hospodář.skéhó 
stano'viska'. Uvážíme-li, že sporem jsou tangovány i jiné skupiny a 
s tát, pak seznáme, že kombinace jsou velice mnohé. Jedná se vlastně 
o přesné rozlišování zájmtl, jejichž povaha jest velice složitá. Rozře
šení této otázky znamená uplatniti zásadu společných interesů podni
katele, zaměstnance a celku. KOQ.ec konců jedná se o podporování ne
rušeného Cil0du hospodářského života. Jde tedy o zájem národoho
spodářský . Otázku národohospodářsk)rch zájmů řeší jiným směrem n a 
př . zákon horn\: 

Rekapitulujeme-Ii , vidíme, že skutečně zákonodárce řeší tuto věc, 
ovšem pouze případ od případu. Nestanoví norem všeobecných, n)rbrž 
omezuje je na určitý druh zaměstnání. V tom je tedy patrno, že re
spektuje hospodářské poměry a vylučuje genera1isování, které samo 
o sobě je předpokladem jednotného systému. To ovšem předpokládá 
·další V)TVOj ve směru hospodářské vyspělosti a konec kOnetl osamocení. 
Kdyby proti sobě stály sobě rovné .strany, pak by problém byl usnad
něn. O"šem rozdíl je dán růzností hospodářského postavení a ko!)ec 
konců i nazírání. Usměrniti tyto proudy je úkolem hospodářského 
vývoje a osamocení, jež ovšem se musí pohybovati uvnitř právního 
-řádu. Tím bude zákonodárství v tomto oboru usnadněno. (Viz dr. 
Alois Chytil: Zákon o závodních výborech, Brno 1922, str. 9 a násl.) 

Dále nesmí býti zapomenuto na to , že jsou sp.ory čistě lokálni 
a spory, jež zasahují celé národní hospodářství. Konečně tvrdost 
hospodářského života jest tak přísná , že vyvolává přímo drastické 
p i-ímo případy. ROlZhodně profylaxe právní normy zmocní se i to-
110tO oboru života sociálního. Ostatně nejedná se o novotu, nebol 
lpráVlo má v prynÍ řa·dě úkol sociální (viz Radbruch G., Griindziige de r 
Rechtsphiloso,phie, Li.psko 1914, str. '116 »den wildgewachsenen Irq
t ionalismus vieWi1tig verschlungener gesellschaft1icher Velrkniipfung 
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d urch ein rationales Minimalsystem socialer Beziehungen zu ersetzen< .. 
s rov. dále str. 185) . 

Ustanovení o vyřizování soukromoprávních Sporů byla proto dána,_ 
aby soukromá práva byla zjišťována a jejich vývoj zabezpečen. Pro
dení toho předpokládalo ujasnění pojmů v tomto oboru právním. Ne-· 
j inak jest tomu i v jiných oborech a tu právo potřebuje znalosti ži--
vota, neboť ze znalosti života čerpá normy pro život. Šlemr. (Most.) 

Ze Sociálního ústavu Československé republiky. V podzimním ob
dobí bylai dne 26. října 1927 konána pře d náš k a Dra H. ,P o II a k a . 
»'0 od bor o v é m hnu t í veS poj e n Ý c h stá tec haj e hop o
d í I u na h o s pod á i· s k é mži v o t ě. « Pi~ednášející uváděl , že vy_· 
skytují se v americkém odhorovém hnutí velmi různotvárná sdružení,. 
j ež se navzájem líší nejen svojí organisační v)Tstavbou; nýbrž i svým 
cílem a methodou. ,Při tom mezi zemědělským dělnictvem myšlénka od
b orového sdružování dosud. téměř ani kořenů nezapustila. Nejdůležitější 
odborovou organisací je tam American I'ederation of Labor, která by,la. 
založena roku 1881 a dnes má asi čtyři ,pětiny všeho odborově organi
sovaného dělnictv'a asi ve 30.000 místních skupinách. Co d'o formy na-
prosto převažují organisace podle odbor,:wých odvětví nad organisa-
cemi podle zá'vo,dů . Pokud jde o poslání a program odborové organisace 
se'veroamerické, rozlišují se ve 3 typy: Převážná většina organisací , 
snaží se výhradně o bezprostřední zlepšení pracovních a životních pod- . 
m ínek námezdného dělnictva, aniž by se starala: o vho,dnost a spra
vedlnost dnešní ka,pitalistické hospodářské organisace. Druhý typ sle
duje ve skut'elčnosti stejný cíl, ale považuje při tom odborovou práci , 
za( součást třídního boj e a theoreticky se prohlašuje pro odstranění 
p anujícího hospodářské;10 řádu. Konečně třetí typ prohlašuje za svůj 
bezprostřední cil od,straniti mzdový systém. K tomu, aby se zlepšilo · 
p osta'vení dělnictva, považují business-union za nejlepší a nejbezpečnější 
prostředek kolektivní pracovní smlouvu. Pro ně není stávka zbraní , 
třídního boje, nýbrž dobře rozváženým prostředkem odborářské taktiky. 
P roto. stávka; ze sympatie je ve s,pojených státech velmi řídká; gene- · 
rální stávka se tam vůbec nevyskytla. V samém socialistickém odbo- 
r ov ém hnutí zůstává ideá.1 socialistické společnosti v mlhavé dáli, za , 
t o dějí se v něm pokusy, pordporovati finančně socialistické strany. 
Nejvýznamnější o dborové org,anisace severoamerické snaží se tedy ' 
o kooperaci a o přátelský poměr k zaměstnaJvateli a zaručují ze všech, 
svých sil splnění smluv, uzavřených jejich jménem . .• Nejúspěšnější 
z odborových organisací }sou svým duchem středostavovské, konserva
t ivní, sebevědomé. N olVá podnikatelská politika v Sev. Americe je vy- 
plňO'vána rihnými ,soc. politickými opatřeními , účastí dělnictva na zisku 
a rozdílením dělnick)T ch akcií. A merické odborové organisaice snúí se · 
ze všec~1 sil zlepšiti pracovní podmínky :, iproto právě mají vždy dobré · 
pochop'ení pro zvláštní potřeby toho kterého průmy,slového odvětví. 
R áz odborových organisací poskytuje možnost plánovité jejich spolu
p ráce se zaměstnavatelem plři různých úkolech moderního prttmyslo
vého ho,spodářství. Po přednášce rozvinula se debata, jíž se súča,stniW 
Dr. Kalmus, dr. ,Štern a :-ed. Hájek. . 

Dne 3. listopadu 1297 promluvil spis. T oh. P i s to r i u s »0 S o
e i á 1 n ·í c h d ů s 1 e d c í c h věd e c k é :1 o říz e n í p r á c e «. Pod lc 
něho cílem raciona1isace je hospodárnost, která se zakládá na zvýšené:· 
výkonnolsti. Zvýšené výkonnosti dociluje se především co nejúplnějším· 
využitím technických pokroků, jež osvobozují člověka od nadměrného , 
zaitížení prací a umožňují zkrácení pracovní doby. Ra.cionalisací se s·pólu 
ruší dosavadní závislost výše cen na výši mezd. U nás zvýšení.· m ezd
'Vlede vždy i k zvýšení cen, tím ·stoupá drahota a snižuje se životní 
míra, dělnictva . Vědeckým řízením práce, vedoucím k zhos,podárněnr 
výroby, lze c1ocíliti, aby .současně byly zvyšovány mzdy i snižovány, . 
nebo aspot1 méně zvyšovány ceny. Talk je tomu v Americe, kde podle· 
úřední statistiky za dobu , za kterou stouply mzdy o 138%, ceny stouply-



j en o 50%. Se · zvýšením kupní síly dělnictva ~toupá vnitřní konsum. , 
stoupá odbyt a tím -se podporuje z·aměstnanost . T~ . vše má i příznivé· 
účinky mravní a kulturní;: podněcuje se spořivost, zvyšuje sebevědomí 
dělnílmvo i jeho' vědomí odpovědnosti, zmenšuje se neklid V.e výrobě. 
nastává: kooperace ~ělníka se zaměstnavatelem atd. Vývody své dokládal . 
řečhík statisticky i 'příklady ze s.pojených států amer. Ukázal i na, ne";' 

. příznivé důsledky vědeckého - řízení práce i na způsoby, jak jim čeliti. 
Dne 10. listopardu 1927 pojednal Dr. H. K u b i š t al , 0 v Ý voj i 

b yt o v é p o I i t i k y u nás, o d jej í poč á t k ů V' b ý val é na 
. R <li k 'o u s k u až do dne S<l. V!e vývoji státní politiky bytové rozli-, 
:šoval , tři údobí. Mezníkem mezi prvním a druhým bylo vypuknutí svě
tové války, provázené úplným zastavením stavebního podnikání, a mezi. , 
<lruhÝm a třetím , na jehož prahu stojíme, jest ustálení našich hospodář
s kých poměrů. V prvém údobí byla, předmětem státní bytové péče pouze' 
's tarost ? 'vybud~vání ~ových bytů, ~yhov~j!cích zprvu )en ~o do počtUt 
pak take co do }akostl. Stavbu novych bytu v tomto udobl podporOVal 
~stá,t pouze nepřímo da,ňovou politikou, chtěl zlepšiti později teprve i by- o 
10vé ,poměry všech méně zámožnějších vrstev obyvatelstva. Předná
šející ukázal, ja:ký rozdílný význam má daňové osvobození pro výdě
'J ečné ,soukromé stavební podnikání a jaký pro stavební podnikání 
-obecně prospěšných stavebních družstev a obcí a pro stavbu domků pro· 
vlastní ,potřebu a, jéllký jest vliv daňového osvobození nal ceny staveb
ních pozemků. V druhém údobí za trvání -války nese se státní politika 
b ytová k tomu, aby byly za,bezpečeny byty nájemníků ve starých do-. 
mech proti výpovědi a proti nepřiměřenému zvyšování nájemného a · 

. <dále k tomu, aby všech bytových místností bylo užíváno hospodárné. , 
Po skončení 'války, kdy nouze bytová dostoupila vrcholu, musila ochrana. 
nájemníků býti doplněna předpisy o zabírání bytů, které však byly od_ 
'straněny, jakmile byly dány podmínky pro rozvoj sta'vebního podni
kání třebas jen s vydatnou státní podporou. Státní podpora výstavby 
nových bytů v tomto období nemohla býti jen nepřímá ve způsobě 
dlouholetého daňového osvobození, nýbrž byla také positivní ve smyslu. 
'přímé finanční podpory státu, a'by stavebník byl zbaven risika z poklesu 
bodnoty jeho stavby v budoucnosti. Zákony o sta'vebním ruchu od 
T . 1919 do roku 1924 každoročně obnovované tento úkol splnily. Pod
-pora ve způsobě státní záruky ve smyslu · zákona o stavebním ruc·.1u 
mělaJ však také ten další účinek, aby po dobu, dokud bude trvati 
,ochrana nájemníků ve starých domech, mohlo také nájemné v nových 
domech býti stanoveno částkou, na kterou s,tačí důchod osob, hledajících 
byt v novo·sta!vbě. I tohoto účelu bylo dosaženo. Ve třetím období, 
j a;kmile stavební náklélldy se ustálily, není místa pro přímou finanční 
'podporu ve smyslu zák.:mů o stavebním ruc~1u, však stavební podnikání 
potřebuje i pak, dokud ochrana nájemníků není úplně odtraněna, aspoň 
nepřímé podpo'r:y. V tomto ohdobí nutno také pova,žovati sociální účel 
ochrany nájemníků 'za vyplněný a pozvolným odstraněním ochrany 
nájemníků, zejmén3i pozvolným zvyšováním činží ve starýcil domech 
na úroveň činží v domech stavěných za stabilisovaných poměrů ho'Spo
·dářských bez finanční podpory státu, odčiňovati nepříznivé hospodářské 
účinky ochrany nájemníků na stavební podnikání. Delší dobu v před
uášce zalujillo vylíčení historie a obs~hu vládního návrhu bytového zá
'kona, předloženého v červnu 1926 Národnímu shromáždění a vytčení 
různýc~1 hledis ek, které k němu zaujaly jak kOFporac-e, zabývající se 
~ytovým problémem jen teoreticky, tak i korporace, přímo zúčéllstněné 
n a vyřešení bytové otázky. Prvé z nich žádají, aby doba, za kterou 
t eprve by bylo nájemné ve starých domech vvrovnáno, s novými domy, 
b yla IQ let, a nikiO liv, jak. se navrhuje 7 let . Někteří se domnívají, že zvý
šení nájemného v těchto letech celkem o 350% je příliš značné. Soudí 
-p ři tom, že vyrovnání nájemného přinutí všechny vrst'vy obyvatf' lstva, 
j ejichž příjmy l'le stouply úměrně s drahotou, tedy zvláště vrstvy střední, 

. i ntelektuály a dělnictvo, aby snížily své nároky i v bytu. T edy tam, 
Kde nemají rozhodné slov o pouze stav.)vské zájmy, setkal se návrh 
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Sl celkovým souhla.sem. Pře,dnášející skončil upozorněním, že bytová 
::Otázka v našem ;lospodářském řádě zůstane vždy ' na dennlm pořadu:
,::;a proto musí i 'po úplném odstranění ochrany nájemníků zůstati trvalým, 
:-předmětem naší státní správy ,sociální. 

. Dne 17. listopadu pr,omluvil francouzský P a u 1 De v i na, t ře- , 
.:ditel Mezinárodního úřadu " pro vědecké řízení práce v . Ž_enevě ,0 v ě
rd e c k é o r g a n i s aj c i p r á c e a. r a c i o n a 1 i s a c i a, oje j i c h h 0_ 
:g pod á řs k é a s o c i á 1 n í p o vaz ee. Překlad přednášky vyjde 
.~, příštím ročníku »So'Ciální revuee. 

Dne 1. prosince 1927 promluvil pro f. Dr. , R a uch ber g, 
lO och ran ě ,d ,o m á c í hot r hup r á c ee. Otázka byla uvedena na 

<denní pořad vládním návrhem zákona o ochraně domácího trhu práce. 
fkterý byl předložen pos.1. sněmovně N árodního S~lromáždění. Abychom 
:'111ohli posouditi, je-li třeba podobného zákona" musíme se dobře sezná
;miti s hoc;p.)dářským a sociologickým významem mezinárodního hnutí 
' vystěhovaleckého a s podílem, jež béře na něm Československá re
~ublika. Prof. Rauchberg tu ukázal, že teprve stěhovací , hnutí, na-stavší 
:za kapitalistické výrobní soustavy, umožnilo plné využití lidského ma-, 
-:teriálu pro technický a organisační pokrok společnosti. Stěhování vy- . 
:1'ovnává místní pOlpulační napětí tím, že populaci rozvr:luje podle míry 
-.místní ,potřeby. Zdokonalením výběru přivádí stěhování lidi tam, kde. 
j e jich práce nejproduktivnější al kde jsou podmínky sociálního vze
-stupu nejpříznivějšÍ, Je ,proto požadavkem mezinárodního zájmu, aby 
"byla odstraněna vše.chna omezení stěhovací svobody. Stanovisko jed
:notHvých států k otázce stěhovací svobody ovš'em bývá různé podle 
-toho, převažuje-li u nich přilstěhovalectví nebo vystěhovalectví. Č-esko
'slovenská republika je ode dávna typickým státem vystěhovaleckým. 
' Pro Československo je mnohem důležitější zac;lovati pro své občany 
:-svobodný přístup k výdělku 'Vl cizině než podvázati příliv cizích p'ra
' lCovních sil na svoje území. Země vysoce průmyslová, která nemůže 
-vyvážeti dosti zboží, musí vyvážeti lidi. Jinak hrozí jí nezaměstnanost. 
Přistěhovalectví bylo u nás vždy pouze zcela nepatrné. Nikdy neohro

':žovalo výši mezd, poně'v1adž přivádělo většinou síly zvláště kvalifiko
--vané, mající vyšší mzdové nároky. Přivádělo k nám znalosti a způso
'lIilosti, potřebné pro rozvití našeho národního hospodářství. Zabrání_ 
-me-li mu, zabrání cizina našim mladým lidem, aby se na místě sezná
'mili s technickým a organisačním jejím pokrokem, jejž by později 
''Ve vlasti uplatnili. Zákon o ochraně domácího trhu práce je tedy nejen 
"zbytečný, nýbrž přímo i ško.dlivý. Je zbytečný, poněvadž administra
--t ivní kontrola trhu práce zcela dostačuje a spíše Yl1ěla by býti uvolněna 
Ilež zostřena. Ostatně také celko:vý stav zaměstnanosti je příznivější, 
--než byl kdy dosud od konce světové války, takže jistě nelze mluviti 
' ú neobyčejné nezaměstnanosti. Škodlivě by působil připravovaný zákon 
j iž proto, že by snížil jednání o postupné zrušení jednotlivých omezení 
1l1ezinárodních styků. Mimo to by vyvola.l pochyby o pravdivosti na- ' 
'-5eho souhla,su se zásadami ženevské, světové konference hospodářské.. 
N,elze přece V l Ženevě se ro.zohňovati pro svobodu mezinárodních styků 

:a doma zostřovat opatření, omezující styky ty. To i když nehledíme 
-1<: závaž~ým námitkám proti jednotlivostem navrhovaného. zákona, jež 
' samy činí předlohu nepřijatelnou. Předseda posl. dr. Winter poděkoval 
---referentovi a vysvětlil na to, jak asi d10šlo k nynější vládní před_ 
loze. V době, kdy byl ministrem soc. péče, p.ůsohily některé odborové 

':0rganisace, Zlejména úřednické k tomu, aby byl vydán zákon na ochra .. 
nu domácího tr~lU práce. Dr. Winter však soudil, že úplně stačí a jsou 

-i výhodnější pouhá opaltření administrativní. Při mínění svém setrval 
-l když z ministerstva věcí zahraničních vyšel podnět k zákonu, který 
~měl nahraditi administrativní opatření a umožniti tak zrušení povin
nosti pélJsové i visa. Letos Meziparlamentní unie v Paříži jednala 

-o zrušení pasové povinnosti a povinnosti visa, jež doporučila provésti. 
Nyní ovšem, když mají býti omezení tMo zrušena, bylo nutno po
~nfršlet na zákon na ochranu domácího trhu práce. Snad zákon ten dnes 
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není akutní. Ale podle dosavadních zkušeností je možno, ie ještě na
dejde dQiba, .kidy bude třeba ,ochrany domácího trhu práce. A tu je 
vhodno zákon připraviti a projednati nyní, v klidu, kdy je na to dost i! 
času, a ne teprve později, na pOSlední C;1Víli. V dalším rozhovoru Dr_ 
Rosenkranz dovozoval, že na:vrhovaný zákon není zbytečný. Čsl. re
publika nepřichází se svým zákonem sama první. V řadě evropských. 
států a právě států sousedních prov:ozuje se již ochrana domácího> 
trh_u práce ať již na podkladě zvláštního zákona nebo jiných sociálně
politických zákonů, nebo opatřeními administrativními. Při tom jsow 
ochranná opatření naší předlO'hy v celku mnohem mírnější než je tOl11tJr. 
v cizině. Nato ústřední tajemník N atvrátil . a Bílý vyslovili se pro> 
ochranu domácí~10 trhu práce, pro niž podle jejich mínění nestačí 
pouhá administrativní opatření. Chrání-Ii sousední státy svůj domád 
trh práce, musíme tak činit i my. To má velký význain zejména pr~ 
soulqromé úřednictvo , jehož nezaměstnanost nepoklesla jako u děl~ 
nictva, nýbrž spíš,e stoupla. Z kruhů zaměstnaneckých předs . Pacov
ský a ústřední tajemník Bergman a za zaměstnél!vatele tajemník Dr~, 

-M. Kotrba, . vyslovili se proti předloze zákona, který by jenom zostřit 
situaci. Nesmíme z<lJpomínati, že příslušníků naší republiky je v Ně
mecku zaměstnáno čtyřikrát tolik a v Rakouské republice třikrát tolik 
jako u nás zaměstnáno občanů těchto států. Po doslovu prof. Rauch-
b1erga zakončil schůzi předseda Dr. Winter sdělením, že protoko 7 

o schůzi té bude předložen ministerstvu sociální péče se žádostí, aby 
názorům zde projeveným věnovalo pozo,rnost. Dr. Jind1-ich. . 

Splácení 7~% americké půjčky z roku 1925. V dějinách českJoslo~ 
venské finanční politiky bude tO' veliká historická událost, až čsl. vlád :Jll 
sp latí poprvé jednu svou za;1ra,niční píjč.ku. Dosahu této skutečnost i!: 
nejsme si doMe vědomi a prece je to p.rojC'V' síly, kterému by se ne~ 
mohla rovnati ani slavná vítězství z,braní dobytá, a je to i veliké za
dostiučinění, které si vla:stní rukou vezmeme pr- ed t vál-í celého světa .. 
Ještě pf,eld půl třetím rokem by.1y nám uloženy při sjednání 7~% půjčky 
v Americe podmínky, jaké se ukládají jen státttm s rozvráceným ho-
spodářstvím , a! ještě před několika dny zařadila finanční korporace> 
amedcká našepůjč-ky do poslední kategorie, t. j. za půjčky středo
amerických republik a· po.d., doc.ela na konec. Směrnicí byly patrně
podmínky, které nám ph sjednávání těchto půjček byly uloženy. Uvá
žíme-ii, že emisní kurs poslední půjč.ky 'byl 94%, a že je půjčka tato' 
splatna a,si za 105, tedy 11% rozpětí, že je zúročitelná 7~%, že efekti'vnf 
zúročení přišlo by na 9~ %, že musila býti zajištěna pro nás potupno Ul~ 
zhtavou cel a' tabákového monopolu , a že naproti tomu v Americe 
dostaly se v té době peníze již za 3%, vynikne jasně, že podmínky tyto · 
pro nás lichotivé nebyly. A nyní tuto půjčku zaplatíme a zbavíme tak 
americké investory aspoň z části starosti o naší finanční bonitu. K to
mu činu neod:lodl a ly se dosud ani bohaté státy západní. Českosl·ovensk á-. 
repub lika je první pře s to, že byla kvalifikována jako dlužník nejhorší. 

A m eri cká pújčka činila 25 mil. c1olarú . Ministr finanCÍ má pr: 
p'o ruce h otovo sti , aby z nich uhradil 350 mil. Kč, zbytek pak uhradí: 
z v)rtěžku vnitl'ní 5% pt'ijčky. Celkem ušetří poclle »Hospodár"ské po-
litiky « stát touto konvers í 30 mil. Kč ročně. 

T~to konve,rs e jest počátkem . Z Am:eriky, když nepočítáme půjčky 
z doby válečné necláJvno konsolidované, která činí 3,916 milionů Kč .. _ 
máme ještě státní pújčku z r. 19,22, která má podobné podmínky jako · 
půjčka z r. 1925, a je nad to zúročena 8%, splatná však až r. 193:2" 
a činí podl e rozpočtu 1594 mil. Kč, a dále z A nglie půjčku města Pra
hy, které sjednány na 1 ~ mil. lih. šterl. ~ i;~ mil. dol. a která městn
pi'-i nes la dosud v íce škody než užitku. K jeji ch konve rsi jest prozatím: 
dosti času, ale možno ji již nyní připravovati účinnoti propagací n o-
stl-ifikace těchto půjček. Jest jisto, že značná část těchto papírů se již= 
přeS>těhovala do ČSR.,. a že pi'-íli v jejicb po zřízení plateben těchto> 
p ůjček v ČSn. . j eš:ě st oupne a připraví t:lk bezpečné přeopoklady p ro) 
bu dOtlCÍ konversi také tě chto půjček. D . J. L. 
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Ještě o zlaté měně. V poslední době několik států zaved lo zlatou, 
:měnu a o jin)lch se tvrdí, že ji v dohl edné době zavedo u. Jako důvod 
.:zavedení zlaté měny v těchto s tátech se uvádí snaha dos íci měnové sta
lbi lity. Zlatá měn a, není však prostl'edkem stab ilisačním , nýbrž spíše 
::pouhým zevním a to niko li nezbytným znakem stabili sova né měny . Pou~1é 
-technické opati'"ení , jakým je zavedení zlaté měny, k s t a.bilisaci nestačí, 
]( tomu je potřeba vniti"ních ho sp od ářských předpokladll, finanční rovno
--váhy. Beze sp ln ění těc hto předpokla.dll je st ab ili sa,ce prázdným slovem. 

táty, které necítí se dos ti s ilnými , aby v lastní si lou se dopracovaly k stabi_ 
lisaci, a le přece touží po zlaté měně j ako vysvědčení o svém dobrém c~lO
'vání , obrací Se o pomoc do ciz iny, aby plljčkou zve lebily své finance. Je 
-t,) v pr'Vé řadě A m erika, která za vysoký úrok a za dobrou provisi je vždy 
-ochotna d á:va ti evropským rekonva lescentním měnám zlaté inj ekce. Ba 
-tato' její ochot a jde tak daleko, že používá svého skoro a,bso lutníh o a ab-
.. s olutistického v li vu finančníh,) k tomu, aby touhu po zlat é měně tam, 
Kde jí není, uměle vzbudila. Ostatně je tato sn aha zbaviti se zlata, které 
Ježí ladem ve skl epí ch Federal Reserve Boardu a nenese žádnéh o uži tku, 
,'3. vyměniti je za. dobré investice nesoucí až 10%, vysvětlitelna. A by to 
byly investice op r avdu dobré, o to u ž se Amerika postará sam a tím, že 
-si vyhradí poradní, ve s kutečn osti však rozh oduj ící hla/s ve st átních fi-

':nancích státu, jejž obdai'-ila svou c111vě,rou" Mllže nám tedy j enom lichotiti, 
.že jsme se zmo hli bez cizí kurat ely na st ab ilní měnu ti"eba i bez pozlátka,. 
Je to dúbzem na ší finanční neo dvis lost i, neboť to, co se jeví bezpro
-středně jako pom oc a p rojev dll vě ry, ukáže se v budoucnosti jako fi-
-na nční a často i po liti cká p out a. Dr. Jaroslav Lepař. 

Úroková míra. Světov)l peněž ní trh je ve znamení snižování of ici eL 
--nich úrokovÝC;l mě r ced ul ových bank. ]t to všeob ecná zn ámka peněžní 
Jetory, která ne v pOS lední řadě j es t um ožl10ván a stabili sačn í v lnou mě
:'110VOU, blah odárně se š il"í cí ev ropkým kontinentem. Měnová n ejistota 
";brala odv ahu pod nikání a i"edil a kapit ál fluktuačními ztrátami " T iaké u nás 
"~e zřejm ě u važu je I,) sní žen í úrokové m íry, již protú, aby tím bylo proje_ 
-veno oficie ln ě pi"ání, aby t aké so ukrom é úrokové sazby byly sníženy, 
,~ ož j e konečně jed in~r úče l ofic ieln ího snížení. Pi"cdpOklady by tu v l astně 
již byly, kd yž již i u st átni ch papírll 6% standard nedávno j eš tě ministron 
::f inancí stipul ova u)' by l opuštěn a kursy 6% st átní ch papírtl pl"ehoup~y se 
j iž přes pari, když ph konv er s i americké Pllj č.ky uvažuj e se o vyd ?ní pél
-p írů pětiprocentního a ministr Engli š sám o hlás il nový s tand arc 4%ních 
-státníc h papírlt. Nedojde-li k snížení sazby v nejbližší době, s t ane se tak 
:z důvodll spí še taktick)lch, že se dá přednost raději vyčk at i jara, kdy 
,dochází p ra vid e ln ě ke kapitálov).'m nuktuacím a kdy t aH má dojíti ke 
R onversi am erické Plljčky" 

Vliv úrokové míry op rot i s t avu pi'"edválečnémů značně poklesl. 
TIř íve byla míra úroková směro,datnou pro peněžní trh, nyní spíše snaží 
:.Se s t alY' peněžní;lO trhu vy j ádi-iti. Už i v A ng lii, v <..em i k lasickéh o peněž
-nictví, se i"íká, že dhve určova l a Bank of E ng land politiku bank a nyní 
jest tomu naopak. A t ak je tomu vš ude a ze jmén a u n ás, kde jest tato 
" sku t ečno s t j ešté z dllr azněna tím, že cedu lová banka neměl a dosud mo ž
-nos ti ani částe čně uplatniti SVltj v li v na peněžní trh . Závada tkví jednak 
\T na\pros t ém n edos tatku směnečného m at eriálu , jednak v t om, že i t o ne
-patrn é množství, které bylo k disposici, se do nedávn a Národní bal1Jka 
:zdráha la pi'"ij ímati, so usti'-ed'ují c veškeré své pohotové prostředky v zá
:sobách clevis a drahýc h kOVL1, t edy k účelllm mě1lovým. Ačkoli j eš tě dnes 
--možno hci, že měnová politika plně Národní banku absorbuj e, přece pro
jevuje se, prozatim plat onická snal1a, upl atú ovati se t aké na peněžním 
1:rhu . Upla ti10vání tot o jest vša.k spíše jen moráln ího rázu: Národní banka 
,opírá se jednak o au10ritu ministerstva fi nan C'Í a jednak sama pro svOu 
.obezřetnou politiku měnovo u .p oŽívá vážnosti , která jí umožúuje vykoná-
"at i aspoií moráln ě vliv, jehož vlastními silami by dosud nedoved.la 

\V ynutiti. V poslední době pak p okouší se N ár. banka s úspěchem zjed
nati s i vliv na p eněž ní trh tím, že za ji š ťuje si ingerenci na úvěrovou 
poEtiku Ústř. soc iál. pojišťovny a Pošt. úřadu ' spořit e lníh o a šekového, 
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jak f.e má v budoucnosti jmenovati PÚŠ. rozšířený .) činnost poštov rl ~ 
spořitelny. 

N edosta:tek směnek působí i jinak nepí'íznivě . Zejména se pociťuj e:· 
při potřebě krátkodobého uložení kapitálu. · Místo směnek se používá!. 
hojně devis a státních krátkodobýcfi papírů, které jsou proto oblíbeny a. 
jichž stahování státní správou není sledováno s tako,vým enthusiasmemp . 

jaký se s hlediska státních financí projevuje v denním tisku. Nedostatek. 
směnek tkví v tom, že obchod úplně si odvykl používati směnek a na-o 
prosto odmítá je vydávati. Bude trvati hodně dlouho, než se tato zvyklost:. 
zase uchytí, neboť prozatím se obchodník bez směnky obejde a nevid Í! 
žádné zvlástní výhody v tom, kdyby jí používal. 

Že se používá jako krátkodvbých peněz vedle devis také krátkodo-.. 
býC ;1 státních papírů, ved lo k tomu, že úroková míra státních papírů. 
nabyla mimořá,dného významu. V'")rnosnost státních papírů daná jejich~ 
zúročením a kursem jsou skoro bezpečnějším měřítkem pro hodnocem 
kapacity peněžního trhu než oficielní úroková míra . Vysvětlení již byl cp 
uveden.) a jest samozřejmé: výnos státních papíri:t je objektivní 'skuteč
ností, neboť na úrok ze státních papírl! možno uložiti peníže a jejich , 
výnQsnost jest výsledkem nabídky a poptávky. Naproti t.)mu oficielnn 
sazba je více méně abstraktní vzor, po ložený p~něžnímu trhu, který však. 
nemá bczp,rostředního s,pojení s Pleněžním trhem a proto též nemá mož
nosti, aby tendence, kterou má vyjadřovati, nabyla konkrétních forem _ 
Stručně i'ečeno: u ofidelní sazby není donucujících hospodářskýc:1 dlt
vodů, aby se jí trh musil říditi. Oficielní sazba není výsledkem nabídky 
a poptávky, neboť za ni nedá se nabízeti , s tojí nad nabídkou a poptávkou ,... 
je pro ně napomenutím, ale ne důvodem. Dr. Lepař , 

Nový směnečný zákon. Ročník 1928 Sb. z. a n. uveden jest zákonem 
nad jiné dů l ežitým - jest to zákon směnečn:ýr ze dne 13, prosince 192 7_ 
Až- na,bude dne fO. dubna 1928 účinnosti, zanikne tím po 78 létech platnost 
'Všeobecného směnečného řádu z r. 1850, jehož sto článků bylo po tak: 
dlouhou dobu se změnami jen nečetnými pramenem našeho směnečnéh <p 
p ráv.a. Zákon nov)r, přerušující formální souvislost se zákonem dosavad 
ním nepřetrha l přes to všechny vztahy s dřívějším zákonem, neboť účelel11!. 
jeh0 nebyla jako v jiných ,případech reforma starého práva, nýbrž v prvé:' 
řadě unifikace právního řádu rakouskéh.) .a uherského a zjedn~ní auten
tického textu českého . Proto pozolrujeme, že směnečný zákon v největš í:
své části nepi'ináší materielních změn, nýbrž přejímá předpisy směneč
ného řádu, Zůsta l a tedy materielně zachována souvislost s dosavadními 
p rávním řádem a v)rskdky, k nimž dospěla věda i prakse budou moó~ 
býti zužitkovány i za platnosti zákona nynějšího . Nehledíme-li ke změ
nám podružnějš ím neb pouze stylistickým, nasta la změna v podstatě jen ",. 
pokud se jedná o význam slibu úrokového, rukojemství a náležitost t.' 
neb účinkl! podpisů vadných neb podpiSL! zástupcům. Jest zajisté nej-· 
lepším dokladem vynikající hodnoty směnečného řádu, že po 78 letech ___ 
za změněných poměrů státoprávních i hospodát'ských, nepociťovala se
potřeba, odchýliti se podstatně od zásad l-ádem tím výtčených. ponechá
vajíce si rozbor nového zákona na dobu pozdější, chtěli jsme zde věno
vati pouze krátkou vzpomínku zákonu, jenž déle než kter)rkoli jiný odo
lával změnám a jenž pro dokonalost formulace, přesnost a stručnost byt 
nad jiné zpl!sobi,lý, aby se na něm bystřil právnický důvtip několika:. 
gene raJc í. J. 

LITERťlTURll.· 
Dr. R,udolf Rauscher, U smrcení člověka v . českém právu zemském._ 

- BratIslava, právnická faku lta , 1927, 8°', str. 88. (Knihovna práv. faku lty
sv. 18). - Dějinám českého práva trestn ího přibyl nový spis, práce · 
Rauschrova, jež značí nejen roz;10jnění naší stále chudičké literatury hi
storicko- trestněprávní, nýbrž jest i podstat ným řešením otázky i v plat
n ých právních i' ádech velmi důležité, totiž usmrcení člověka. Autor-


