
21'7 

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 . 

LITERťiTURťi. 
Dr. Zdeněk Neubauer: Sociální pojištění po stránce procesní, ří

zení a opravné prostředky v nemocenském, invaJidním a starobním 
pojištění českos lovenském. - Sbírky spisů právnických a národohospo
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-
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kladů autorových je zrejmo, že přísluší k t. zv. škole normativní, 
v některých otázkách však nesouhlasí s hlavními stoupenci této teorie, 
na př. v otázce zmatečnosti aktů nebo materielní právní moci, kde 
podává kritiku konstrukce Merklovy. 

Kniha Neubauerova v.yvolá jisrtě odezvu v kruzích, zabývajících 
se pojištěním. Zvláště je zajímavá jehO! definice sociálního pojištění 
a jeho zdůraznění veřejnoprávní kvallity, sociálního ,pojištění; bude 
z,ajímavo, j,ak bude reagováno na tyto! názory z hledisek pojistně 
technických a hospo,dářských. 

Auton přinesl ve své knize dnes, kdy připravuje se noveli"ace 
sociálního pojištění, velkou řadu náměttl, jimiž měli bychom se za
bývati ph' řešení novelisace; jeho názory, v knIze projevené" mohly 
a~ měly by mí,ti reflex na ,připravovanou novelu proto, že! ukazují, co 
novela opomíjí a jaké mtlŽe míti praktické důsledky takové opome
nutí. Nejen tedy v nové definici sociálního pojištění ve zdůra,rznění 
a obhajobě veřejnoprávní kvaiity sociálního pojiš,těnÍ . a v poutavém 
výklaidu ,procesních norem, nýbrž i v tom, o čem bylo naposled po
jednáno spatřujeme dnes cenu a časovost práce N eubauerovy. 

Dr. Jindřich. 

Prof. Dr. E. Schoenbaum: Finanční a organisační zásady sociálního 
pojištění. Publikace Sociálního ústavu č. 33, y Praze, 1927, 80., stran 187, 
cena: ~č 36. - Autor snaží se prací touto vzbudi,ti zájem o objektivní 
a odborné řešení komplikovaných a velmi zajímavých problémů sociál
ního pojištění, které je zvykem řešiti u nás i jinde s hlediska skupin a 
stran. Autor definuje pojišťování se stanoviska národohospodářského 
jako všechna zařízení hospodářská, která kryjí budoucí nahodilou a ne
jistou, ,přece však odhadu přístupnou potřebu hospodářskou tím, že rOz,_ 
dělují ji podle principu ekvivalence na větší počet hospodářských jed
notek. Jeho definice je tedy kompromisem mezi definicí Manesovou a 
MoLdenhauerovou. Definice je, jak patrno, upravena tak, že zahrnuje 
všec;lllY druhy a formy pojišťování dnes existující a za pojištování pla
tící. Stálost a trvalost této definice není tedy zaručena v čase. Přibu
dou-li nové druhy hospodářské ochrany proti nahodilým škodám, které 
nejsou v definici zahrnuty, které však všeobecnou dohodou platí za 
pojišťování, bude třeba definici rozšířiti nebo pozměniti. Naproti defi
nici pojišťování vůbec obsahuje definice sociálního pojišťování o dva 
znaky více: vyža,dujepéči o vrstvy hospodářsky a sociálně nízko stojící 
a žád~, aby uskutečnění sociálního pojištění dálo s,e nuceně, zákonem, 
tedy nikoliv podle dobré vůle, náhledu a vzdělání ohrožených jednotlivců. 

Kniha rozdělena jes,t na tři díly: v prvém všímá si otázek, souvise~ 
jících se sociálním pojištěním dělnictva, v druhém s pojištěním osob, 
samos'tatně hospodařících, ve třetím ' uva'žuje o úpravě pensijního po-
jištění soukromých zaměstnanců. . 

Světová válka za,působila nepříznivě na celou naši otázku popu
lační; byl ,porušen její přirozený vývoj. K odstranění škod tím vznik
lých jsou nejvydatnějším prostředkem všechna opatření, čelící ke sní
žení úmrtnosti, zlepšení hospodářské situace sociálně slabých tříd oby
vatelstva, v prvé řadě vybudování sociálního pojiš,tění. Tím docílí se 
zvýšení životnosti obyvatelstva; snížení dětské úmrtnosti lze očekávati 
od rozšíření dávek pojištění nemocenského zavedením intensivní péče 
o mateřství nejen pojištěných členek, nýbrž ' i příslušnic rodiny. Snížení 
úmrtnosti dospělých dělníků lze ůč'ekávati od úspěšného zasažení lé
čebné péče. 

Finanční systémy sociálního pojištění jsou různé. Je to p,ředevším 
systém rozvrhu por1:řeby jisté účetní periody, kde skutečná 'Vydání ústavu, 
provádějícího pojištění rozvrhnou se na', konci úče:tní periody na zúčast
něné jednotky pojištěné podle hlav nebo podle mzdové jednotky. Sy
stém rozvrhu úhradových kapitálů naproti tomu béře ooled při ro~
vrhu na konci účetní periody nejen na výda,je té,to periody, nýbrž 1 na 
budoucí zatížení z výplat periody vznikající, tedy rozvrhnou se na konci 
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p~:iody na, pře úhradov é kapitály, t . j. hodnoty důchodů a jiných dávek, 
pnznaných v účetní periodě, vypočtené podle zásad pojistné matema
tiky. Konečně systém úhrady kapitálové premiemi, čili systém úhra
dové premie spočívá v tom, že na základě _ hypothes o pravděpodobném 
vývoji úmrtnosti pojiš,těnců a jich příslušníků, invalidity, vystupování. 
přistupování a jiných kolektivních zjevů, majících vliv na vývoj sociál
ního pojištění, stanoví se napřed podle zásad pojistné matematiky prů-

. měrné pojistné tak. aby hodno.ta všech v budoucnosti přiznávaných 
dávek byla kryta Ílodnotou veškerých příspěvků, jichž se ústavu, jenž 
provádí pojištění. dostane. 

Kapitály ve fir.ančním systému našeho sociálního pojištění jsou 
náležitě thesaurovány. Thesaurace, nebo vlastně kapitalisace sociálního 
pojištění, která- jest nez~ytným doprovodem každého důchodového po_ 
jištění, nemá-li končiti katastrofou, nezna,mená v podstatě nic jiného. 
nežli nucené spoření s použitím myšlénky pojišťovací za tím účelem. 
aby pojištěncům a jich pozůstalým mohly býti vypláceny důchody. Při 
tom lze vhodnou ukládací politikou docíliti toho, aby toto odnímání 
premií konsumupřispělo k vytvoření nových statků a tedy k vzrůstu ná
rodního jmění. Autor podrobuje dále úvaze zatížení národního hospodář
ství socálním pojištěním a přichází k závěru, že úhrnné náklady na sociální 
pojištěni zůstávají daleko za obdobnými čísly sousedních států, s nimiž 
naše výroba konkuruje. Vyslovuje se také o spojení úrazového pojištění 
s pojištěním sociálním a vytýká podstatné rozdíly formálné i věcné. 

V druhé části své knihy pojednává prof. Dr. Schoenbalum o po
jištění osob samostatně l10s,podaří~ích, o jeho principu obligatornosti. 
finančním systému, rozsahu pojistné povinnosti a risikovém společenstvi, 
pojis,tném, zatížení státu a národního hospodářství i o hospodaření Po-
jišťovny osob samostatných. . 

V třetím díle své práce zmiňuje se autor o úpravě pensijního po
jištění soukromých zaměstnanců. Uvádí tu všechny příčiny a okolnosti, 
které vedly ku snaze po novelisaci pensijního zákona, zmiňuje se o při_ 
prav~)Vaném zlepšení pojištění pro celé skupiny pojištěnců, pojednává 
o nových třídách služného, o započítatelných služebních požitcích, 
o nové definici invalidity, nových důchodech a nárocích, o vrácení premií 
a o zvyšování nároků. Konečně prof. Dr. Schoenbaum pojednává také 
o návrhu nárokového a příspěvkového systému novely pensijního zá
kona; vě,tšina těchto úvan již prošla odborným tiskem a byla jím di-
skutována. Dr. Jindřich. 

Bedřich Mendl: Sociální krise a zápasy ve městech čtrnáctého 
věku. - Praha. 1926. Klub hisltoric. Oto Čes. čas. histor. XXX. a násl. 
gOl str. 203. - Známý hospodářský a sociální historik doc. Dr. Mendl, 
o jehož dřívějších studiích bylo již ve l> Všehrdu « několikráte refero
váno, vydáva.1 delší dobu od r. 1924 v Čes. časopisu historickém ob
sáhlou studii o soci-álních poměrech městských. Nyní shrnul, poněkud 
látku systematicky upravi'V', všechny jednotlivé stati ve výše jmenovanou 
knihu. Jeho studie jest tím především důležitá, že nevyjímá sociální 
historii našich měst z celkového vývoje měst evropských, nýbrž naopak 
je do něho zařazuje. Tím je možno nejen srovnávati poměry našich 
měst s cizími, nýbrž i přímo zasaditi je do celkového rámce městských 
dějin, což zejména pro právní historii jest ' významu podstatného. S to
hoto hlediska nikoliv srovnávacího-. avšak zcela správně vývojového 
setkáváme se v práci Mendlově s řadou otázek souběžn)'ch a ve vět
šině také identických s právní historií. Autor po úvodní kapitole o lite
raJt:uře přešel ihned k vylíčení sociálních zápasů měst XIV. století 
v zemích nečesk~7ch a to ve Florencii, v Nizozemsku, ve Francii a 
v Německu. Tím dal své studii široký základ, aby se mohl rozhovořiti 
o poměrech v městech českých. Nemělo by ovšem významu v tomto 
stručném referátě prob-írati o.bsah studie Mendlovy, zvláště jde-li o práci 
tak dehilní, s jakou právě - u tohoto autora vždy se setkáváme. Ale 
snad i tu jest dovoleno poukázati na některé body, které pro právníka 
jsou nejvýznacnější. Myslím zejména( na rozbor předpisů právních, 
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cec~lovních, trestních, finančních a pod. (zejm. s tr. 81. a násl.), což se 
zvláště stupňuje při rozboru sociálních poměrů v jednotlivých měs'teéh 
(Brno, města venkovská, Praha), kdež k právním otázkám pi'-istupuje 
i řešení otázek hospodářský-ch (na př. otázka o štěpení práce a contr. 
dělení, počet řemesel, a.td.), což ostatně je souhrnně zhodnoceno v sa .. 
mostatné kapitole, Poslední oddíl knihy 'Mendlovy uzavírá samostatná 
stať o počátcích našich cechll, známá našim čtenár-ům ze soustavných re- , 
ferátů o Čes. časopise historickém. Takto vlastně vybral Mendl ' z . nazna
čeného, jak to na,zývá, »dvojvrství « obyvatelstva městského XIV. ' stol. 
v,rstvu soc·iálně slabší, již věnoval samostatnou pozornost. .Bylo by 
ovšem třeba poukázati na i'-adu detailů právnických, kterými se kniha 
Mendlova zabývá. Než není tu možno rozbírati celý její obsah a tak 
je nutno se obmeziti na celkové ocenění autorovy práce, jež pro dějiny 
právní a sociální zvláště jest vskutku prvním a dosud jediným souhrnem 
i-ešení zmíněnJTch otázek. Čao 

Jaroslav Papoušek: Carské Rusko a naše osvobození, politická 
knihovna. řa;da 1.. kniha ' I3, nákladem »Orbis «, akci,ové společnosti 
v Praze XII., - Vinohradech, I927, 8'0', stran I86, cena Kč 35. Kniha' je 
publikací arcnivu ministerstva zahrariičních věcí a je plodem autorova 
studi~ moskevských archivt'i. Cílem studia toho bylo shledati co možná 
néjúplnější dokumentární materiái k historii našeho odboje v Rusku. 

Kniha dělí se na dvě části .: prvá pojednává o. carském Rusku a če_ 
skoslovenské otázce, druhá obsahuje přílohy, t. j. sbírku dokumentů, jež· 
podávají přesný obraz O poměru carské vlády k č.eskoslovenské .otázce 
old roku. I9I4 do roku I9]:7, zvláště pak v roce I9I6. . 

Slovanská otázka nebyla 'Vyvolána teprve světovou válkou. Byla tu 
již od dob našeho obrození; vědomí slovanské vzájemnosti stalo se 
v . dusné atmosféře předÝálečné pružinou našeho života v:eřejného a po
litického; dnels stala se slovanská otázkal předmětem politické praxe: sou
částí zanraniční politiky revolučního hnutí a zahraniční politiky samo
statného státu. 

Potr-eba orientovati se ve slovanských věcech byla .vždy více po
ciťována:: bylo však diferencováno vědomí slovanské vzájemnosti a pojetí 
její podstaty. Zkoumáme-li názory, které v tomto smyslu byly vysloveny, 
vidíme, . že u nás jsou dv.a r~mcové programy: MasarykllV a Benešův a 
Kramářův. Autor všímá si pak po,drobně obou směrů, srovnává jejich 
názory, sleduje s-tyčné body a pojednává o tom, jak třeba pOohlížeti na 
carské Rusko správně po stránce jeho zahraniční politiky. Svůj názor 
opírá autor o historické doklady, které v druhé části knihy v opise jsó"u
připojeny. Kniha je zajímavá nejen svý.iniúvahami, nýbrž i otisky hi· 
storických dokumentů, většinou nám dosud všeobecně neznámých. 

Dr. Jindřich. ' 

Dr. Emil Sobota: Národnostní právo československé. Sbírka 
spisů právnických a národohospodářských sv. XXXI., nakladatelství 
Barvič a N ovotný, Brno, I927, str. 216, cena Kč 30.-. - N árod
nostní právo je definováno v I. kap. jako soujem norem, které upra
vují vztahy 'Vyplývající z existence národnosti ve státě. Autor se 
tedy zřejmě vyhýbá teleologické definici, . avšak ani tato definice pIne 
nevyhovuje. Jelikož se jedná o spis právnický, nikoliv politický, vy
lučuje autor normy »z hlediska národně pohtického důležité, na př. 
zákony .0 pozemkové reformě, a dále » předpisy, které .sice takéupra
vují vztahy národnostního charakteru, ne však ·jako takové « na př. 
instituce poměrného zastoupení. Kap. II. obsahuje některá data sdtání, 
z r. I92I ', 'v kap. III. je ,vylí-čen ' stručně historický . vývoj národnostní"lO 
práva na území naší republiky, ' k,teré PllVodně vystup1,.lje vlastně jen: 
jako jazykové p'r'ávo a, kc5ne'čně v rozsáhlé kap. IV. 'po'dává autor . 
vlastní vy-khd předpisll našeho ' jazykového práva. Látka je rozdělena 
dosti nepřehledně bez' jednotného hlediská, ·tak na pr-. je zde vedle roz
sáhlého Dddílu ' o školském a kulturním právu národnostním oddíl 
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o rozpočto vém podílu podle národností, který obsahuje jen § 132 úst. 
lis6ny a zák. o veř. obecn. knihovnách nebo oddíl o . rozdělení agendy 
uvnitř veř. orgánú po-dle národnosti obsahuje j ~n zrušení jazykových 
senátú a personálníc:1 komisí II vrch. zems. soudu. N ejzajímavěj~í jest 
oddíl. o vymezení pojmu národnosti , která se dle našeho práva určůje 
objektivními znaky (zejména mateřsk)rm jazykem), což je vlastně v od
poru s demokratick)rm principem personality; výjimečně § 6 jednacího 
i-ádu' N ár. Shrom. Se spokojuje prohlášením strany. Autor neuvedl no
v elu k volebnímu řád1,1 z r . 1925, která se také spokojuje při určení ná
rodnosti prohlášením kandidátovým. N éÍrodnostnÍ příslušnost je chrL 
něna zákony trestními, mezinárodními smlouvami, pro postavení čs. ná
roda jako kolektiva pokládá autor za dú ležitá slova 1. odst. zák. z ·2'č'/X. 
1918, č~ II ( . .. jménem národa čs. ) al úvodní formuli k ústavě (My, 
národ ·čs.) . Ve výkladu jazykového práva je zajímavá kritika čl. 99, 
jaz. nařízení z 1926, Č. 17 Sb., který spočívá na nesprávné dedukci § I 

jaz. zákona z 29./II. 1920, Č. 122 Sb. z., neboť tento zákon neměl upra:.. 
vit (autor poukazuje na § 128 úst. listiny) čs. jazyk v oblasti soukro
mýcl). hospodářských styldL Rozpaky zákonodárce ohledně jazYku Pod
karpatských Rusínú se jeví již v nejednotném názvu: jazyk lidový, ruský 
(malorusk)r), »ruský «, sněmu atd. Pokud se. týče poměru tohoto jazyka 
k jazyku čs., soudí autor, že platí parita .. - K užití jazyka. národnostní 
menšiny jsou dle autora legitimováni » příslušníci jazyka této menšiny, 
roz. konnacionálové -i a contr. příslušníkú stá-tníchc. Mínění, že jazy
kové nařízení se v tom oD.1edu přiklonilo k názoru Nejvyššího správ
ního soudu, se setká asi s odporem. ' Zajímavá je tendence při úprave 
národnostní autonomie personální, částečně příznivá (zák. v obecních 
veř. knihovnách), částečně nepřátelská (smíšení župní škol. rady). -
Větší část knihy tvoří prameny (od r. 19I8-1926), :v kterých jsou me
zinárodní smlouvy, zákony nebo oddíiy jich, pokud se týkají národ
nostního práva, byť i vzdáleně (na, př. zák. z 22./VII. 1919, Č. 430 Sb. 
a veřejných knihovnách obecních, zák. z 18./3. 1920 č. 185 Sb . . jímž se 
úizuje inženýrská komora pro čs. republiku, zák. ze 14./4. 20. o akc . 
bance cedulové, stanovy Poradního sboru pro o·tázky hospodářské atd.) 
s četnými odkazy k jiným ustanovením a k judikatuře nejv. spr. soudu,. 
v Dodatku pak jsou některé recipované zákony, zvl. školské (Jex Perek) 
a konečně je připojen věcný rejstHk. 

Kniha Sobotova podává všestranný v)rklad našeho národnostníhO' 
práva. Rozsáhlý materiál, zevrubná sbírka pramenů a dúkladné zpra
cování činí z ní praktickou příručku, která poslouží nejenom práv-
níkúm k spoleh livé informaci. K. Cakrt. 

Ervín Liek: Die Schaden der sozialen Versicherungen und Wege 
zur Besserung. - Lehmanovo nakladatelství v Mnichově, 1927.. Sv', strany 
84. - Kniha psán:t jest z lékařského hlediska a zabývá se také otázkami 
v)r1učně léka:řskými. Všímá si hlavně pojištění nemocenského a vytýká 
mu, že pojištěnce zC:10ulostivuje, že vede k zneužívání, což zpúsobuje, 
že osoba 'vskutku nemocná není pak léčena tak, jak by toho nemoc 
vyžadovala, že je drahé, že nepřispívá náležitě k povznesení národního 
zdraiVí, že vede k t. zv. massovému léčení a že znehodnocuje činnost 
lékařskou a demoralisuje pojištěnce. Odpomoc vidí autor nejprve v tom, 
aby se zamezilo, aby nemoc se nestávala výdělkem, aby nebyla uměle 
vyvolá'V'ána v čas nezaměstnanosti a pod., aby byla provedena svobodná 
volba lékařú do všech dúslédkú, a konečně aby lékaři stali se státními 
úředníky, Tuto svou myšlénku autor rozvádí a vypočítává výhody a 
nevýhody pro pojištěnce i pro lékaře. Kniha. je zajímavá svými někte
l'j'rmi novými myšlénkami, byť snad v oboru sociálního pojištění někdy 
neproveditelnými. Dr. Jindřich. 

Český Časopis Historický roč, XXXIII. 1927, III. sešit, přináší zá_ 
jÍmavot.~ studii Kazbundovu o národním programu českém r. 1860 a 
o zápasu o politický list. Zmíněná studie osvětluje přímo fanatickou ne-

-----~ 



222 

návls,t a podeozíravon, kterou chovala rakouská byrokracie k politickÝm 
sl!aha!ll ~echu, t~~1dy, lo~~l.?ě a?str?filských. Také egoistické stanovisko 
» c~ske« s,lechty Je nalezlte obJasneno. Dále líčí Kalista poměr Ferdi. 
nanda III. k Innocenci X. Z menších prací je důležitým článek Kaz
bundův o archivní pohromě vídeňské. Autor vypočítává podrobně škody 
které utrpělo historické badání; z celého bohatého materiálu, uloženéh~ 
v justičním paláci , byla zachráněna čtvrtina až pětina. wr. 

Bratislava. Časopis Učené společnosti Šafaříkovy. Pořádají prof. 
dr. J. F . Babor, prof. dr. Albert Praž.ák, prof. dr. Oto Sommer. Roč. I. 
Čís. I. a II. V Bratislavě 1927. ----1 O ustanovení Učené Společnosti Ša
fařík.ovy v Bratislavě, o pohnutkách, které ve·dly k jejímu založení, 
.i o Jejím programu přinesl časo,pis »Všehrd« podrobnou zprávu ve 4. 
číslo VIII. ročníku, stejně jako o .přednášce prof. Oto Sommera »0 pů
vodcovkém právu «, publikované v 1. .čísle sborníku »Bratislava« o niž 
refe.rát byl otištěn v čísle 6., VIII. ročník. ' 

Prof. dr .. Bušek 'V článku »Kelsen a právo církevní« poukazuje na 
rozpor, který vzniká mezi zá'sa;douKelseno,vou o nutnosti chápání kom
plexu církevního práva spolu s ostatními systémy p,rávními v jednodu
chém systému ,právním, kd'e nad státem a církví stojí společný právní 
řád, z niž Kelsen ve své »Allgemeine Staatslehre«, dle Buška, nevyvodil 
správných závěrů, neporozuměv dostatečně drkví zastávané theorii 
koordinační, dle níž v případě konfliktu mezi církví a státem, jedině 
církev je oprávněna: rozhodovati o příslušnosti státu a církve. Prof. dr. 
Lašťovka v pojednání » NěkoEk poznámek k pajmu palicie v osnavě zá. 
kana a arganisaci pa litické správy« pasuzuje ustanovení o policii 
v osnOlvě a porovnává je s dasud platným předpisy práva rakausk:é:lo 
a uherského.. ,Prof. dr. Tomsa padává v »Pa,Známkách k mezinárodní 
situací« zhodnocení dosavadní práce Společno'sti Národů a dosti skep
ticky se vyjadřuje o spolupráci k zabez,peČiení míru v mezinárodní po
litice, ačkoliv uznává, že dasavadní činnost Společnosti národů, vycha
vávající k mezináraldnímu svědomí, je velké plus, které se ze světa již 
neztratí. 

P.rof. dr. Bušek ty, »Paznámkách a zprávách« píše o »Rytířích 
Kolumbavých «, zbožném ·sdružení mexických katalíků, a praf dr. Horna 
referuje 0.1 výkladu slov »Mocran et Mocran« a příznivě posuzuje studii 
Kossovu, vyvracející názory praf. Bretholze. 

Pí'ekvapující je stručná zpráva a zřízení ústavu slavanských práv 
při práv. fakultě univ ersity Komenského, jehaž úkalem bude studovati 
práva slovanská, jich histarii a nynější stav. 

V druhém čísle tahato časopisu, vycházejícího čtvrtročně, jsau 
zastoupeni z právnické fakulty bratislavské prof. dr. Sommer, praf. dr. 
Bušek, pro,f. dr. Raus,che,r a dr. Čechrák. Dr. Sommer atiskuje č1áne~, 
pajednávající o »Jmenovací politice na vysokých škalách « a poukaZUje 
na dllsledky které má pro vysaké školství prezkaumávání jmenovacích 
návrhů ministra školství úředníky presiciia ministerské rady, takže za 
tohoto systému je ministr pad kontrolou jakési :V'yšší byrokracie, jež ve 
skutečnosti doparučuje jeho ná!vrh vládě. Mima to vytýká, že obsaz?
vání řádné stalice se pasuzuje jako úřednické povýšení, při čemž spíse 
než vědecká kvalifikace a služební doba razhoduje fysické stáří. 

Dr Čec11rák y článku »Metoda ana.logie a problém haspodářských 
~lodnot«' uvádí typické znaky hospodářskýc1~ cy~lů, ~; příč.inn~ SV~z~y 
m ezi nimi, pamocí jichž lze pravděpadobne ur~o.vati t~p~cky pr~beh 
hospodářskÝch cyklů a zmiňuje se o pastoupnosti Jednothvych faktu ~ 
symptamů - v ho.spadářských cyklech, jak je ur,čují ús~av h~rvardsk~ 
university, komise zřízená ve Francii r. 1908 a německy konJunk!ur~l 
ú.sta'V' . Dr. Rauscher uveřejňuje posudek knihy Dr. Lászlo: A Le.any~
negyed . (,dívČí čtvrt), a; autoravi zejména vytýká, že nezná stejné mst.l
tuce v právu polském a litevském a že se jedině advolává na analogle 
v leges barbaronum a na práva německé, při čemž úplně opomíjí práva 
s lovanská. 
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Dr. Bušek v íčlánku »Ústava a otázka uznávání či neuznávání ná
bože?-,sk~ch .sl?olečnos~í « a hájí názor, že neodporuje ústavě pojem veřej~ 
nopraVlll pnvtlegovane kor'porace a udělování a odpírání státního uznání 
nábož~nský,~ spole;čnosterD:' y. článku »Překvapující nepořádek v regi
strature« ltc~, n<:.snaze, s lllmlZ se utl~alo hledání dekretu Pia X., z 29. 
ledna 1914, JImz byly odsouzeny SpISy vůdce francouzských katolíků 
K,a~la, M~urr~sa, L'action fran<;aise a Revue I'humenelle, který měl 
~yh pU,bhkovary. teprve dekretem z I? prosince 1926 a upozorňuje v po
JednanI »0 vyznamu slova »canOlllCUS « na chybnou methodu s níž 
řeší V . N ovotný v »Českých dějináchc církevněprávní otázky. Mimo to 
uvádí ze spisu A. V. Mullera: »Papst und Kuriec: překlad pojednání 
ť) dvorních s,právních a ,čestných p:relaturách, mezi které patří i proto
notáři. Děje se tak při příležitosti jmenování posl. Hlinky papežským 
»protonotářem ad instar Participantium«. J-k 

Bulletin de droit tchécoslovaque. Číslo 1-2. -- Année 1927. Vydává 
Právnická jednota v Praze. (Srv. též Všehrd VII., str. 27, Všehrd VIII., 
str. 88.) - Bulletin pokračuje ve snaze informovati cizinu o legislativ
ních pracecl1 v Československu. Číslo 1-2 přináší 4 články vynikajících 
o,dborníků, informující stručně a Vlýstižně o našem právu. První článek 
univ. prof. dr. K. Laštovky »La langue officielle d'état et l'usage des 
langues autres que le tchécoslovaque devant les autorités et tribunaux 
tchécoslovaques « podává objektivní přehled vývoje poměrů jazykových 
u nás, podrobně se zabývá dobou od r. 1884-1918 a věnuje se pak úplně 
úpraiVě poměrll těchto v Československu, provedené nařízením č. 17/1926 
ve smyslu zák. č. 122/1920. Druhý článek »Le projet du code pénal tché
coslovaque« z pé,ra univ. prof. dr. Aug. Miřičky, předsedy komise pro 
reformu trest. práva, vychází od prvního návrhu osnovy z r. 1921, pře
chází pak k přípravné osnově z r. 1926 a obsahuje výklad hlavníc:1 zá
s ad, jež se tu uplatnily: p,rincip zodpovědnosti za vinu, tři formy trestné 
viny (úmysl, vina vědomá, neďbalost), úplné oldstranění trestu smrti, 
podmínečné odsouzení (podstatně stejně jako zák. Č. 562/1919), sociální 
péče o propuštěné trestance, instituce neurčitých rozsudků (dle ame
rického vzoru). Ve zvláštní části osnovy vodítkem byla snaha, jednak 
pojmouti do ní vedlejší zákony trestní, jednak pokud možno vyloučiti 
kasuistiku. Článek univ. prof. dr. V. Hory »L'exécution en Tchécoslo
vaqui~ des titres étrangers« pojednává o otázce upravené zák. 79/I896. 
Autor zdůrazňuje jako první podmínku pro vykonatelnost cizího roz
sudku reciprocitu stanovenou smlouvou mezinárodní neb prohlášením 
vlády ,československé publikovaném ve Sbírce zák. a nař. Aktuálním jest 
poslední č.lánek »Le projet de la loi cambiale« doc. dr. Fr. Roučka 
o zák. směnečném, schvál!eném 12. V. 1927 senátem N. S. a 13· XII. 
1927 sněmovnou poslaneckou. Uvedeny dosavadní prameny práva smě
nečného na území československém. Účel no·vého zákona směnečné~o 
označen jako unifikace těchto pi"edpisů, ovšem nikoliv úplná, ježto pra
meny v:edlejší a subsidiární zůstávají nadále v platnosti. Nový zákon 
směnečný zůstává v oblasti ,práva rak. Cll německé~10. Důležité novoty 
vylíčeny jsou v článku podrobně. Na konci čísla pÍ'Ípojen stručný obsah 
' článků v angličtině. JUc. Slavíček. 

Dr. Stanislav Brandejs: Náš vystěhovalecký problém a jeho f~
nanční stránka. Nákladem Masarykovy akademie prác,~. s podporou mI
nisterstva ško,lst'v,í a národní osvěty v Pra'ze, 1927, 8u

, stran 71, cena 
není označena. -- V úvodu své knifiy zmiňuje se autor o přehle:du dějin 
světového vystěhovaleckého hnutí a podává náčrt dějin české i slovenské 
emigrace a pojednává o charakteristick),ch znacích naší emigrace i o pi-í
činách a důsledcích našei.1o vystěhovalectví. Pak p'řechází k vystěhova
lecké politice jiných států a U'v"ažuje, kam třeba dirigovati českosloven
skou emigraci a jaké jsou hospodářské a politické poměry hlavních 
immigračních ,státll . Konečně zmiňuje se o financování zakládání ko
lonií v za 'hra:ničí a o námětech, jak financovati zakládání českosloven-
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ských k o lonií v ' zahraničí. Práce tato je prvním pokusem ' shrnouti m é!. 
terii,> u nás. do.sud ne dotčenou, v jeden celek. Dr. Jindřic·h. 

, Karel Příbram: Die Probleme der internationalen Socialpolitik. 
N alda-dem C. L. Hinschfelda v Lipsku I927 196 stran. - Profesor 
Příbram, odborolV1ý př:ednosta v Mezi~árodnfm úřadě práce v Ženevě 
vykládá v této ?rožuře prameny mezinárodní sociální politiky, její zá~ 
sady; methody, ukoly a vyhlídky. Mezinárodní sociální politika má dva 
hlavní zdroje, z nichž jeden je rázu nacionálního, jeden internacionál
ního. Každý stát, jenž zavedl nějaké opatření sociálně-politické, snaží 
se, ~by takév.svousedi je zavedli, aby nevyráběli levněji než on. A poně-

.\ vad~ v nyne]sí době poznává V)TZnam mezinárodního tlaku, na,léhá na 
'mez1l1árodní řešení aspoň v tom ISměru, aby se 'Všechny státy zavázaly 
asp~jl k jakémusi minimu sociálně politických reforem. Naproti tomu 
mezl11árodní ráz dělnického hnutí socialistického i kato.1ické:lo sám sebou 
VYVOlává snahu, aby dělnictvo bez ohledu na hranice státní se vzájemně 
podporovalo, isdílelo vzájemně vymoženosti a mezinárodně je hájilo. Zá
sadní požadavky dnešní mezinárodní sociální politiky jsou obsaženy 
v mírových smlouvách, z nichž dají se vyvoditi některé v'šeobecné po
žadavky, jimž možno přičísti mezinárodní platnost: koaliční svoboda 
dělnictva, osmihodinoivá doba pracovní, nedělní klid, mzda, zaručující 
přiměřené existenční minimum, ochrana zdraví dělníkova při práci, 
ochrana děti, osob mladi.stvých a žen, podpora v nezaměstnanosti, so
ciální pojištění, stejné zacházení s cizím dělníkem jako s domácím. Jako 
prostředku pro' mezinárodní úpravu těchto požada-vkii mezinárodní so
ciální politika používá Mezinárodního úřadu práce a mezinárodní kon
ference práce, jejichž organisaci a pracovním methodám je věnována 
značná část spisu. Ty tOl instituce ,se snaží dospěti k jakési mezinárodní 
standardisaci minima so,ciální ochrany dělnictva. Při tom však přívrženci 
sociální politiky dožívají se zna'čného zklamání: čím širší jest okruh , 
na nějž Ise má vztahovati mezinárodní konvence, tím méně daleko.sáhlý 
je její obsah: čím dalekosáhlejší jest obsah konvence, tím obtížnější jest 
všeobecná ratifikace její. Autor proto dává na ú,\nahu, zda by nebylo 
lépe obsah konvence o,dstupňovati podle jednotlivých skupin států s pod
statně stejnou životní úrovní , což by umožňovalo, aby pokročilejší země 
šly ve svých vzájemných závazcích dále , nežli mohou jíti země méně 
pokročilé. Ovšem rozsa.h a potř'eba sociální politiky jsou závisly na 
celkové poJitice hospodářské té které země. Tu však přestává piisob
nost sociální politiky v běžném smyslu a začíná se r)Tsovati nutnost 
mezinárodní politiky hospodár'ské vůbec. Dr. Jindřich. 

Dr. Josef Skoch: Mezinárodní organisace práce a Československo. 
Publikace SociálníhQ ústav u č. 35., v Praze, 1928, 8°, stran 186, cen ;:]. 
Kč 36. -Kniha je studií, zabývající se mezinárodní organisací práce, 
jejím působením a účastí našeho státu na jejím díle. V prvé částí 
pojednává autor o historickém vývoji mezinárodní organisace práce 
od počátku 19. století až do konce světové války. kdy mírem ~er
sail1eským byla Mezinárodní organisace práce učiněna skutkem. Pak 
přechází autor k složení jednotlivých orgánů mezinárodní organisace 
práce, zejména mezinárodního úřadu práce a pojednává o jeho čin
nosti, hlavně vědecké a publikační. K tomu pojí se vylíčení prtlběhu 
a usnesení všech dosavadních desíti mezinárodních konferencí práce, 
Při tomto líčení ' přihlíží autor bedlivě k účasti Československa na 
organisaci mezinárodní ochrany práce. Ke konci knihy je připojen po
drobný seznam literatury, české i cizí, zaznamenávající nejen práce 
knižní n{Tbrž i časopisecké . Kniha doplněna jest podrobným osobním 
a věc~ýrri rejstříkem. Dr. Jindřicl1. 
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