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ZPRAvv. 
Proč jsou právnické knihy tak drahé? Přerod právnického 

života, který stále dosud není ukončen, pak pouhá existence 
obrozeného státu našeho vyžaduje nutně, aby knihovna práv
nická byla stále doplňována právnickýnti publikacemi. Praktický 
právník bez obsáhlé knihovny nemůže vůbec obstáti. Právnické 
knihy pak z vědeckých knih zastarají nejdříve: každd zákono
dárná zm'ěna činí vydanou publikaci více méně nepraktikabilní, 
jest nutno publikace stále dop1ňovati novými rozhodnutími soud
ními, aby nezastaraly, a pNlvnická vydání zákonů musí býti 
stále doplňována na přítomný stav. Není proto divu, že prálLník 
D1 u s í stále kupovclti publikace svého oboru. Při dnešní orga
nisaci trhu právnických knih však tato nutnost stoJí značnou 
částku peněz. J en nejnutnější zařízení lnalé knihovny přichází 
již na tisíce, a dest i mnoho těch, kteN právě pro tuto překážku 
resignují na doplňování své knihovny. Důsledek toho pak jest 
opět, že vydané knihy nemalí náležitého odběru (se stanoviska 
nakladatele), čímž pak v kalkulaci cena knih přijde ještě výše. 
Zájemci nekupují, že jsou knihy drahé, a knihq isou drahé, že 
se málo odb'Í1'a.ií, a tak se pohybu.ieme v začarovaném knl'hu. 
J.lám za to, že lepší organisací vydávání knih bq ' se zlu -fomu 
aspoň částečně odpomohlo. U nás vadí v prvé řadě monopol 
faktický soukromé společnosti. Z poslední 'dobij' připomínáme 

· pouze jeden případ: _V soukrom'ém nákladu vyšla ob;emnd kniha 
o jednacích řádech soudních z péra 'odborového přednostY' ml

. nisterstva spravedlnosti. Kniha ta .. jež .test pěkně upravena, sto.ti 
v knihkupeckém krámě pro každého Kč 240.-, což pro mno-o 

· hého jest značným kapitálem. J.linisterstvo však uznávajíc, ze 
pro soudcovské úředníky, a to .tak soudce ~sa11lotny, 'tak kan
celářské úředníky, .lest nutně potřebna, u.fednalo se soukromou 
společnosti, že doplatí na výtisky, které prostř~dnictvím Jeho 
budou odebrány soudcovskými úředníky, polovici krámské ceny, 
tedy 120 Kč, a povolilo ještě pro odběratele 'měsíční splátky po 
12 Kč. Myslíme, že by bylo bývalo lépe, aby :ministerstvo knihu 
vydalo samo ve své režii, když stejně většinou :z resortu mini
sterstva se odběratelé rekrutují. Kniha bu pak byla vyšla laci
něJi, když ne pro úředníku samotny, jistě pro správu soudní 
(nebyla by nic doplácela) a pro všechnu ostatní zálemce mezi 

· ,advokáty a jinými právnický'mi praktiky. N eclzceme přezkoÍl
mávati kalkulaci nakladatele, poukazuJeme .fen na to, že každú 
soukromý odběratel v ceně knihy zaplati jednu třetinu, tedy 
.celých 80 Kč, jen na provisi knihkupeů, kteří při vysokých ce
nách jednotlivých publikací mohli by se vzdáti tohoto nepo
měrného zisku: Nářky na vysokou 'cenil kJ.1ih slyšíme stále. 

_. ~l .test nebézpečí, že tyto vysoké výdělky nutně povedou. bud: 
. k omezení konsumu na úkor všeobecnosi'i, . 'nebo, .a to. .lest 
pr;avděpodobně.tši, k e s v é po moc i, kteréÍ nebude .fistě vUá
na těm(. kleN si mysli, že právník, protože musí míti knilly~ 
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zaplatí každou cenu, která se bude požadovati. Při tOIn nutno 
poukázati i na to, že i ml1lOhé knihy vydávané tiskárnami, které 
by neměl.y tak lp'ti na výdělku za každou cenu, nejsou laci
ně}ší, a že pl'ostě každý hledí vytěžit z konsumu, pokud se dá 
ne}více. Tím vším všab.,,; se konsum zničí úplně, Myslíte -li si , 
že pokud tuto politiku provozu}í nakladatelé a knihkupci, .že 
se nedá dobře proti tomu mnoho namJtati, Ježto každé povolání 
má určité risiko, s nímž m iusí počítati, budiž. Lepší organisace 
obchodu a větší konkurence zde automaticky z.fedná nápravu. Jest 
však horši věcí, }estliže tohoto závodění zúčastní se také autor. 
Autor Pl'avidelně bývá posledním, kdo vydání právnick'é 'knipq 
zatěžu}e. Jeho podíl na ceně knihu bývá 3°(°', v ne.Ťlep,ším .pH
padě 5°10 krámské ceny knihy. Ostatních 97°(0, pokud se týče 
95°10 krámské ceny knihy padá k tíži jin~ím činitelum, a bylo 
by i v tom směru uvažovati, zda .test správně tento podíl pu-' 
vodce na díle hodnocen. Právě proto však nemělu bu se diU 
pokusy řádné vyřešení této věci obcházeti tím zpusobem, že 
autor .tedné věci vydá lednu k.pížku u .tednom nakladatelstvi, 
avšak neúplně, vydá pak dále a současně v druhéml nakladotel
ství knížku druhou, v níž hned v předmluvě llvede. že .bylo 
nutno mnohdy - ze.tména pokud .tde o podl'obnosU - odkázati 
na leho knihu z nakladatelství prvého, vyšlou tam a tam, která 
lest pl'~í tedy »ne.fen vhodným, ný'brž i nutn-gm doplňkem .tellO 
knihy druhé .tak. pro praktiky, tak pro stud uiící « . 11 této knize 
druhé pak velice často poukazu}e na knihll prvou. Facit toho 
.test, že kdo bU těchto knih chtěl užívati, nlusilbg mítiknih1i 
obě, nebo si nekoupí knih~T žádné, o počká, až se na.Ťde někdo, 
kldo látku přehledným, stručným a vyčerpávaJícím zpusoberll: 
uvede soubol'ně v knize .iediné, snad za menší 11Onoitc~ř, 'av'šaN 
k většimu prospěchu praxe. Nedivíte se .tiž ani, kclyž třetí na
ldaclatelství ohlašu}e .tiž ocl téhož autora třetí knihu stejného 
rázu o téže věci. 

Aby se proto právnickéJnu světu dostalo dobních a laci
ných knih, .test nutno organisovati výroba a prode.f .tich tak, 
aby věci nevyvinuly se k nepl'ospěchu konsumenta. »Všehrd «(; . 

na poli své působnosti ocl převl'atu organisoval věci tak, lže b~" 
jeho praxe Dlohla b'ýti vzorem, i pro šir~í forumi světa pl'ávnickéllO. 

Dl'. Karel Novák. 

Dr. František V á ž n Ý šenesátníkem. Dne 1. dubna t. r. dovršuje 
druhý president Nejvyššího soudu Dr. František Vážný 60. rok svého 
života. Jeho .iu bileum nalezne jistě živlOu odezvu v řadách celého české
ho právnického světa. jemuž je president Vážný dobře znám jako 
praktický právník i jako redaktor sbírky rozhodnutí Nejvyššího soudu. 
Avšak jistě nejživější vzpomínky vyvolá jeho jméno v po,četných ,iiž 
řadách právníki'l, jež odchovala práv nická fakulta Masarykovy uni
versity v Brně. 

President ' ,Tážn)' jest jeden z oněch mužll. o níci1ž praví profesor 
VVeyr v předmluvě ku své Soustavě státního práva, že byly výjimeč
nými poměry popřevratov'ými donuceni zastávati několik funkcí, z nichž 
za normálních dob by každá vyžadovala pro sebe celého muže, V době , 
kdy je jeden z nejdůležitějších oborů právních, obor civilního soud
ního řízení na právnické fakultě brněnské university neobsazen, vzal 
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na sebe president Vážný ochotně úkol tento předmět pl-ednáše ti. K to 
muto úkolu přinášel vše chny předpoklady : neobyčejná právnická eru
dice spojená s boh atými zku šenostmi z dlou~lolet é soudní prakse, 
vzácná pamět a vyvinutý smysl pro či stotu a přesnost myšlení, to vše 
sp oj eno s .láskou k předm1ětu a s vys okým oce1íováním V)TZnamU uni
ve rsitního učitel e zptlsobilo, že předmět, jenž málo komu zdál se býti 
s počátku zábavným, upoutal ponenáhlu poslu chače úplně. Dodnes ji s tě 
zádný z četných jeho po sluchačtl nezapomněl na jeho poutavé před
nášky, na jeho vzácné znalosti ze všech obOrtl právních, jež se ukázaly 
při n ahodilé exkursi do jiný c;l právních ObOrtl, na jeho přesný, suchý 
tón zkušeného soudce, jenž jenom při výkla du o předmetu zvláště 
zajímavém, poněkud změkl, a na jeho charakteris tické gesto, jímž zdú
raziloval svoje výklady. 

Studenttlm práv na prvém mís tě byla věnována i jeho činnost li te 
rární. Aby umožnil dtlkladněj ší a snadněj š í studium předmětu, jejž 
přednášel, napsal dílo »0 ústrojí a přís lu šenství soudtl «, jež nejdl-í"ve 
vyšlo jako litografie a pak doplněno zpracováním jazykových naříz e n í 
v řízení soudním a zpracováním zákona, jímž se provádí § !OS ústavní 
listiny, v'yšlo v knihovně »Právníka«. Dílo toto, jehož význam byl zde 
již' svého času oceněn , ztlstává věrn)Tm prúvodcem právníktlm i v prak si. 

Druhý president N ejvyššího soudu Dr. František Vážný narodil 
se 1. dubna 1868 ve Svinech u Veselí n. Lužnicí. Studia práv na uni 
versitě v Praze zakončil promocí s ub auspicii s. Věnoval se soudcovské 
službě , v níž ztrávil léta 1897 do 1904 u v rchního zemského soudu 
v Praze, roku 190.4 byl povolán k Nejvyššímu soudnímu dvoru ve 
Vídni, kde pracoval v kanceláři pro evidenci judikatury a jako zapiso
vatel plenárních a plenissimárních senáttl a se nátu pro spory o př:'
slušnost mezi říšsk)Tm soudem a správním dvorem soudním. Po celou 
tu dobu byl redaktorem L6ff1erova 6steneichische Zeitschrift fl; ,
Strafrecht. Po krátké ptlsobnosti jako rada vrchního zemského soudu 
byl povolán I. listopadu 19Í5 jako nadporučík auditor ku vojenském:.1 
soudu v Terezíně, kde jako předseda soudu pro politické delikty civil
níc~l osob zjednal si sv.ým taktním vystupováním nemalé zásluhy. 
V únoru 1916 byl .povolán telegraficky k polnímu soudu v Zámos6 
v Ruském Polsku, odkud v červnu 1916 odešel k justičnímu oddělení 
vrchního armádního velitelství. V listopadu 1918 vrátil se do Prahy 
a byl jmenován ihned k N ejvlyššímu soudu, u něhož se ~tal r. 19z1 
senátním presidentem a pak druhým presidentem. Jako přednosta od
dělení pro evidencí judikatury ve věcech občanských i trestních a jako 
redaktor sbírky rozhodnutí N ejvJyššÍho soudu m á hlavní zásluhu o to, 
'že judikatura Nejvyššího soudu zmatkem světové války značně roz
kolísaná se zase vrátila k jednotnosti a dosáhla téměř předválečné 
výše. President dr. Vážný, jenž, je současně předsedou dovolacího a re
kursního senátu pro občanské záležitosti pro Slovensko a Podkarpat
skou Rus, členem ústavního soudu, referentem Nejvyššího soudu ve 
věcec~l zákonodárn~Tch a členem komise pro r eformu civilního soud
ního řádu, je čeln~Tm členem brněnské,ho práv nického života, jehož se 
účastní zvláště jako pl-edseda Moravské právnické jednoty. V této 
funkci předsedal II. sjezdu čs. právníků, konanému v roce 1925 v Brně . 
Za svoje zásluhy zvolen byl v ' roce 1926 čestn~Tm členem Čs. A. S. 
Prá"V'ník v Brně a v den svého 60. výročí narozenin r. 1928 i čestn~'m 
členem Právnické Jednoty M oravské. 

K jeho šedesátým narozeninám pi'-ejí mu vš ichni jeho přáte l é 
a žáci, aby byl ještě mnohá léta tak zdráv a m~ád jako dosud. M r. 

Z celého světa právnického. Jakmile vstoupil zákon o nekalé 
soutěži v platnost, již se hlásí četné žaloby podle něho. Jako jedna 
z prvých je i dosti zajímavá : před dvěma asi' léty vydal Klub čs. 
turi.sttl »PrtlVodce p o ČeskotSlovenské republice «, v němž podle způ
SObtl známých Baedekrtl jednotlivé ho stince a hotely roztřídil na třídy 
a oznáčil je hvězdičkami. N yní jakýsi ho-telier cítí · ,se konkurenčně po
škozen právě proto, že dostal o hvězdičku víc ' a žaluje klub. 
V , Praze I. březnem le'toš. roku bylo n a Maninách otevřeno první ve -

v 



cejne skladiště . Jest zajíma'V'o že jest to od vydání zákona o vdej
ných skladi'šrt:ích teprve první ' skladiště tohO'to druhu v Praze. - Sou
hlasně jak IS čelské, tak s německét 'strany bylo poukázáno na patrný 
úbytek německého obyvartelstva v republice. ':Qaké i přirozen}T popu
laJční přírus,tek je při německém obyv atelstvu menší než před válkou. 
- Činí ,se pokusy, aby do chystaného autozákona bylo zař~zcno 
ustanovení o nutnosti psychotechnických zkoušek šoférů . Zájem má 
jednak dopravní policie a jednak pojišťovny. -< Samaritství, do
{> avadní dobrovolná zdravotnická služba (Záchranná stanice, Červený 
kříž) , má býti pos,tátněna. Osnova příslušná je prý již přic:1ystána. -
Do konce února obnovili ve Vídni po požáru jus tičního paláce již 7:í 
v še ch pozemkových knih. Uložení jejich bude prov edeno ve Z'V'láštních 
k tomu účelu konstruovaných tresorech. Zartím jsou nové knihy ulo
ženy v safetech Anglo-rakoUlské banky. - Ministerstvo spravedlnosti 
za;vede u exe.kučních ,soudů vl Čechách a :1l avně v Praze podle morav
ského vzoru kaltegorii t. zv. konceptních pomocníků. (Ča.) - XI. me
zinárodní konference práce bude zahájena 30. května 1928 v Ženevě . 
Na; programu jsou metody pevného stanovení minimálních m ezd a 
předcházení úrazům. - Meúnár. konfederace duš'evních pracovníků 
konala\ svůj kongres 8. ledna t . r. v Paříži. Byl ustaven zvláštní fond 
pro výměnu a umísťování intelektuálních pracovníků v cizině, U6ue
seno vydávati mezinárodní bulletin a zv olena tříčlená poradní komi:se, 
je,jímž úkoleml jest zastupovati konfederaci u mezinár. úřadu práce. 
Do komise zvolen též ;čs. delegát prof. Dr. Brdlík. Příští kongres se bude 
kona1tt na podzim v Polsku. ---I »Liga pro práva č lověka a občanac 
zakročila u francouZlského ministra kolonií proti krutému zacházení 
a nelidskému trestání domorodctl v rOlvlníkovéi Africe. (-kg) . 

Ze Sbírky zákonů a nařízení. Nařízení o řízení ve věcecD náleže
jících do působnosti politických úřadů (správní řízení) nese Č. 8/28 
sbírky a obsahuje 137 §ů . N a,bude účinnosti dnem I. července 1928. -
Dle dohody se Švýcairskem o vzájemné právní pomoci ve věcech ob
čanských a obchodníc~1 (č ., 9/28) zprostředkují vzájemný styk obou 
zemí naše mlniSlterstvo spravedlnosti a, švýcarské policejní oddělení 
právního a policejního odboru konfederace Švýcarské v Bernu. ' - N a
řízením č. 15 /28 změněna óástečně vzorná pra'V'idla uveřejněná při 
nař. č . 143/1922 3.i v y·dána d alš í vzorná pravidla pro obecní dávky a 
po'platky. - :Pod č. 16 až 19 uveřejněny dohody s Polskem týkající se 
rozdělení a výměny spisů, vzta.hujících se na území Ttěšinska. - Dů
ležité změny, zejména vzhledem k Slovensku přináší zákon č. 23/28, 
kterým se mění a doplňují některá us'tanovení zákonů o soudním ří
zení ve věcech občanských a o řízení exekučním. Tak změněn byl čl. 
XXXVI. uvoz. z. k rak. c. ř. s. (věci nesporné nejsou feriální až na 
:vypo,čtené výjimky) . V rak. é. ř. s. doplněn byl § 109 (následek neza 
placení dóručného poplatku), § 232 (zno,vupodání žaloby odmítnuté 
pro nepříslušnos't II příslušného sOrUdu zachová soukron;lOpr. účinky 
p odánJ ža,loby, . stane-li se tak do 30 dnů) a nově upraveny §§ 222 až 
225 (soudní ,prázdniny od 1. července do 31. <srpna). Z u:, . c.< ř . .3. 

změněny resp. zrušeny §§ 20, II 3:,1 II6, 127, 135, 166, 181, 414, 540, 604, 
6 10, 639, 640, 667, 674, 677, 682., 684, 685, 774. V rak. exek.. řádě byl 
v § I do'plněn bod 17 a dodán .bod i9 (plateb . . výměry o poji;,tném 
no.sitelů .sociál. pojištění a pravopl. rozhodnutí soudů soc. pojištění a 
nově upraven § 31 (exekuce proti osobám exteritor.) Nejvíce však 
dOltkla se novela; uher. exekuc níh.o řádu (čl. LX {I881) zm:ěnivši a 
uušivši velkou řadu ustanovení tohoto: zákona. Zejména zcela nově 
ve; čl. VI. novely upravena je exekuce na jmění movité (na !Věci hmotné, 
na pohledávky peněžité, nároky, aby byly vydány a dodány věci hmotné 
a na jiná práva, majetková) . Ve ' čl. VII. upravena exekuce k vydobytí 
peněž. pokut. a platů za úřední úkony, ve čl. IX. exekuce podle spisů 
a listin zřízených rv, cizině. Slovenské exekuční právo uvedeno většinou 
v soulad s ' práveml rakouským, ovšem za. cenu značného roztříštění 
zákonných předpisii, - Pod Č. 2P!28 uvedena úmluv a s rep-qblikou 
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Estonskou o právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských 
a O'bcnodních. - Č. 27/28: nařízení, kterým se provádí zákon Č. 781 
1927 o! s'tabilisači1ích bilancích. - Zákonem Č . 28/28, jímž se doplňují 
a mění · zákony o četnictvu aJ sborech stráže bezpečnosti, změněn byl 
zejména § 13 zák.. o četnictvu (IČ. 2991/20), týkající se případů, kdy smí 
četník užíti zbraně, a § 20 (povolení k sňatku) . - K zákonu proti 
nekalé soutěži (č. II 1/27) vydáno bylo nařízení (č. 30 /tz8) , kterým se 
stanoví korporace a: orgány povolané pro smírčí řízení a vydávají 
předpisy O' řízení před nimi, a nařízení (č . 32'[28) O' Se,znamu údajů po
dle § 6 ods,t. 4. tohoto zákona, t. j. seznamu údajj ů původu všeobecně 
obvyklého k označování druhu: ne:bo jako'sti zbŮ'ží. Seznam ,ten vede 
min. obchodu. - Č. 34/28 obsahuje náv'rh úmluvy o rovnocenném n a':' 
klád ání s cizími a domácími zaměs-tnanci ve věci odškodnění pracov
ních úra,zů, sje.dnaný na 7. mezinár. konferenci práce dne 5. června 
1925. Ský. 

Otázky moderní sociologie. Ú'střední osvětový sbor hlavníhó mě
sta Prany snaží se ,prohloubiti 'vzdělání politické a zpo:pularisovat 
správný názor, na život sociální vubec. Prolto zařídil »Vyšší lidovou 
školu sociální a politickou«, která již od podzimu minulého roku 
s velikým úspěchem plní svoje ' poslání. Bylo však zřejmo, že pro po-
'učení nejširších vnstev lidových o sodologii jest potřeba ještě dalších 
přednášek, které by učinily vědu o společnosti každému přístupnou a 
umožnily vniknutí jejích principů do našeho veřejného života. Z této 
snahy vyrostl cyklus »Otázky moderní sŮ'ciologie « . Ve 40 přednáškách 
mají býti formou populární probrány všechny důležité problémy so
cio Ic.gi'cké. Cyklus tento rozpadá se na dvě části; první část záleží 
ze šesti přednášek a nazývá se »Ú,vod k soóologii c; Obsahuje velmi 

. stručně nejdůležitější pozna'tky ze zvířecí sociologie, ant:tropologie, 
ert:hnologie a filos·ofie dějin , které: jsou nutny k porozumění vlaMnlch 
otázek sociologických. Druhá čáslt »Základy sOc1ologiec rozpadá se na 

' tři čás,tí. V první, která jedná o sociologii, její podstatě, methodách a 
Silllěrech, ma,jí býti posluchači seznámeni s ,tím, co jest sociolo.gie, jak. 
pracuje a jaké jsou hlavní směry sociologie francouzské, americké 
a; německé. · V části druhé jest rozebírána sociologie abstraktní a pro
brány hlavní otázky .soeiologické s,tatistiky, kinetiky a: dynamiky. V čá
s1i třetí rozbírány jsou některé vybrané ka~i,toly z klonkretní sociolo
gie: problémy sociologie rodiny, náboženství, mravů, pdva, rozv rstvení 
společno·sti. veřejnéhO' mínění, sociálníc:1 konfliktů a;td. Celý cyklus 
jest vlastně prvním krokem k zřízení přípra:vného kur.s u pro »Vyšší 
lidovou školu sociální a politíckou <, 'V' němž probírány by byly ótázky 
všeobecnější , kdež<to ve škole vyšší otázky slpecielnější. Cyklus zahájen 
byl pne 17. l edna. 1928 za velké úča's ti obecenstva. Dr. Jindřich. 

Z Masarykovy sociologické společnosti, Dne 14. prŮ'since 1927 
promluvil Drol Zdeněk Ullrich o n o v Ý c h š k o lá c hs o c i o log i c
ký ch ve: Fr a n c i i. Přednášející zmínil Se nejprve o rozdělení vě
deckých škol sociologických ve Fra'ncii. Sociologické proudy fran
couzské rozdělilI na školu DurkheimOlvu, š.kolu Wormsovu a Richar
dovu, školu La,playovu, Berrovu. Z, těcnto škol považuje školu Durk... 
heimovu za oficielnÍ, jež'to do nedávna i v zahraničí representovala 
Írancouz,skou sociologii. Podotkl, že na! všech uriivers~tách francouz-

. ských, kromě university v Bordeaux, existují samostatné školy pro 
sociologii. Pojednal o hlavních směrech škol právě zmíněných a za
končil zmínkou o sociologických směrech doby nejnovější. 

Dne 10. ledna J928 promluvil Dr. Jan Mertl o s p o leč e. n s ký c h 
Itl I-I. d á C:1 a ho s 'p o d ·.ář s k é m :ID y Š ~ e ní. P!řednášející roztřídil 
nejprve dosavadní theorie o · společenských třídách a přešel k otázce 
vlivu,. jím.Ž působí pří.slušnost k některé z hlavních společenských 
tříd na hospodářské myšlení jednotlivcovo tam, kde jednotlivec vy
s,tupuje jaJko konsument. V otázce methody poukázal na nutnost so
ciologického studia hoslP<odářských jevů, jež má své oprávnění vedle 
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studia či s tě národohospodál-skéh.o, které dle názoru moderních eko
nomů i sociologů zabývá se ,sociálními jevy toliko z hlediska prin
cipul hospodárnosti, bez ohledu na os'ta:tní ,sociální vlivy. V další části 
své přednášky zabýval se Di-. Mertl analy.sou potřeb přepycho'VÝch d, 

ukazoval, kterak dnešní člověk jest SY;Ou třídní příslušností determi
nován zejména v oblas.tÍ' využití své vo,lné chvíle, kdežto při jeho 
denní práci vys tupuje více na po,vrch jeho profesionální charakter. 

Dr. Jindřich. 

Ze Sociálního ústavu Československé republiky. Předvánoční 
přednáškové obdohí bylo zakončeno 9. prosince 1927 referátem ře
ditele V. Tlapáka o v Ý z n a m u i n str u k ční s 1 tl Ž byv s o c i
á I n í p é č i oml á d e ž. Převážná část sociální péče o mládež oh
s,tarávána je tl nás dobrovolně. Péče dobrovolná má před péčí ve-
1-ejnou některé pi-ednosti rázu tecnnického, má pro společnost veliký 
v}'znam mra!Vní a p,ro stát i nebyčejný význam finanční. Samá o '3o,bě 
'Však nedos,tačuje, má některé nedostatky kvantitativní i kvalitativní 
a zápasí většinou s nedostatkem hmotným. Je úkolem veřejné správy, 
aby soukromot~ péči podpořila, usměrnila a do,plnila,. Za tím účelem 
tře,ba organťsovati službu instrukční, jejímž úkolem je hlavně: zkou
mati potře:by sociální péče o mládež, upozorúovati na ně, příslušné 
čini,teJ:,e a spolupůs'olbiti ik jejik:h ·zdokonaJlení. Instrukto.t-i potřebují 
ovšem pro svůjl úkon zvláštní kvalifkace osobní, životních zkušeností 
a odborné průpraivy. 

Dnel 12'. ledna 1928 přednášel Dr. Robert Kollar o p o z o r o v á n í 
s pot ř e b y a jej í hod CL ií. o v é h o z a tíž e n í na podkladě domá
-cích účtů z roku I925. Uvedl zajímavá data, týkaljící se sp01řeby 
našich\ domácno,stí cL zároveií. :pojednal o tom, jak při spoti-ebě té se . 
projevuje daií.ové zatížení. 

Dne 19. ledna 1928 bylo pokračováno v jednání o bytové otázce 
v Československu , jež bylo za'hájeno dne 10. listopadu m. r. Pi-edseda 
státní regulační komise ing. },Irolzer promluvil o pozemkové a stavební 
po1i.ti'ce a zmínil se hla'Vně o polirtice této, pokud se týče velké Prahy. 

Dr. Jind1-ich. 

Jak nutno býti opatrným při sepisování formulářů ukazuje opět 
jeden příklad z poslední doby. V knihovně Domácího učení, tedy 
sbírce určené pro, neprávníky vyšla kniha o daií.ové praksi', která 
pěkným jinak způsobem vykládá nové daií.ové p,ředpisy. Aby autor 
11eprávníku látku přiblížil , uvádí v knize l-adu příkladů , jež snad mají 
také sloužiti za vzory pro ld.iky při sepisování podání finančním 
úl-adům. Aby tato snaha autorova se setkála se zdarem, jest nutno, 
aby volené obsahy těchto vzorů odpovídaily skutečnému životu a 
pravděpdobnosti, aby prostě bylo možno, že případ ve vzoru uvedený 
se skute,čně stal. Jinak Vzor jest zbytečn}'r, a je-li nesprávný, jenom 
mate. Že tomu tak docela snadno mllže b}'rti, dokazuje i tento příkla::l: 
V knize jest uveden vZOr pro odvolání proti zajišťovacímu platebnimu 
rozkazu berní správy a odůvodňuje odvolání takto: Jest .sice pravda, 
že v posledních třech měsících byly u mne provedeny dvě: exekuce, 
ale k těmto exekucím dal jsem dojíti úmyslně (I), neboť pohledávky, 
na jejichž zajištění byly vedeny, jsou sporné a podávám v tom smě r u 
stí ž n O' s t k n e j v y Š š í m tl s IP r á v ním u s o u dup rot i r o z
.s u d k u iy .r c 11 ní h o ze ms k é h oS o tl d u pro mne nep,říznivému. 
Ztěží asi by se našel referent u zemského financ;ního ředitelství , 
Kt (;' ry by takto odúvodněné odvolání vllbec meritorně projednával. 
ježto odi'tvodnění t o je~t na prv}'r pohled nemožné. - Není účelem 
vzorů uáělati vzor za každou cenu, n}'rbrž pomllcku pro praktickou 
potřebu . V každém případě pak knihy práv nické by po stránce správ
n086 měl prob!édnotlti právník. dnk. _ 

Přednášky Všehrdu. Po úspěších loňské činnosti přednáškové po
řádá Všehrd opět letos řadu .přednášek o aktuálních tématech. Zahájeny 
b yly přednáškou rektora Masarykovy university, prof. dr. J. K a II a b a 



215 

l1a téma: »N ě k t e r é o t á z k y mez i n á rod ní ho · s o u dni c tví 
t r e s t n í h 0«. Pi'ednáška byla pořádána společně s Vysokoškolským 
.sdružením pro společnost národít. Přednášející probral velmi instruktiv
ně jednak historický vývoj otázky mezinárodního soudnictví trestního, 
:llavně pak probral podrobně všechny ná'vrhy na jeho úpravu. Za
býval se pak podrobně otázkou, v kterých oborech mezinár. soudnictví 
irestní by mělo býti zavedeno a projevil skeptický názor v tomto 
sm1ěru. Ukázal, jak slabé naděje má na positivní úspěch i v takových 
případech, jako byl ,případ Viléma II. a německých důstojníkll. Žádný 
mezinárodní trestní soud nebude moci vykoná:vati svoji funkci za 
dnešních pom(ěrll, postaví-li se proti tomu vlivy politické, a hlavně 
opře-li se tomu stát, o jehož příslušníka by šlo. K. považuje proto 
za neúčelné pro nejbližší dobu zřizovati stálý mezinárodní soud trestní, 
a domnívá se, že těžisko otázky tkví 'V problému, který soud má býti 
příslušným souditi a trestati delikty mezinárodní. Doporučuje proto, aby 
na místě zřízení mezinárodního trestního soudu uzavírány byly smlou
vy mezistátní, určující, který stát jest kompetentní k stihání a tre
stání mezinárodních deliktít, při čemž jurisdikce by byla ponechána 
soudítm vnitrostátním. ~ Další byla přednáška prof. dr. H. Rauch
berga na téma: »Arbitrage, Sicherheit, Abriistung«. Přednáška tato 
byla tím významná, že šlo o přednášku profesora německé fakulty 
pražské pro české studentstvo. eV nejbližší době má přednášeti prof. 
dr. Hobza česky pro studentstvo německé fakulty .) Významná proto, 
že snad bude prvním prítlomem do oné zdi, která odděluje od sebe 
dvě fakulty právnické v témže městě a dokonce v jedné budově tak 
-dokonale, že pro posluchače jedné jest druhá fakulta úplně neznámou 
pevninou. - Přednášející podal historický přehled snah o dosažení 
sVlětového míru. Rozlišil pacifismus sentimentální od konstruktivního ;· 
o konstruktivním pacifismu podle něho lze mluviti teprve od světové 
války. Podrobně probral pak vSrvoj snah o světový mír od mírovS' ch 
smluv a od založení Společnosti národů. V arbitráži a systému smluv 
arbitrážních, ovšem náležitě garantovanýcl1, vidí cestu k dosažení bez · 
pečnosti jednotlivých státít, jež jest předpokladem odzbrojení. Ukázal 
určitS', byť ne ještě velký pokrok v uzavírání arbitrážních smluv: od 
smlouvy o Společnosti národll a první nepříliš pevných smluv (s čest
nou klausulí!) k Locarnu a stále ' rozvětvenějšímu systému regionál
nkh smluv. Vítá i tento malý pokrok, protože vZ:l1edem k době ne·
-celých desíti let znamená přece jenom relativně pokrok dosti 'V'elkSr, 
a upozorňuje na to , že obecný mír lidstvu nebude dán bez práce, 
nýbrž že si jej přívrženci pacifismu musí vymoci prací. Pi-ednáška 
vyzněla apelem k práci pro dosažení světového míru. Obě před
nášky byly velmi četně navštíveny z řad studentstva a i z veřejnosti. 

J. B. 
Kriminální žurnalistika stala se opět předmětem úvah v pi-íleži

tosti sensačního berlínského procesu Krantzova, který dal podnět 
k návrhům na vydání zákona, který by omezoval volnost tisku při 
referátech ze soudní síně a znemožnil dnešní skutečné využívání sen
sacnlcil trestních procesů až do nemožnosÚ a k vrcholítm nevkusu. 
Zpllsob, jakSrm se o soudních přelíčeních referuje, skutečně musí vy
volávati myš lenky na podobné opatření. Jest jisto, že tento zpúsob 
referování zajisté neprospěje zvýšení mravní úrovně obecenstva a ze
jména mládeže. Jest nutno však uvážiti, že podobný pi-edpis přináší 
s sebou nebezpečí, že v rukou m'éně liberálního úi-edníka bude. zn~: 
menati značné okleštění svobody tisku. Na druhé straně nelze Sl tez 
slibovati, že by podobné opatření mělo nějaký zvláštní 'Vliv na zvýšení 
mravnosti. Nad to bylo by lze namítnouti, že by omezování podob
ných referátll leckdy znamenalo zavírati oči před nhnými zjevy spo-
lečenskými, jež pozornosti opravdu zasluhují. . 

Jest ovšem jisto: způsob, kterým se referování mnohdy děje, sku
tečně přesahuje meze 'slušnosti; ale jest nutno uvážiti, zda by bylo 
účelno pro tyto výstřelky podobná omezení zaváděti, a zda vSrbody 
jich se nevyrovnají nebezpečí s nimi spojenému. 

I ' 
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Jedno však ,by skutečně potřebovalo nápravy : Jest to zlozvyk 
novin, 'psáti o sensačních případech před za~1ájením přel'Í.čení. Trestní 
novela v r. 1862 zakazuje sice uveřejňovati obžalovací spis a úsudky 
o výsledku procesu, ale tento předpis se nedodržuje a skutková pod
stata vylučuje se úplně libovolně, při čemž zhusta se věc hodně zkreslí. 
Nebezpečí není tak velké, pokud j de o věci projednávané soudci v: po
volání,. ač i na ně může míti psaní novin vliv. Ale jest přímo paradox, 
musí-h porotci slíbiti, že nebudou o případech, jež soudí, s nikým 
se raditi, ale při tom mohou čísti v novinách de facto často hotové 
rozsudky. Nesoudí zde potom noviny na místo poroty? Otázka, jež 
zaslouží úvahy a jež by se dala celkem snadno řešiti: zákonem zaká
zati referování před koncem přelíčení, po případě i přísnějším prová-
děním předpisu novely. J. B. 

O novelisaci sociálního pojištění přednášel JUDr. Jan Gallas, 
ředitel Všeobecného pensijní~1o ústavu v Praze, dne 21. března 1928-
na schůzi, svolané Exekutivou zamestnanců sociálně pojišťo'V'acích ústa
vů v Obecním domě pražském. Podrobil vládní návrh novely věcné 
kritice po stránce odborné a poukázal na vady připravované novely. 
Pravil, že 'Vyloučení domácích a sezonních dělníků z pojištění nepři
nese ulehčení po stránce administrativní; zaměstnanci tito, sociálně 
nejslabší budou eliminováni z pojištění což se příčí jeho účelu. Přede
pisování pojistného jen za šest pracov'ních dnů v týdnu zatíží agendu 
pojišťoven nezbytným zjišťováním, zda dělník pracuje šest nebo sedm 
dní v týdnu a óhrozí rovnováhu nemocenského pojištění, nebude-li 
pojistné zvýšeno. Tím, že no'vela stanoví, že naturální požitky zaměst
nancovy mO~10u zvýšiti jeho zařadění jen o jednu třídu, bude míti 
za následek snížení dávek, opět většinou pro zaměstnance, pojištěné 
v nejnižších třídách, tedy hospodářsky nejslabší. Zpětná platnost no
vely k 1. červenci 1926, t. j. ke dni, kdy vstoupil v platnost zákon ze 
dne 9. října 1924, č. 221 S'b. z. a n. o pojištění zaměstnanců pro případ 
nemoci, invalidity a stáří, není dle názoru řečníkova ani formálně ani 
věcně proveditelna. Zrušení svazu nemocenských pojišťoven přinese 
nutně podstatné zatížení agendy Ústřední sociální pojišťovny, zřizování 
malých nemocenských pojišťoven a zachování starých malých těchto 
pojišťoven pojištění nezlevní. Dozor, který nyní provádí Ústřední so
ciální pojišťovna, bude-li přenesen na státní úřady, nebude jednotnir 
a není také věcných příčin k přesunu tohoto dozoru. Novela snižuje 
příspěvky, snižuje však také dávky; chce-li ušetřiti na poskytování 
léčebné péče, činí tak na úkor pojištěnců. Zdánlivé zlepšení novely, že 
poskytuje bezpodmínečný nárok na důchod vdovský od 65. roku věku 
vdovina, není praktické, poněvadž fakticky .již dnes každá vdova měla 
v té době nárok, ježto téměř každá žena v tom věku musí býti po
važována za invalidní; rovněž i vrácení premií provdavším se ženám, 
pokud má za následek zníženÍ jejich nároků pojistných, . není výho·· 
dou; byló by tomu tak, kdyby bylo zavedeno výbavné, které by bylo 
poskytováno při provdání se pojištěné ženy a nemělo by za následek 
snížení dávek. Novela škrtá také povolené již částky na zlepšení a vý
stavbu nemocnic ·a léčebných ústavů. Řečník odmítl tedy novelu ze 
stanoviska odborného jako pro .pojištěnce škodlivou. Dr. Jindřich. 

Případ svatogotthardský ukázal opět jasně, jak daleko mám.e ještě 
k řádné mezinárodní organisaci, jež by skutečně byla tím, ~ím má býti 
Společnost národů: totiž zárukou a ochranou světového právního řádu. 
Vynikly tu zřejmě dva nedostatky: nedostatek pravidelné;10 trÝalého 
orgánu, který by v době, kdy Rada nezasedá, mohl alespoň neji1Utnější 
opatření učiniti, a nedostatek . exekutivní moci vůbec. V době mezi 
dvěma zasedáními Rady může dojíti k jakémukoliv' excesu, který ohro
zí sVlětový mír, sekretariát Společnosti jest bezmocný, a musí trpně 
čekati, i když již ' jsou podány konkrétni návrhy různých států, až 
o věci rozhodne Rada. Maďarsko vystihlo velmi dobře tento nedosta
tek a také ho využilo. Předseda Rady' musel se omeziti jenom na pouhý 
apel na Maďarsko (a i tento jeho krok jest vlastně pokrokem, a lze jej 
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jen v vítati, zvl'áště bude-li považován za praejudic, a nikoli'" za VyJI
mecný krok). Avšak tento krok byl jen proto možn}r, že pi'edseda Rady 
mohl . se opi-íti alespoň o jednu přední 'velmoc - Francii. A ihned 
se ukázalo, že jiné velmoci (na pi-o Anglie) nevidí rády takovéhoto 
zákroku pi-edsedy, ať už z konkrétních důvodii politickýc~1 či spíše ze 
z~sadní obavy před pi-ílišným vzrůstem moci pi'edsedy Rady, v němž 
VIdí nebezpečí pro svou svrchovanost. J B. 

k . 
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dářskj'r ch sv. XXXV., nákladem Barviče a N ovotného v Brně, 19'27, 
80 , sjtran 291, cena 50 K·č. - Ve všeobecné části své práce zabyvá, ' se 
autOr .pojmem a !prováděním sociá lního pojištění;, pojem sociálního 
pojištění definuje nově tak, že vylučuje pojem »pojištění « ze znaků 
definice sociálního pojištění, a to pojiš,tění nejen ve smyslu právním, 
rýbrž i ve 3myslu národohospodářském a pojistně-matemditickém. 
Autor eliminuje při definování sociálního pojštění obvyklé znaky po
jištění, jako repar.tice škody, plánovité podnikání ve velk}rch ma ssách 
a pou. a hájí pojetí sociálního pojiš,tění zcela odlišně od pojetí po-
jištění soukromého. ' 

Celou kni:1u proniká zdůraznění veřejnoprávní kvality -7ociálního 
poji1štění, která je dána tím, že akty orgánů, provád~jících pojištění, 
jsou vrchnostenskými akty s.právními. Nositelé pojiš;tění, které autor 
charal«terisuje jako veřejné ústavy korporalč.ní povahy, '~"provádějí dvojí 
ri'tznou činnost : soukromohospodářskou, pokud spravují svoje jmění 
a pečují o zachování el<,v,ivalence - a veřejnoprávní, pokud ' funugují 
jako orgány, na:dané kompeltencí autorvtativně aplikovati právo. Na 
záklélJdě toho.to rozdílu řeší autol" celou řadu právních otázek při pro
vádění 30ciálního pojištění se vyskyt~jících; činnosti ty nesmí viá
jemně nal sebe vykonávati vliv, na; př. majetkoprávní zájmy 'nositele 
pojištění nesmí přicházeti v úV'ahu při jeho rozhodování jako spr'ávního 
úi-adu (na př. 0\ dávkách) . , " 

Ve zvl'áštní části probírá autor poMupně řízení u nositelú ,po
ji1štění podle zákona ze dne: 9. října 1924, č. 2~I sb. z. a nař., u soudú 
sociálně pojišťovacích a u správních úřadů státních, k nimž jdou 
Oipravné prosti-edky pro.ti výměrúm nositelti pojIštění. Při tom pro
bírá otázky, o nichž soudí, že se vyskytnou při provádění zákona 
právě zmíněného a snaží se je i-ešiti i když positivní ustano~ení zá
konná je upravují velmi spoře. V těchto případech má autor příleži
tost zaujmouti a teoreticky: odú'V,odniti sVllj názor o tom, co v .tom 
nebo onom směru platí podle zásad právně logických, když zákon 
mlčí, na př. při o.tázce. přípustnosti! rozkladu v řízení správním, při 
oltázce ':kasatornínOi :Čti meritorního 'rozhodování !Vyšší 'insitd~nce, ip~'i 
otázce, u kterého orgánu je podati, opravný pros,tředek atd. Výkhl.dy 
tyto mají .ten praktický význéliIl1, že ukazují, jak mnoho mezer a n~
určitostí zákon obsahuje právě v ohledu procesním, kde se dnes ne
jedná o nějaké v'ětší revisi při navrhované nove1i~aci sociálního po-
jištění. . . 

1;'eoretticky zaJImavé jsou ty partie knihy, kde a.utor podává 
vhstní řešení p.ěl~,tef~ho; z kla.sických problémú správní nebo pravní 
vědy vi'tbec, evént. kde b :iti'suje dosalVadní názory. Ač autor 'Ý ' tom 
směru " rňiisj( , b)nti ' mnoh'ém sÚu'Čnější, ' nei kdyby pojednáv'al o otáz
kách těchto monogI'aficky, přece " řeklvždyvše dúležité k 'óbjásnění 
proólén1U, ať, jde ' o! ·.známý pro'blťin · 'dele.gace ndrlnotvórné moCi, 
Ó "otázku ro.zdílu soudnictví a s,pYávy, o' problému zmatéčhostr; mate
~ie1n{ práV:nímoci úebo vázano5t1 praeji..tdicie1riim 'rozhódrititím. ' Z ', vý-


