
\feru, a domácím průmyslem - válkou poškozeným - nemohou 
ještě býti dodány v plné míře. 

Dalším krokem zlepšení bylo by j e š t ě vět š í v y s tll p
ňování vývozu. 

Tomu se však staví v cestu omezení výroby zničením prů
myslu francouzského severu, dále fakt, že domácí trh absorbuje 

.značné quantum výroby, a konečně fakt, že Francie vyrábí po
měrně draho, hlavně pro vysoké ceny surovin, placené znehod
nocenou měnou. 

Uvážíme-li tyto prvky omezující možnost ještě většího Olne
zen] dovozu a vystupňování vývozu, vidíme, že Francie v roce 
1920. učinila pro své rozhodnutí maximum reelní možnosti. 
. Vidíme dále, ~e návrat na předválečnou výši nebude rychlý: 
třeba s,e připraviti na periodu deficitu postupně. se zmenšujícího
jako když začíná nový podnik. Ale i při tomto realistickém hle-
disku mluví fakta minulého roku jasně a dávají nejlepší naději. 

V Pař í ž i, dne 10. 11110ra 1921. 

I Za prof. Prušákem. I ----------Dr. Miloslav Lerch. 

Prof. Prušák žil své vědě v 'ústraní a v jisté uzavřenosti. Z bý
''liah~ trojice Miřička, Prušák a Kallab zbyli dva. Prušák stál na širším 
:základě, byl filosofičtějším' podobně jako KalIab. V řadě děl prof. Pru
.šáka je jeho učebnice trestního práv.a, nejznámější; kniha ta je víc než 
učebnicí; je to nejlepší naše práce z toho oboru vroného. · N'a;jdeme 
tu místa. nad kterými se musíme zamyslit, místa, která prof. Prušák 
-dop-lřlOval svým mistrným výkladem. Svého času nás Vi přednášl(,ách 
.oslňoval svými vývody o trestu smrti, když mluvil o tom, jaké pocity 
mívali zločinci před popravou a že nejlépe odbavit tento nejsvrchova,. 
nčjšÍakt moci státní provazem, poně,'vadž je nejbezpečnějšÍ zárukou. 
aby zločinec ušel trýznění. Hned první stránky jeho učebnice i pou., 
.hého čtenáře upoutají výkladem o podstatě prá:va. Pruš,ák má definice, 
které nezůstávají ničeho dlužny; jeho všeobecný, výklad o příčetnosti, 
o formách trestné viny a zvláště jeho stať o pokusu jsou plodem hlu
bol<ého studia: tuto partii ~ oblibou zkoušel. A tak celá kniha, svědčí 
·0 neobyčejné erudici spisovatelov,ě. V otázce trestu jeví se Prušák nejvíc 

... .žákem Lisztovým; především má na mysli Ú'čel trestu. V polepšení zlo
,čince tkví účel a ideál trestu, to vyhovuje spravedlnosti. Prof. pražské 
německé university Dr. Spiegel takto karakterisuje Lisztovu školu: "Jeho 
:škole nejde o to, ponechávat zločinnosti volné pole, ale o to, aby se 
hoi proti zločinům :účinně vedl... Liszt neboří, ale staví. Když se od 

·běžného pojetí práva trestního vzdaluje, neobětuje tím kriminální pr,á-vo. 
nýbrž dává mu nový obsah." A Pruš·ák píše ve své učebnici: "Vlastní 
boi · proti zločinnosti odnímá se nepozorovaně rukám soudců krimin.ál
ních a svěřuje se ·účelnému vedení sociální politiky, jíž nastávají nové 
veliJ{é a obtížné úkoly." Tak jeho všeobecný díl práva trestního · zů
stane ještě dlouho pramenem pro poznání tohoto práva, byť by po 
.odchodu Prušákově už teď nebyl pro potřeby posluchačÍl tak "aktu
~lfliH. 
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Vynikajícím plodem jeho práce je "kriminelní noetika.", o níž napsal 
. nestor ·českých kriminalistů, jehož 70leté narozeniny se nedáv:no osl.a-· 

vov.aly, prof. Dr. Storch: "Vynikající předností práce jest, že snaží se· 
p-rohloubiti vědu práva trestního disciplinami filosofickými, zejména ethi
kou a psychologií. H 

Prof. Prušák pilně se zabýv,al i pomocnými vědami práva trestního", 
aetiologií la antropologií. Samostatně vyšly ještě: "Studie o účastenství" 
a "O příčetnosti osob mladistvých"; různé články uveřejnil ve "Sbor
níku věd právních a státních" v "České revui" a, jinde. 

Posledm velké dílo "Československé řízení trestní" vyšlé v tomto· 
roce sv,ědčí o tom, že ,až do posl·ední doby byl prof. Prušák činným. 
Pro chorobu musil se vzdát účasti na zákonodárných pracích, jichž j-e 
třeba pro reformy ,práv,a v našem obnoveném státě. 

Zemřelý nebyl suchopárným v přednesu; jeho síň nezela prázdnotou. 
Byio duševním požitkem poslouchat jeho přednášky; byl dokonalým 
přednašečem, k čemuž mu 1i1apomáhal jeho sonórní hlas. Nebyl strohým 
teoretikem bez vztahu ke skutečnosti, teoretické vý,kLady své oživov'aI. 
hlubokými myšlenkami, jež sViědčily o jeho sociálním cítění a o jeho 
inteligenci. Od svých žáků žádal v,ěc; byl přísným při kolokviu :a dosti 
obáv,aným při zk6uškách. Poněv,a:dž jeho přednášky byly neseny živým 
zájmem a nadšením pro v:ědu, vibudil i tento zájem u svých ž,áků, kteří 
mu jsou za to vděčni, že :vnesl osvěžení do ča,sto suchopárného studia 
právnického. 

Když jsme se loučili v mocném pohnutí zvýšeném ještě procítěným 
proslovem prof. Krčmáře na vyšeh'r,adském hřbitov,ě s naším piOfesorem:o 
iakoby nám z jeho lúst byly ~azněly Sovovy verše: 

"Nuž vítězit uč se žáku mu], 
hyť na mně samém, toť má ·čest." 

Literatura. 
Prof. Dr. Prušák: Trestnf řízeni československé. Nákladem" Vše

hrdu" s podporou min. školství a nár. osvěty, 1921. 
Tato kniha prof. Prušáka přimyká se těsně k jeho "Trestnímu 

právu". Ovšem jeden rozdíl jest na první pohled patrný. Trestní právo 
jest knihou, kde .autor 'vyrovnává se s rozmanitými názory vědu práv,a 
tres!ního <?vládajícím.i, ,aby pavk o, ni~!'t yyslovil. svů~ s~mo.statný iúsud~k~. 
v teto kntze naprotI tomu prevladaJl :ucely dldakhcke, jak autor sam 
v y-ředmluv,ě podotýká. Látka sama poskytuje ovšem mnohem méně pří
lezitosti, aby se mohl .autor vysloviti o jednotlivých otázkách tbeoreti
ckých, než výklady o trestním právu hmotném. Obmezuje se proto na
mnoze na systematický výklad zákona a podáv,á tak stručný sice, avša~k 
.výstižný a ,úplný výklad formálního práva trestního, platného nyní IV Ce
chách, na Mo~a'Viě la ve Slezsku. Jeví se pak kniha jako v podstatě ne
změněné ústní výklady prof. Prušáka~ které, jak každý jeho posluchač 
zajisté .uzná, byly obsahem i formou svou skutečně dokonalé,' takže ne
bylo třeba mnoho na nich měniti, aby se stala z. nich dokonalá vědecki 
učebnice. 

Do jisté míry jakýmsi těžiskem spisu jest ona část úvodu, kde lautor 
vykládá o vůdčích zásadách moderního řízení trestního, ke kterýmžto. 
výkladům se i později stále vrací, aby zkoumal pokud a jak v platném 
právu tyto všeobecně za správné uznané zásady byly přijaty. Systematika 
díla jest obvyklá. V části všeobecné pojednáno jest 0 soudech trestních: 
(příslušnost a osoby soudní), o stranách' a o úkonech procesních. V části 
zvláštní vylíčeno jest nejdříve podrobně řádné řízení v. 1. stolici, diie 
op:ravné prostředky řádné i mimořádné, řízení mimof.ádná :a posléze 

126 


