
Dh čí ústavy j&OH v Beernemu a v Nal1111ru a pak dva v nru
selu SfU"".1lOtném, které bezprostrední blízkostí ~VOU D10hou být též 
do(-asn)'m útl1lkem dívkám bez do.mova, nebo proste zadržený.m 
na ulici. Videla jsem oba brusel'Ské. První z nich je v Evere, ,pred
mestí to hodne vzdáleném vlash1ím·u Bruselu, takže máme dojem 
úplného venko'Va. Patrí reholnicím »['ác1u Dobrého pastýfe«, které 
puvodne zbudovwly vlastní útulek pro opuštené a padlé dívky, 
útulek, jenž byl _ potom prejat s,tátem, ale fízení ponecháno se
strám. Je to veliká budova, IllOderne upravená asi pro -400 dívek, 
opravdu »belgicky« čistá. Chovanky maj,í sv au školu, vetšina je 
jich totiž poloviční.mi analfabety, své krejčovské dHny, učí se 
varit, prát, pracUijí v zahrade a ve velikém parku, starají se {) ho
s-podáfstvf. Druhý útulek je rovne'ž podnikť'm polo.soukr0m~'m , 
náleží spolku bruselsk)Tch protestantek. Je mnohem menší, jen 
pro 25 dívek, ale za tOo, je zde výhoda opravdu rodinného pro
stredí, .pomerne vetší s,vohody osobní, což se .leví v malirčkosti 

. snad, ale prece markantne, že každé devče má svuj vlastní poko
.líček, nemají stejnokroju a mob ou býti po prípade za111estnány 
i mimo ústav. A jsem presvedčena, že pro tékavé a ]ehkomyslné 
dívčí duše je lunoheln blahoclárnejší nedostane-Ii s.e z hlučného 
a znervosňujícího velkomestkého života do umrtvující uniformity 
klášterního s.veta, nýbrž do srdečného kruhu, který nepotlačuje 
její osobnosti a jejího indiv:·dllalismu. 

Konečne: Belgické souc1niclví nad mládeží ač je založeno n3 
myšlence ·taJk krásné, není .liste ideál ní a hez chyb, ale nás musí 
naph'íovati dtlYeľ'Oll a r,adostí, když mal~' , ván~ou tak zkrušeniT 
stát nezustává za druhými, vetšÍlni, ba nekdy Jim i ukazuje cestu. 

Zprávy. 
o citování našich zákonu. Z Rakouska jsme prevzah' mimo jiné 

i citování právních pramenu. Jde ovšem o ,zvyk, jak byla ta vec upra
vena. U dal se nejprve den a rok zákona nebo narízení, a potom číslo prí
slušné sbírky, v níž byla norma, ta zarazena. Zpúsob ten prešel i do na
šeho státu. U nás citování dne rídí se podle toho, kdy zákon byl usne
sen v príslušném zákonodárném sboru, II nai-ízení podle usnesení mini
sterské rady. Na první pohled jest vidno, že udftvállí tohoto termínu 
nemá n,aprosto právního významu. Od toho dne nejde ani žádná lh uta, 
ani nefídí se platnost právní normy. Toto určení dne mohlo by proto 
zcela dobre odpadnouti. Muže mít i ovšem právní význam, a má pravi
ddne, den vy h l á š en í ve Sb. z. a n. neboť od té doby fídí se po 
prípade 30denní lhuta vakační, nebo (a to jest nyní pravidlern) doba 
platnosti počíná dnem vyhlášení, ponevadž vetšina zákom·1 a naŤÍzení 
t:lk vdovetku ustanovují. Ale i tu by nebylo vhodno llvádHi den vyhlá
šení, ponevadž termíny by byly sice méne nahodilé podle vydání částky 
a pri zákonech ne pouze prechodných dá se dobre obejíti bez neustálého 
cit,wání dne a mesÍce vyhlášení. Velice praktické a vhoclné, i právnímu 
stavu vyhovující byl by zpusob citolVání, jak byl za\'eden a dOIsud jest 
v Uhrách. Uvádí se zákonný článek číslem (fímsk}'m) v úrcdní sbírce 
a její ročník. Na pf. zák. čl. LXVIII: 1912. Naznačuje se tím zrejme, 
že jen publikace ve sbírce má právní význam. Zpusob te'1 vyhne se i ob
tížnému citování zákonu usnesených v predchozím roce, a teprve v pfí-
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štím roce publikovaných. Ovšem opet z duvodu praktického bylo by 
nutno upustiti od udávání čísla rímskými typy. Stačily by úplne typy 
arabské. Podle zpusobu uherského citovalo by se pak proste: na pr. 
zák. č. 3'6 z 1876. Jest tu na první pohled zrejma jasnost a prehlednost. 
A nebezpečí právnímu stavu nedeje se žádné. Recipavání uherského 
zpusobu má pri nejmenším stejné oprávnení jako recipování formy ra
kOllské, majíc nad to tu prednost, že jest vhodnejší. A názo'r ten oprav
ňuje i praxe, která tu a tam tento zpusob již zavádí (viz Wenig, Príruč
ka). Kdyby forma ta prevzala se i do úfedrní Sb. z. an., není pochyby, 
že by se velmi 'brzy ujala vesmes. Dr. K. N. 

Nynejší stav prumyslu cukrovarnického. Pod tímto titulem mel 
dne 6. prosince 1921 v N árodohospodárské společnusti Dr. G. H e i d
le r zaÍÍmavou prednášku. Prumysl cukrovarnický íest - tak prednáše
jící uvádel - jedním z nejduležitejších našich prumyslu. N ejenom tím, 
že polovici svých produktu vyváží za hranice, ale i tou oko-Iností, že 
pracuje z daleko nejvetší části se surovinami domácími. Prumysl ten 
jest nositelem intensity zeme,delstvÍ. N eboť vš ude ,tam, kde pestuje se 
repa cukrová, rolník nucen. jest opoušteti extenslvní hospodárství. Od 
roku 1918 má prumysl cukrovarnický velký význam státní. Kryje kon
sum domácí, oprošťuje tak vnitrní spotrebu od milosti crzího produ
centa a obchodníka, a pfi tom ješte 'vyváží, opatŕuje tak státu hlavne 
platební prostfedky (devisy) pro jiné požadavky. 

Celý tento význam vdečí své velké organisační schopnosti. ~ečník 
nechce se zabývati její historií, ač byla by to velice. vdečná látka. Uká
zalo by se, jak výrobní technika pokračovala od výroby ruční ' k vede
ckému velkopri'1myslu, byla by to pekná historie zdatn03ti českého tech
nika; bylo by videti, jak mocne pusobí ruzné formy vybírání dane na 
výrobní proces a zdatnost. 

Predcházeje ke stavu nynejšímu uvádí rečník, že jsme prevzali z Ra
kouska 93% všech cukrovaru. Krome 4 závodu v Dolních Rakousích, 
2 v Haliči, 4 zničených v Bukovine a I tešínského, máme ostatní suro-
várny na své púder Celkern jest to 173 závodu. ' 

V ruzných zemích prevládají ruzné typy jich. V Čechách jest to 
mal á s u r o v á r n a, doplňovaná velkou v:)Tvozní rafinení. Prumerná 
výl-: onnost jest 6000 q suroviny denne. Na Morave pak prevládá srn í
š en:)r Z á vod, zaHzený na 10,000 q suroviny denní výkunnosti. N a
proti tomu na Slovensku jest typ vel k Ý c h k o 1 b s ii se soustredenou 
výrobou, zpracující z repy cukrové až cukr pískový. Bývají zarízeny na 
20.000 q suroviny denne, d:íle vyskytuje se i z 30.000 q denní výkonností. 
- V Čechách hlavní význam mezi rafineriemi mají t. zv. rafinerie lab
ské (Ústí n. Lab., tJ esternice, Kr4sné Brezno), které i pred válkou udá
valy tón ceny rafinády. 

V:).Toba cukru závisí na cukernatosti repy. V té príčine ruzné kraje 
naše vykazují velké difference. Čím více se postupuje na východ, tím 
více jí ubývá. Strední a severní Čechy mají, co cukernatosti repy se týče, 
nej lepší repu v celé Evrope. Prispívá k tomu jiste stará zemedelská 
kultura našeho lidu, krome i jiných podmínek (ráz pudy, podnebí .a p.). 

Celková výroba našeho prumyslu v jedné kampani obnáší 12 mil. 
q cukru. Ba byly doby, kdy se vyrobilo až 14-15 mil. q. Nyní však 
máme jen polovičku toho množstvÍ. Tak se vyrobilo roku 1918-19 6'2 
wil. q, 1919-20 5 mil. q, 1920-21 TI mil. ,q a nyní na rok 192ľ-22 se od
haduje v:hoba na 6'5 mil. q. 

Príčin má ten úkaz nekolik. .Pusobí tu vyčerpanost púdy, nenor
mální pomery pracovní, vysoká konjunktura ostatních plodin hospo
dáfsk~'ch a p. Hlavne citeiný nedostatek umel)' ch hnojiv má vliv na 
m enší produkci cukru. Jest ji sto, že tato bude nyní stoupati, ale k do
sažení predválečného normálu pude zapotrebí ješte celé rady let. 

V nynejším prumyslu cukrovarnickém lze po'zorovati nové zásadní 
zmeny. Kdežto pred válkou na I q suroviny pripadalo 90 hal. režije a 
z toho 30 hal. režie generální, činí nyní tato režie 25-30 Kč, a z toho 
5-10 Kč režie generální. Jest proto pocho.pitelna snaha závodu po kon
ce r. tra ci. Vlivem toho zmení se celá organisace závodu výrobních, 
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n~koli b~z trp~ých a bolestných ob.etí celé rady existencí a Zaj:11u míst
nlch. Dale moznol pozorovati snahu surováren premeni ti se na z á v o 'd y 
s m í š e n ·é. Vázané ' hospodáľství podporovalo tuto tenJenci, ale i nyní 
v~s~upy)e . si}ne .do po.predí~ ~ est ovšem otázkou, zda bude postup ten 
mlt! pnZl11vy vltv na zleJVnel11 ceny cukru. 

: Vidíme dále mocné s o u per en í ve li k Ý ch r a i f i 'n e ri í o su-
rov.ý cukr, které pripravují se tak na doby vol~ého obchodu. N eboť ge
nerální režie jest menší, čím vetší kvantum suroviny se zpracuje, a čím 
me~ší jest generální režie, tím schopnejší jest závod ke konkurenci. 

Nár o dno stn e nastaly prevratem velké zm-eny. Čiste nemecky 
uvedomelé továrny daly by se spočísti na prstech. Jest to dusledkem 
zmeny státních pomeru, jimž se velký prúmysl vždy p1-izpusobí. 

Prt"tm~sl cukrovarnický platí za prtlmysl nejlépe organisovaný. 
Jeho orgal11sace má ráz k art elu. U nás pak mimo organisace fíšské 
s úspechem si vedIa organisace zemská, která také hladce m'ohla vytvo
riti státní orgariisaci nového státu našeho: 

Stav nynejší jest tento: V pr.vní rade stojí Ú str e dní s p o l e k 
č~l. cukrovarníku. ' Úče lem jeho jest prov;ídení politiky prumyslové, 
uspofádávání pomeru zamestnaneckých, vedení Styktl s cizinou. 

. M'imo tento spolek ústrední jsou i pobočné spo,lky v severních a 
východních Čechách, na Morave a na Slovensku, které pestují zájmy 
lokální. 

Spolek vydává dva vedecké časopisy: Listy cukro,varnické a Zeit
schrift, Spolek podporuje výzkumný ústav vedecký v Pra ze, jehož po
bočná stanice j est pfi české technice v Brne. 

Raffinerie jsou sdruženy ve Spolku čsl. rafinerií, který všímá si 
vnitrních záležitostí jich. 

Nositelem Oorganisace výrobní a obchodní jest Společenstvo čsl. 
. cúkrovarníku, s. s r, obm., povahy kartelové. Již pred válkou byly kar
tely: rep ní, zafízený k regulování odberu repy cukrové, kter"ý mel 
vetší význam v Čechách než na Morave, a c u ker n í, který za války 
se rozeše1. Po prevratu byl znova obnoven a jest venováno vetší úsilí 
k jeho sesílení. Kartel, ať již jmenuje se jakkoli (syndikát, dohoda atd.), 
jest na nynejším stupni hospodárském nutnou funkcí. J est oprávnen 
všude tam, kde jest ohrožolVánhromadný zájem hospodárský. Jest prav
da, že má tendenci egoistickou, nesmí však býti označován za vyko
risťovatelskou organisaci. Názor ten prýští vtlb.ec z falešného nazírání 
na funkci práce a kapitálu v processu národohospodáfském, kde pouze 
práce jest označována za jedinou hybnou sílu výroby. Práce a kapitál 
jsóu si rovnoceny, a z toho hlediska musí býti hledeno také na kapi
talistické organisace. V ázané hOtSpodáfství organisace kartelové úplne 
zrehabilitovalo. Mohl by ovšem kartel pltsobit i ve SIYíyslu vykofisťo
vacín'!, ale tu muselo by býti velké sdružení mezinárodní, které i když se 
povede, nemá trvání dlouhého, 

Ústre,dní spolek má v ochrane Společnost pro pestovánÍ repového 
semena, která byvši založena 1'. 1912, dodčlala se velk:§'ch úspechu za tu 
dobu, osamostatnivši naši potrebu repového semena od dovozu z , Ne
medca. Ústrední spolek má svou vlastní tiskárnu, jež jest provozována 
pode jménem: ' Prltmyslová tiskárna, spol. s r. o. Asselcurační spolek má 
pojišteno na 20 miliard Kč. Cukro:varnický' prumysl již od r. 1878 má 
svuj vlastní pensijní ústava pojišťuje na 11.000 osob, maje 120 r:>il Kč 
reserv. 

Pokud jde o obchodní situaci našich v)rrobku, sluší uvážiti, že sve
tová produkce se odhaduje prtlmerne na IO mil. tun cukru trtinového a 
6.6 mil. tun cukru repového. (Pomer tedy jest 2 : I , ač pi'ed válkou byl 
I : 1.) Vidno tedy, že o cenách produktu rozhoduje situace cukru kolo
niálního. U nás pak jest situace dosti nej istá. My doma spotrebujeme 
300.000 tun, ostatní nutno prodat. Za nynejších pomertl není možno ji
nak postupovat, než v pevne organisovaném obchodním spojenÍ. Delo 
se tak i za války ve vázaném hospodárství. Samo o sobe byl o kartelem, 
alé neodbornicky vedeným, a politikou státní ovládaným. Snadno sv~
delo ke spekulaci na účet státu. Hospodárský organism byl demotfaliso-
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v~n . Po p'revratu organisace postavena na lepší základ, ač nevyvaro
va.n.o se vsem chybám. Pi"es to cukerní výroba opati"ila státu pres 4'5 
milIardy Kč v cizích devisách, vydelavši na 1 q Soo Kč. 

yše to opr.avJ1.u)e k tomu. ~ končil i"ečník - aby prumyslu cu
kernemu byla venovana zaslouzená pozornost, zvlášte když zisky z vý
roby a ob.cho~t; jeho plynoucí venují se k povznesení hospc)'(láľského 
stavu zeme nasl. Dr. Karel Novák. 
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, Dr. jur. Vladimír Solnar: Z dejin českého . trestriího práva. (Trest-
ny C111 a trest.) - »Práce ze semin.áre čes. prá.va« sv. 4. vydává dr. jur. 
Jan Kapna,s. 1921. v. 8°, str. 22. - Po významné stud ii Rauschrove o 
dedickém právu násjeduje nová práce, již vskutku lze nazvati pro naši 
literaturu novinNOIu. N eboť o dejinách trestního práva českého nemeli 
jsme do sud 'samostatného pojednání, ponevadž Jičínský' Jireček a Sla
víček poda,li nám pouze pr.ehled, pokud toho bylo PIOltl"~bí pro ucelené 
líčení systérnu. Bude snad se strany kritiky namítnuto, že ' nelze ve 
starší dobe odlučOlvati od celkového systému práva zvláštní právo 
trestní, ale otázka tato jest pro nynejší dobu, kdy nemáme v okruhu 
českého práva roúešeny zásadní veci, p.ouze otázkou syste.natickou, 
k níž ovšem jednou bude nutno prikročiti. Že jest si toho lautor vedom, 
priznává ihned na počátku své práce v úva"de, v nemž výstižne uvedI, 
jak mocne pusobily na trestní právo právní zvyklosti, zejména krevnÍ 
msta a svépomoc, a že zvlášte církevneprávní názor o medicinální po
vaú trestu zpusobil obrat jiným smerern. K tomu pri3tupuje zvýšená 
ingerence státu, který organisuje se na pevnejších podkladech nemuže 
ponechélJti rozsáhLolU pravomoc trestní výkonu libovúle jednotlivcovy. 
Tím se vytváfí, jak Solnú jej označuje druhý systém práva trestního, 
jehož vudčí myšlenkou jest oficiálnÍ stíhání zločincu. Na základe úvah 
o vývoji trestního práva plOlkusil se pak autor o definici zemského práva 
trestního, jímž rozumí v českém státe ono právo, které z relativne jed
notných počátk{l stialo se oSiObním právem stavu panského a rytírského. 
N a to ve dvou skupinách pojednává o trestném činu a trestu. 

Systematika vlastního líčení jest shodná se systematikou prací 
z moderního práva trestního a lze Hci, že autorovi ' podarilo se vtes
nati pod tyto rukriky odpovedi na, nejduležitejší otázky. Zprvu se zrnÍ
nil o objektu trestne zodpovedném, jímž mohla býti osoba fysická i 
právnická (kláštery, mesta) a jedine král byl p!'Ost trestní zodpoved
nosti. Povaha osobnosti, zločincovy byla rozhodna ph zločincích zjelv
ných, kterí byli považováni za škúdce zemské. V dalších k;a,pitolách po
jednává o činu trestném po stránce vnitrní a vnejší. V první vychází 
od názoru ovládajícího krevnÍ mstu, kde rozhodoval úi::inek (výsledek). 
Novou periodu znamená stol. XIV., kdy pod vlivem cizích práv prihlíží 
se k zavinení i k vedomosti pachatelove. Úmys111iost vystupuje jasneji 
teprve od 2 . pol. stol. XV. Velmi dobre zodpovídá SoJnar otázku z11)a
llo'sti práva, že nebyla valne praktická, ponevadž právo obyčejové jest 
obecným majetkem. V druhé kapitole o činu. tr'estném po stránce vnejšÍ 

. jedná se o pokusu a výsledku. Účinek v nej starší dobe je nejen pod
mínkou, nýbrž i mefítkem trestnosti a proDo se nemluví o pokusu. Te
'prve tehdy, když se počalo intensivneji prihlížeti k vnitrnÍ stránce trest
ného činu, byl/a, trestána i činnost, jíž pachatel projevil vtlli zločinnou, 
ale k v)Tsledku ne'došllO'. K pi-ičítatelnosti težšího výsledku bylo v po· 
zdejších dobách nadto treba príčinné souvislosti. K.onečne · se autor 
zmiňuje o trestné spolučinnosti a dúvodech vylučujících trestnO'st. 
Účastníky stíhá týž trest jako pachatele, pojmu ovšem české právo 
nezná, ale svedectví pramenú o trestání úoa,stenstvÍ jest príliš jasné, že 
nutno autorovi dáti za pravdu. Sem zaradil i zmínku o obecné poruce . 


