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Seminář z národního hospodářství prof. dra Engliše. Debaty vě
novány z větší části kritice spisu prof. Englise »Základy hospodářského 
myšlení< a základním otázkám národohospodářské noetiky. N ejzajíma
vější debata rozpředla se o otázce, co je předmětem (objektem) vědy 
národohospodářské, zda všechny t, zv. zjevy hospodářské (statky, vý
robní prostř'edky a pod.) či pouze jednání lidí, kLeré nár. hospodářství 
svojí methodou vysvětluje. Referáty podali: Dr. Zem a n: O theorii 
kva.ntitativní, Kře n e k: O mathematické škole národohospOldářské, 
N e u b a u e r: O potřebách z hlediska núodohospodái-ského a contt. 
psychologického. N. 

Praktická cvičení z občanského práva zaháj ena byla na brněnské 
fakultě za vedení prof. dra Sedláčka. Praktikum toto konáno tím způ
sobem, že ředitel jeho předložil vždy členům právnicky zajímavé případy 
skute'čných sporů so'udních, sděllil soudem zjištěný- ::;kutkový podklad a 
ponechal práíVnické řešení členům praktika tak, ie vždy jeden převzal 
roli žalobce, druhý žalovaného a popř, třetí soudce, který měl spor roz
hodnouti s uvedením důvodů. Tento způsob se velmi osvědčil. Dochá
zelo mnohdy ke kontroversám velmi živým a zajímavým. Zpravidla 
věc ujasnil'a se debatou všestnnně až na. vý-klad základních pojmů (na 
př. pojem příslušenst'ví a contr. součástí nebo rozsah immisse a pod.), 
kde obyccj ~,e obě protivné strany mohly setrvati ph svém mínění, ne
jsouce protivným názorem pi:esvědčeni. Zajímayý-mi byly- případy, kdy 
ředitel praktika' byl nucen sám proti všem taki-ka členům hájiti správ-
11,0st judikátu soudního, který vyložil zákon způsobem málo přesvěd
čujícím , 

Zdá se, že tento způsob praktických cvičení přispěje značně k vy
tříbenosti a pohotovosti práíVnického úsudku posluchadi a učiní je zvyk
lými na zcela jiný způsob právnického mys1:ení a práce, než Jaký je pra
vlclllem v přednáškách a seminářích. Bude tedy zajímavo s ledovati, jaký 
bude mezi posluchači zájem o tato praktická cvičení a zda i zde nebudou 
opět a pouze tíž, kteří se účastní seminárních cvičenÍ. Zatím účastnila 
se praktických cvičení celá řada kolegů, ktei-i o serrtinái-e zájem neměli. 

V tomto semestru zaháj ena byla praktická cvic.ení též z práva ob-
·chodního za vedení prof. dra Dominika. -n-

Vypsání ceny. Spolek advokátů českos]ovenských v Praze yypisuje 
·cenu na vědeckou práci o »Dějinách advokacie v zemích če3kSrch a na 
S lovensku «. Práce o cenu se ucházející v jazyku českém (slovenském) 
nechť vylíčí 'Vznik a vývoj právního zastupování, veřej né a sociální po
stavení právních zástupců (advokátů) v histonck:c1l1 vývoji až do dob 
nejnovějších. 

Ceny uděleny bud.!ou tři, a to: 1. cena 5000 Kč, druha cena 3000 Kč 
.a třetí cena 2000 Kč. Práce buďtež zadány do 31. května 1924 anonymně 
s udáním jména a adresy autorovy v zapečetěné obálce II pi-eds. Spolku 

-advokátů československých v Praze-II. ép, 83 , CellY udělí ti-íčlenná po-
-rota., skládající se ze dvou advokátů a jednoho universitttího profesora 
-právních dějin, ustanovellých Spollkem advokáttt československých 
v Praze. 

Spolek advokátů československých má přední pd.-"o o,tisknouti 
nebo vydati práce cenou poctěné za obvyklý hOllorái" za práce vědecké, 

LITER~TURl1. 
Dr. Rudolf Brož: Boj o petrolej. Poznámky ke smlouvě čs. repu

bliky se společností Compagnie Standard Frankoamericaine. - Zvláštní 
-vydání z revue Nové Čechy. - Praha 1922, - 8°, - Str. 32. - Kč 3,00. 
- Asi před rokem vzbudila živou pozornost přípravná jednání, předchá-
:zející uzavření smlouvy mezi čs, republikou a společností Compagnie 
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Franko'élimericaine. Když pak smlouva byla schválena a zmíněné spolieč
nosti uděleno ·výhradné právo kutací a těžební všech živic mimo živičné
uhlí, byla tiskem dost ostře kritisována. 

Pokusem, aby os-větleno bylo prostředí, které dalo vznik této 
smlouvy a kritickým jejím posouzením, snaží se býti brožura: ,B oj 
ope t rol e j c. - Nejprve pojednáno o světové produkci petroLejové 
v rozmachu naftové industrie v posledních letech, zejm. ve Spojených 
státech a o stupilovaném používání nafty v průmyslu a při lodní dopra
vě, což vše činí naftu hledaným artiklem. Právě v }>o'slední době lze po
zorovat, jak hospodářská nezbytnost opatřiti a zajistiti si dostatečné 
naleziště nafty pro vzrůstající potřebu průmyslu a dopravy dává pečeť 
a ráz mocenské pol,itice jednotlivých států. Vždyť nebylo právě nejmen
ším problémem lausannské konference určiti sféry zájmů v petrolej 0- . 

vých nalezištích mosulských a dokonce Spojené státy, které tak hou
želvnatě hájily svůj neutrální odstup od konfliktů a bolestí Evropy, sní
mají masku lhostejnosti, jde-li o tak eminentní otázky, jako petrol1ejová 
naleziště mosulská . 

Celá petrolejová industrie ovládána je něko.1ika málo koncerny a 
je co do své finanční base čistě mezinárodní. Autor spisku zmiňuje se 
o jednom takovém, dnes nejsilnějším koncernu Standard Oil Compagnie 
a o jednotllivých fasích jeho vývoje. Rozma,ch této společnosti. vzniklé 
spojováním menších závodů od původního finančního prostupování se 
jednotlivých společností až do' plného splynutí, je klassickým př íkladem 
průmyslové koncentrace, ústící posléz v trust, který pak ovládá celé do
tyčné odvětví prúmyslu. Tomuto processu organidého přičleňování 
nebylo možno zabrániti protitrustovými zákony, neboť i po rozpuštění 
vytvořil se v nových formách třeba cestou illegální. 

Dnešní evropská produkce nafty činí pouze 2% světové těžby, a: 
proto se sna:ií evropské státy jako Angllie o nabytí petrokjov)ich polí. 
Stát náš původně výhradil si zákonem z 23. III. I920 č. I97 Sb. z. a n. 
právo na kutání a těžení živic . AvšClk nákladnost vrtacích prací, potřeba 
podnikatellské hybnosti a veliké ri siko bylo nepříznilvo podnikání státní
mu. Nad to nutnost dovozu produktů naftový-ch z ciziny při nedostaču
jící domácí těžbě by jistě stát jako podnikatele brzo vyřadila. když ne
bylo by sáhnuto k imperativním opatřením. jako by byl státní monopol 
prodeje naftov)Tch deriváttt s propolem co do nákupu. Poněvadž na tuto 
a1ternativu pro její dalekosáhlo st pomýšleno nehylo, bylio mo·žno reali
sovat naděje kladené po geologických posudcích do mo·žnosti nálezu 
nafty Hm, že stát vzdá se monopolu těžby a přenechá ho soukromému 
podnikání. 

Uzavřena smloluva a utvořena za kapitálové úč. asti společnosti 
Compagnie Standard Francoamer. a státu smíšená akciová spol!ečnost, 
jíž vyhraženo monopolní právo kutací a těžební ohledně živic, vyjma 
živičného uhlí. Touto formou smíšené společnosti - osvědčila se již 
dříve při elektrisaci - zabezpečil si stát vliv na tento obor těžby za. sou
časného ponechání přednosti soukromého podnikání. Z akciového ka
pitálu IOO mil. Kč dostane se státu 30% akcií zadarmo a ohledně 22% 
bude míti opční právo nákupní. Právo výkupu zařízení společnosti může 
stát vykonati až po 30 letech. Vytěžený SurOV)T olej vyhražen domácí pro
dukci. Tato kapitálová účast státu má býti korrektivem čistě soukromot
podnikatelských zása,d . 

Smlouva propůjčuje dalekosáhlá práva jen jedné společnosti, což 
může vyvolati závady vlastní mo'nopolnímu způsobu podnikání, jiného 
však východiska při nejistém ,výsledku kutání nebylo. Hlavní námitkou 
autorovou proti smllouvě není monopol polo-soukromé společnosti, na
pak hhvním argumentem proti smlouvě je prý její neúplnost, spočívající 
v tom, že právo kutací a těžby omezeno jen na naftu, asfalt a jiné živice, 
ale nevztahující se na hnědé uhlí, které je též živicí. Neboť použití hně
dého u'hlí co materiálu pro výrobu olejových derivátů je jedině ekono
mickým, kdežto při prostém spalování využije se jen nepaltrné části vý
hřevnosti a hodnoty uhhlí. Přes to však nebylo dobře možno, i když se 
uZIIala tato vlastnost hnědého uhlí, schopnébo v přeměnu v ftlZné oleje. 
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JP aľafin, \"osk atd., aby byl i ohledně něho propujcen monopol těžební, 
prostě již proto, že vymykalo by se to rámci smlouvy zmonopo1isov4it 
celou hnědouhelnou těžbu . 

Závažnější je 'však spisovate1'ova námitka, ze smlouyou dány jso u 
v plen dosavadní r a f in e r i e, které na území čs. r. svojí kapacitou a s i 

-400.000 tun ročně více než sto!llásobně převyšují domácí těžbu nafty. Spo-
11ečnosti dáno totiž právo zpracovati ve vlastních rafineriích vytěžené 
surové oleje, čímž v případě stoupající těžby nafty domácí bude tato 

. vytlačovati z konsumu - v předpokladu , že bude soutěže schopnou -
naftu zahraniční, na níž jsou naše rafinerie odkázány, čímž vzata jim 

' bude půda pod nohami, t akže v tomto směru bylo by prospělo, kdyb y 
smlouva byla upravila jejich poměr k no.vé společnosti. 

V celku možno spisek doporučiti zejména v paľtiích, kde autur 
snáší materiál o projednávaném předmětu. ' Nelze si ovšem zapříti, že 
dnes význam ce11é smlouvy je pouze politický a h Olspodářsky jen sup1e
torní v tom smyslu, že za normálních poměrů ph světové konkurenci 
význam našich nalezišť je mizivý a že jen bohatá naleziště mohla by 
zajistiti soutěživost naší nafty. Jen poopůrně mohl by význam naftové 

- těžby stoupnouti za branných konfliktů, kdy byli bychom ocl dovozní 
nafty z ciziny odříznuti. -lI;i -

Prof. Dr. Albert Miuota: Působnost zákonů trestních. Díl I. -
Knihovna fakulty pľávnické university Komenského v Bľatis 1avě. Sva
-zek II. V Bľatis1avě I922. - Vytknuv si úkolem pojednati o formální , 
časové, místní i osobní púsobnOls'ÍÍ trestních úko1lú uvádí autor, že 
trestní právní pravidlo obsahuje normu jako ľ()zkaz. Norma může míti 
záldlad i rv jiném odvětvi pl ávním. Odlišiv normativní a penální část pra-

"v idla pľávního a pojednav o tľestnosti a protiprávnosti obrací se 
k exemcím z pilsobnosti zákoľlů trestních a exemcím pľocessním, kdy 
čin zltstává nadále trestný, avšak je nepotrestate1rcý a jež na rozdíl od 
dilvodli vylučujících trestnost a trestnost zrušujících doporučuje ozna
čiti jako důvody vylučujícÍ potrestání. Ukazuje zároveú význam odli
šení tohoto pno trestnost účastenství, podílnictvÍ a nadržování činům 
tľestným , je-li tu důvod t en či onen. Dále jedná o tľestech absolutně 
-určítých, absolutně neurčit3' ch a rel lativně neurčitých Je úetelem k čes
koslovenské osnově a právu pl atnému. O subjektivním právu trestním 
uvádí, že na rozdíl 'od » občanskeho« vzniká teprve výrokem ~,oudcov
ským. Zákonodárce tNoří nor111U .) bjektivní , soudce .ii srovná s konkretní 
skutkovou podstatou a staT1o'ví normu subjektivní. V kapitc,je ,) výkladu 
zákona a analogii, uveřejněné již ve Sborníku, pi"ipouští tuto při všech 
důvodech yylučujících a zrušujících trestnost, jakož i pi'-i dtlVodech p'OId-

"mínečné trestnosti a důvodech trestnost snizujících. V zásadě zákon.no-
sti pľáva trestního u\Vádí, že zásada tato pozbývá vý'znamu vlivem ideje 

-volnjO'sti soudcovské, jevící se zejménCli v hesle individualismu trestu . 
·Pokud jde o nej11ehčí činy tľestné, dopoľučuje upustiti od zásady zákon
nosti práva trestního a připustiti analogii Cl zvykové právo ve směru po
sitivním. Plo.sit1vnÍ právo zavazuje zákonodáľce, aby stanovil zákonnou 
skutkovou podstatu činu trestného, trest a jeho výkon, Snudce je vázán 
zákonem a nařízením j,S a povinen zkoumati platnost tohoto a řádné vy-

'hlášeni onoho. 
V oddílu druhém o ~ časové působno1sti zákona trestníl,o « zab~'vá 

se spisovatel zejména otázkou zpětného p,\sobení zákona. Zpětné půso 
oení novébo zákona je vyloučeno, jest1iže zákon platný v době činu 
vůbec trestnost tohoto činu neuznával. Pokud nao1-'ak nový zákon ne
uznává trestn ost čmu , platí tento nový zákolD bezvý,iit '1ečně , pokud tr p.st 
nost zrušena byla Pľo změnu ideového poměru úkonodárc~ k chľáně
nému statku právnímu , nikolli v;ak, stalo-li se trlk z důvodi't jiných, ku 
př. Plominu1-li dÍlvod jeho trvání. Pro ostatní případy konstruují odpůrci 
zpětného působeni zákona jakési nabyté právo zločince, aby byl posuzo
ván dle zákona v době Cinu platného dOlvolávajíc e se poža.davku právní 
'bezpečnosti občanu. Novému zákonu dlužno tu dáti přednost, poněvadž 
-zločinnost má bf·ti potírána p10středky nejúčinnějšími a nejúC:clnějšími. 

'Při tom d1t:žno též t1vážiti. že zásada pl a tn os ti záko !1 t mírnějšího m .r5.ží 



na obtíž e, pi"i zá :,;'a,dní odchYl'l1osti ust ano 'Jen í, ku pi'-iklatln naší Olsnl)VY 
trestního zákona a práva dosud 'platnébo, lé:u,ěř nepr' ekonatelné. Novým. 
právem 'dlužno se říditi i tehdy, má-li býti změněn rozsudek již vydaný' 
vešel-li v moc práva však jen tehdy, neuznává-li nový zákon, vůbec:. 
trestnosti č inu nebo zrušil-li způsob trestu, pi~i čemz má stanoveno být~ 
zákonem, jaký trest iná na jeho místo nastoupiti; Konečně obrací se spi
so va t el k pi-íslušným ustanlovením platného práva i československé. 
osnovy, jejichž stanúviska hájí. 

Je do jistě míry již v ;J0vaze zvolené otázky, že její vyčerpálVající 
a podrobné zpracování stalo se spíše formou výňatku a obsáblého systé
mu než monografie, Z bohatého ohsahu dlužno upozorniti a jména na. 
kapito,lu o časovém působení zákona trestního, resp. zpracování otázky 
zpětného působení jeho, kdei možno zároveú poznati největš í klad a 
svéráz spi.su v přehledném a obsažnem podání duyodú svědčících té neb 
oné zákonodárné úpravě vytčené otázky. Ii úvahách de lege ferenda, ať. 
připínají se k ustanovení československt osnovy jsouce i áro\~eň její 
oporou, či beze zřeteUe k ní, jeví se aut/orova vědecká indi'vidualit,~ llej 
výrazněji a po stránce nejpřiznivější . Méně stěstí má spisovatel, jak se 
mi zdá, při řešení otázek konstruktivních. Aspoň polemika s Bindingo
vou teorií normativní na str. Ir, pokud nemá b),ti jen sporem o slovo, 
je nejasná, neboť neplyne z ní, po které stránce vl astně autor na, odpůrce 
útočí a také polemika s Weyrem v otázce aplikace práva nevystihuj e 
stanovisko odpůrcov)O!. 

Z jednotlivostí upozorňuji na stanovisko autorovo, p,o.kud jde' 
o ustanovení §u 9 zákona ze dne 22 , prosince 1921 Č. 471 sb, z. a 11., který 
připo,uští korrekcionalisaci trestných činll (str. 29). Nemožno bohu žel 
na tomto místě vý'vody spisovatelovými blíže se zabýv::tti, jen tollik budiž 
řečeno, že přes úplný souhlas se závěry autorovými nemohu slJuhlasiti 
s jeho důvody, pokud se dovolává čl. IV. uvoz. zák. k trest, zák. a 
§u 94 a 96 ústavní listiny. 

Pokud jsou na str, 21 shrnuty důvody vylučující trestnost, myslím, 
že se tak stalo v některých případech nevhodně. Zdá se mi aspoň ne
sporným, že kdo překročil meze nutné obrany z ukvapení, strachu neb 
1illeku, je beztrestný (§ 2 rak. a § 79 uher. tr. z.), nepožívá jen exC' mpc e 
z půs'obnosti zákonů trestních, nýbrž že se nedopouští vůbec činu proti
právního, a totéž platí ku př, o dále uvedené beztrestnosti blízkých oSl)b 
při nadržo"ání. , 

Dle úvodního programu (Hla., jež po svých svérázných '3tránkách 
je významným obohacením naší literatury trestního práva, zbývá auto
rovi v další části pojednati o místní a osobní pllsobnosti tl estních zá-
konů , Dr Vladimír Solnař. 

Dr. Josef Hrdina: Československé právo elektrárenské. (Sbírka 
spisů právnických a národohospodářských. Svazek IX. Hrí(1) 1921. Stran 
64, Cena Ké IS.-,) - Předmětem 1ohoto spisu i('s t jednl' '( lJe,iI1l1 ;"1 -
ších odvětví právních - právo elektrárenské, jehož úprava stává se stále' 
naléhavější jak z hlediska práva souk.romého, tak i-správního a trest
ního, v každém však z těchto oborů púsobí dosti značné obtíže. ,- Aut:or 
obírá se zde nejprve pojmem a prálvní povahou elektřiny, rozebírá po
jem věci a zmiíVlUje se o plOchybnostech , které se 'j eví v jeclnotli·,Tých sy-' 
stémech právních při .snaze, subsumovati elektřinu plod pojem věci. Na 
to pod ává přehled cizího zákonociárstvl elektral enského a jeho l1Ísto
rický vývoj, vycházející z t. zv. práva v,OIlné dráhy, nejdi-lve ovšem pro 
vedení telegrafní a telefonní, načež líčí vývúj tohoto právního oboru 
v b3Tvalém Rakousku. Zejména podrobně zabývá se plOsl'edními dvěma 
osnovami rakouskými z r. 1908 a I()I8, z nichž zvláště poslední měla vliv 
na zákonodárství československé . Pi"echázeje k systematickému vylíčení 
českoslov. práva elektráI enského, zabývá se n ejprve podrobně stave1Jl, 
jaký tu byl po převratu. Paitloval tu systém koncesní, avšak oáhy ob
jevila se potřeba získání rozsáh llých práv užívacích pro podnik.v elek
trárenské, zejména na veřejném statku, ale i na půdě soukromé. Dalším 
vývojem dochází se k t. zv. smlouvám koncesním, uzavíraným zejména 
obcemi neb vyššími Slvazky samosprávnými s , podniky e1\~ktrárenskými , 
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jichž obsah nabývající typické povahy stává se namnoze základem z~~ 
konodámt: úpravy práva elektrárenského. V době nejnovější vzmkaJ1 
pak t. zv. útvary 1:>niíšené neb smíšeně vel-cjné, na nichž účastní :5e ka
pitál soukr.omý i veřejnoprávní korporace. V)'razem tohoto. vývoj~ jest 
v našich zemích osnova moravského zákona z r. 19I4 o elelctnsaCl Mo
ravy, jež sice zákonem se nestala, jejíž vliv však jest patrný i v 2áko~0-
dárství československém. Tak dostává se autor posl'éze k zákonu z 22. 
VII. 1914 Č. 438 sb. z.a n. »0 státní podpoře pi-i zavedeni soustavné clek
trisace, kterým pak podrobně se zabývá, phdržuje se systematiky zá
kona samého, vytýkaje pochybnosti, podávající se zvláště z přílišné 
stručl1\osti zákona. Spis uzavřen jest přehledem snah, ovládé.ljídch právo 
elektrárenské v dob ách n ejnovějších u nás i v cizinc, a dochází k závěru, 
že útvary samospr áv né jsou zvláště u nás n ejvhodnějši Í0rmou podni-
kání elektrárenského. j e. 

JUDr. Rudolf Janeček: Odpovědnost presidenta republiky a vlády. 
(Sbírka spisu právnick)'ch a nároodohospodářskych. Svazek XV. Brno 
1922. Stran 121. Cena Kč 22 .. -.) - Spis tento jest dalším ve stále vzrů;
stající řadě děl, vznikajících pod vlivem normativní theorie Weyro'lY· 
Z'vláště v tomto případě jest vliv této theorie velmi významný, 11eb 
umožÍÍ.uje zde, kde líčení pohybuje se stále na sarn)/ch rne .úch :lsuzování 
právního a p,olitického, dt'isl edné rozlišování hlediska právního od hle
diska po]itického. A utor sám vytýká, že k ·správnérp.n pochop ení insti
tuce neodpovědnosti či odpovědnosti hlavy státu a oupo,vědn(l .:;ti m ini 
s trú jest tl-eba prozkoumati tyto instituce i z hledisk ~l historicko-poli
tickél1.jo vzhledem k vli'Vu,' jejž zejména v tomto odvětví měla theorie 
i praxe státu j ednoho na státy jiné. Skutečně též zaujimá 7.:naČ'nou čá s t 
tohoto spisu vylíčení historického vývoje těchto institucí, zejména ovšem 
v A n g li i Cl. Francii a rozbor thelOlretických zásad, jimiž tato od větví 
státovědy byla ovládána. V souhlase s. celkov:ý-m ;vývojem přihl'íží, pokud 
se týče Anglie, k téměř nepřerušenému , sta,letému vývoji 7.míněných 
institucí, kdežto ve Francii spiše k theoretickým názorúm. jež ovšem 
měly značný vliv na vývoj těchto institucí. Platné právo českoslolvenské 
obsahuje dosud pouze několik stručn}'ch předpisů v ústavní listině, kt eré 
mají býti provedeny zvláštním zákonem, jebož osnova byla podána v se
nátu sice již z j ar a 1921, avšak tepnve v létě 1923 započalo se s projed
náváním jejím ·ve výboru " senátu . . V dalšim pak př'jhlíží aut'Jr jak ku 
předpisům ústavní listiny, t ak i k osnově, ač tato zákonem liosud se ne
stala, a jejíž uzákonění autor též vzhledem ku parlamentnirnu zpúsobu 
vlády nepokládá za naléhavé. Rozebirá dále zodpovědnost presidenta re-

. publliky i vlády plO stránce subjektivní i obsaho1Vé, zab:Ý'vaje se podrob-
, něji zejmfna důsledky vyplývajícími z kolegiální povaby vlády, jakož 

i pochvbnostmi, jež vzbuzuje úpra\va trestní odpovědnosti pr l:! sictentovy. 
V závěru vylíčeno jest obširně řizení, jímž podle osnOlvy má býti ~od
povědnost presidenta republiky neb vlády uplatnována ;e žalobě posla
necké sněmovny před senátem . 

Spis zajímavý jest zvláště výstižn:)Tm, ač nc zcel:J. nový m, vylíče, lím 
historického výV10Je problému, a pak že důsledně oc1lišlljC, což zejména 
naše praxe zpravidla přehlíží, skutečné normy právní orl pouhých po
stulátú politick)'Tch , jež bývají v tomto odvětví častějI než kdekoli jinde 
směšovány. je. 

Dr. Yác1av Joachim: Co má věděti každ~- občan. Kl1;h" pro k až 
débo. Svazek 3. - Státní nakladatelství v Pra~e. - H):22. - 16°. - Stran 
196. - Kč 00,00. - Kniha popularisační. Autor nemá většího cíle, než 
průměrnému občanu československému vyložiti zběžně veřejné naše in
stituce a zasvětiti ho do smyslu a cílů jejích. Postupně probíi"á jednot
llivé oddíly zřízení statního: moc zákonodárnou, vládní 3. výkonnou a 
soudní, ač tato zůstala v knize popelkou. Vidno, že knihu psal autor, 
jemuž právo veřejné" jest nejbližší. Snahou jeho jest poučit, a sna.le té 
podřizuje celé své dílo. Proto také platné instituce , hledí vylíčiti jako 
správné a n ejvhodnějSL Neboť kniha jest pr2vě p silTI~ pro lid , jenž nemá 
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smyslu pro reformní resp. kritické myšlenky. Tu a tam bývá \Těc na
povězena, al:e hned spisovatel obrací, jako by se bál vnášeti nejistotu a 
zmatek v mysl prostého čtenáře . Z toho hledi::,ka chce snad býti i<:nih :\ 

1. občanskou naukou (v užším slova smyslu), ač úmysl tenIl\é1! jevo příliš 
nevychází. Bylo by lépe, aby autor si tuto véc více ujasnil, é! dle toho 
i rjOzsah a úměru jednotlivých partií rozdělili. - Ale i tak vítáme tuto 
knížku, jež bude dobrou státovědeckou průpravou pro lid, jenž í) věcech 
těch musí býti poučen, aby pak mohl se správněji dívati n::1 veřejné udá
losti a hodnotiti jednothvé fáse a změny v p'ohttckém živctě. Nejlepší 
zbraní proti nerozumnosti občanů, kteří mohou vykonávati tak da.Ieko
s áhlý vliv na veř'ejné události, jest znallOist veřejných in3titucí. V tom 
směru jest knížku Joa,chimovu vdice vítati. dnk. 

Jakub Soušek, Státní péče o bezpečnost námezdní práce. Šolc a 
' Šimáček v Praze, 1923, 16°, str. 272. - j\..utor rozdělil knihu na dva díly: 
v oddílu prvéin pojednává s hlediska právního, národohospodiřského a 
sociálního o 'v)'voji ochrany námezdní práce u nás, pO~1ka7.1jje na 11edo
'statky našich prá'Vních předpisů, jich neucelenost a nutnost nové ko
difikace. V oddílu druhém podává pak doslovné znění právních nor~m , 
vydaných za doby repnbliky, i dosud platných nurem rakou ských, pro 
Slovensko uhersk5rch. Knih;1 za,končena jest lo atkými C:lánky prof. Dra 
Břet. Foustky, jenž pojednává o významu tělocviku a abstinentismu pro 
pracovní zpiisobilost, univ. doc. Dra D. Panýlka, jenž poukazuje na di'1-
'ležito st první pomoci při úrazech a zmínkou o činnosti Technického 
musea československého v Pra:ze a Hornickť~ho muse :l v Mor. Ostravě. 

Knihu tuto jest uvítati jako cennou pomůcku pro '3tudium vývoje 
sociální politiky u nás, zvláště její druh), díl, kdež shrnuty jsou dosud 
pon"tznu vyhllášené právní normy. Dr. Jindřich. 

Československé daňové zákony. - Komentovaných zákonů česko
slovenské republiky vydání Kompasu sv. V. - Sestavil Dr. František 
'Schwarz. - Praha 192,3. -- 32°. - Str. 497. -- Kč 40,00. - Sbírka Kom
pasu se poma,lu vžívá. Napomáhá tomu ovšem blá oig'é\nisace naklacLl
telská, jež se snaží vydávati zákony potřebné a nutné. Tak nyní vycház í 
sbírka českosloIVensk5rch daňových zákonů, jež jsou roztroušeny po 
úřední Sbírce zákonů a núízení. Jednotliv é lw r my 1':; 1> 11 .:;ci'·;:J7Pll V "no 
'soustavná hesla, čímž získává se přehl:ed. Sbírka sestává z 3 oddílu : 
p r v Ý zahrnuje zákony a nařízení vydané pro oblast celé republiky n ebo 
jen pro české země, dr u h Ý jen PI10 Slovensko. případně Podkarp:tt
kou Rus, a tře t í pak kromě d aně k obohacení velice 1)otřebné přehled
né tabulky k výpočtu daně z příjmu. Díl prvý jest opět děl en podle ma
terie na kapitol1y: pozemková daň , domolvní da,ň. výdělková všeobecná, 
zvláštní, důchodová, z pHjmu, válečná daň, vál ečné přirážky a všeobec
né normy (sp1.atnost, placení, vybírání , vymáhání a p. přímých daní). 
Podotknouti ovšem slnší, že sbírka týká se p,ouze norem daní p ř Í
mých. 

Sbírka má rozhodně předno st tu . že soustavnĚ. l1Vádí nepřehledn5' 
počet n o 'v 3' c h zákontt Cl u s pořiidt.vá je. , Snad by se odpOlfučoV<l!O vy
dati i text starých zákonů, pokud platí , se zm~llai1li nového zákonod~r
stvL Ovšem na to není zatím vhodná doba, kdy mluví se o reformě pří
mých daní, ač po zkušenostech nabyt)ch s naší l1nifik ační prací ism e 
již skeptiky a nedoufáme, že by práce ta v krátké dlobě byla skončena . 

Ale i tak děkujeme Kompasu za jello snahu rl nadějeme se, že po
dobným způsobem vydá ' i zákony o daních nepřímých , SPOhl s celými 
-platn)rmi normami těch kterých daní se týkajících. dnk. 

Reconstruction in Eur ope. (Dokonč.)*) S e cl In ~ čís 1 o tét J edi.: e 
je věnováno železnicím, uhelnému a železářskct1ltl průmyslu. Z českých 

autortl má tu článek Dr Matys o čsl. žel!czářském průmysl~l. N ejzajíma
vější je tu sbl' Fr, Dei a i s y h o o u h e l n é pol i ti c. e F í a n ci e 

"') Viz 5.-6. čís. Všehrdu, IV. ročník. 



'ěc n;[
,;totu a 

iznih :1. 
) , příliš 
le toll0 
le tuto 
věcech 
lé udá
í ejlepší 
h ,leko
V tom 
dnk. 

Šolc čl 
·a díly: 
kého řl 
l '"l edo
vé ko-
nor~ln , 

:::h, pro 
)f . j)r ~l 

nu pro 
na di'l- ' 
lického 
Istravě . 
vývoje 
dosnd 

lřich. 

česko
antišek 
l Kom
akla<b
vycházÍ 
:ny po 
llV nnrl 
oddílů: 
:y nebo 
karp:1.t
,řehlecl
ile ma
ob ecná, 
šeobec-

d;=tní) . 
lí p ř 1-

~hledn Ý 
al0 vý
::modár
mě pří
cí ism e 
ončena . 
že po
celými 
dnk. 

;) edi .:e 
::eských 
zajíma
a n c j e 

21 7 

a ve r s a i II s k é sml ,o u v ě. Francie dnes po připojení Lotrinska pro
dukuje 46'4% evrop~ké těžby zelezné rudy , k tomu zhkala mnoho hutí, 
ale koks musí odebírati z PoruH. Německo následkem ztráty Horního 
Sllezska nemohlo tohoto dosti dodávati. a proto Francie přikročila_ 
k okupaci Poruří, aby si koks odtamtud vzala. Dúle podává Delaisi n.e
smírně zajímavé informace o všenwcném svazu franu.luzských hutí Co
mité des Eorges, který se svým uhelným oddělením má monopol na 
všechno uhlí ve F rancti spotřebené. O ,debírá laciné německé repar;:t::ní 
uhlí i proti němu drahé francouzské a z obou tvoH střední cestu; oč tím 
vydělá na německém uhlí, připlatí fra1lcouzsk)-m majitelům dohl, ne,,:a
pomínaje, ovšem ani na vlastní zisk. Dále píše O mn!cžství uhlí, které 
F rancie měla k disposici, takžp je musila protlávati i zpět Německu -
zkrátka je to takový interessantni pohled do zákulisí, odkud vycházejí 
pravé mornenty i politické činnosti . 

Osm é čís 1.0 zabývá se reparačním probl'émem a zničenými úze·_· 
mírni. Ke y nes stanoví tu celkovou sumu, již můú Německo zaphtiti, 
na 40 miliard zlatých marek, ukazuje, že Německo již vlastně obdrželo 
mezinárodní plljčku, o níž se tolik diskutuje, a sice bezúročně za r).ej
lepších podmínek: tím, že svět po válce nakupoval množství marek. Vy
vrací legendu o nesmírném útěku kapitállu německého do ciziny; dle 
něho má Německo v cizině uloženo asi 2-3 miliardy zhLtých marek_ 
M e mor a n dum bel g i c k é v 1 ad y ukazuje, jak Němci ~lmyslně 
ničili konkurenční belgický prll1nysl. 

De vát é čís loje věnovánO' dělnické otázce. Zde někteří autoři. 
vykl1ádají ideje svých stran, jiní se zabývají konkrétními úvalumi 
o mzdách, nezaměstnanosti, účasti dělnictva na zisku a správě podniků 
atd. Ph. Sn ó w den poukazuje na odlišn)' ráz dělnického hnutí angItc -
kého, byť i toto jal<JO na kontinentu žádalo socia1isaci v}rrobníc:h pro
středků , která má zajistiti nejlepší systém podnikání průmyslového_o 
]. H i 1 t o n na základě statistických dat dospívá k úsudku, že r. !922 
lJ!ěl anglický dělník dvojná sobnou mzdu proti německému, skoro, dvoj-·' 
násobnou proti belgickému, o jednu třetinu vyš;í než francouzský, ::tle
jen poloviční proti americkému dělníku. Prof. manchesterské university 
fl. C I a y se zabývá problémem nczaměstnosti; ukazuje, že odvětví vy
rábějící nejnutnější životní potřeby vždy lépe překoná krisi než :=taveb~li 
průmysl všeho druhu. J. J. M a Ilon informuje o státní regul'aci mezd 
v Anglii v odvětvích , kde odb . organisace nejsou dosti si lny. Svým 
orthodoxně marxistickým názorem dnes, jak prof. Fiedler ukazuje, 'l.lŽ 

řídkým je zajímav}T Br e i t s che i d: praví, že c.ílem sociá.lismu· je ho 
~podářské a státní zřizení , ve kterém v)'robní prostředky v držení celku 
se nacházejí a jsou provozorvány nikoli v zájmech soukrolllokapit3.li
stickýc'h zi Ski'l , nýbrž souhrnu konsumentstva. Práce pOtl-ebé pi:izp{lS,·)
hená má býti rozhodujícím hospodát·ským a politick.ým faktorem; -::dtl
razněn pak tt-ídní ráz dělnictva. ]. A. B o \\. i e, proL techniky v Man
,hestru, míní, že lepší způsob, než rozděliti na konci bilančního rok!! 
jis tou část zisku mezi dělnictvo , je odměniti d~lníka hned za lep ší a ,-ětší 
\!},kon, za účelem vzpružení jeho pracovitosti. Je pak též těžko dáti děl
lliku jen podíl na zisku a ne též na kapitál11, správě a :~ejmél1a zodpt1- 

vědnosti. II i 1 f c rdi n g ukazuje, že "Marx se nezabýval konstruk(:erni 
sociaListického způsoÍJu hospodai-ení, on se omezil na zkoumání zákonů 
v:§-voje a míriil, že socialistick.á konstrukce vyroste z kapital istické sama 
sebou dle vývojových zákonů a že tudíž jakýkoliv plán soctalisace · j e
zbytečný. V duchu tohoto jistého fatalismu žila pak i soc_ demokracie 
<J když pak ořišla k moci, neměla žádneho plánu, jak socíalisac.i pro
vésti. 'Mohli bychom ovšem k tomu d01dati, že je to, myšleno dle M:arxe,. 
důkazem, že doba pro socialism jestě neuzrála. V ruské příloze <;e {>o
rlávají informace o rlnešní k o n str u k c i p r II mys 111 S Ú' vět s k é h o 
R u s k a: tiejdiíl'ežitější podniky jsou spojeny v trusty, které jejich ředi
telavé vedou úp~ně samostatně. jsouce jen podrobeni N ejvyi3 ší ho·spo
dářské radě, která jim též dává instrukce (zejinéna) kolik se Illá mini
m,álně vyrobiti pro státní potřehy). Tnl s t~T jS01,1 podniky státní. kde:7.t o. 
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podniky lokálního v)-zl~amu jsou pronajímány. Z naš ich píše G. Vv i ]1-. 

t e r o situaci dělnictva v Ceskosl. rep. 
Des á té C I S loje věnováno poměru Evropy ku U. S. A. O čsl. 

"iystěhovalectví tu píše G. Habrman. 
'] e den á c t é č. í s lose zabývá problémy měnov), mi. N ejduleži

tější jsou zde úvahy Ke y nes e a prof. nár. Ilo.sp na tmiv. v Yale Ir w_ 
F i s her a; oba odmítají deflaci a žádaji stabi1isaci měny. Ke y nes 
ukazuje, že deí1ace je nemožná už proto, že břímě vnitřních dluhů se jí 
nesnesitelně zvyšuje . Fra,ncie na př. všechen vÝI1l0lS' svých daní musí vě
novati na uplácení vnitřního dluhu; pro ty bude frank ták dlouho k!p.
sati (čímž břímě vnitřního dluhu se zmenšuje) až bude možno· ze s tát-: 
ních příjmu kr)-ti nejen vnitřní dluhy, ale i ostatní výdaje. Když vláda 
,provádí detlaci, je nejrozumnější pro podnikatele okamžitě všechno pod
nikání zastaviti" realisovati svá aktiva, hned zaplatiti v,šechny své dluhy 
a čekati, až nešťastný pokus pomine. Modemí lJodnikání na úvěr pra
cující nesnese zvyšování ceny penez. Ale nejen deHace sama, už pouhá 
puvěst ú ni musí ochromiti všechno podnlkání. A není rozumnéh o du
,. (lu, kter )' by deflaci ospra:vedlúovall. Keynes ukazuje na vzestup Kč: 
Če'3kosl. republika díky pl-lznivým podmínkám zvedlal Kč iO 1000/0, rych
lost vzestupu též zkd.tila těžkou krisi; dříve mt:h Kč l/'fI své hodnoty 
dřívější, teď ,má 1/". Nejrozumn{;jsí je, jak Keynes už v 1. čísle radil Kč 
'S'tabilisovati: ' Pak ještě 7 jiné stránky ukazuje na škodlivost kollÍsání 
kursu devis: země agrární platily vždy za tovary koupené ve státech 
-průmyslových až v létě po inich; dnes pi-i fluktu:1,ci i-cursů nezbytně 
vždy někdo prodělá, čímž obchod trpí. F i s hej' vyvrací tvrzení, že 
deflace je akt spravedlnosti vůči předválečn)'m věřitelům; těch n ení 
·dnes už tol1ik, kolik je oiužníkův, kteh pocístonpili své závazky .!:a měny 
znehodnocené éo; pro něž hy byl tl:ď vzcstt~p meny zase nespravedlností. 
Ostatně se svrchu uvedenN1 argumentací bychom došli do nemožných 
důsledkův, poněvadž měna se stále pn"lbčhem d~jinného vývoje znehod .. 
nocuje a pak bychom nevěrlěli, na jaké 'nivea~l rychom ji měli zase zvý
šiti, abychom d,08~hli »spravedlnosti« , Že zdůrazňovaní deflační ten 
dence čsl. Enanční politiky v dallším článku p. dra E i sne r a (Čsl. fi
nanční politika) se příliš dobře nevyjímá vedle těchto lrtpidárních ' pro
jevii největších světovýrh autorit, je přirozeno. V tomto čísle má článek 
ještě. dr. Hor á k o čsl. ba n k o v nic tví. 

V e cl. y a n á c té m čís 1 e jsou závěrečné úvahy Ke y nes žádá 
hlavně mír a svobodný obchod, čímž rozumí odstranění osvojování si 
monooplu na suroviny a požlvatiny. Znovu se obírá {prahou. zda stačí 
rozvoj hospodářský přírostu lidstva, v čemž vidí jádro sociální otázky. 
O obnově Střední Evro,py pojednává dr. B e ne š, zajimrwý je pak člá
n ek prof. R (' o I i C II a. který míní, že bude-li zůéÍrne prc,veo -:- no ženevské 
ciílo (sanování Rakouska), přestane v Rakol1sku touha po připOljení 
k Německu a pr,o'budí se v Rakušanech dosud Jim scllázejíd st;ítní vě-
domí. St. Režný. 

Hi1aix Belloc: Otrocký stát. (La,ichter »Otázky Cl. názory« str. 170. 
Kč 15·) Edice Laichterova věrna své tradici predvalečné pokr::tčuje ve 
vydávání cE'11n)Tch knih, jež skromné ' sice svým rozsahem, za to ' však 
neporr,ěrně v)Tznamnčjší svou vmtřní cenou a nabádaYo-~í k přemýšlení 
zanechávají v čtenáři dojem jasného postaveni problému, jejž řeší. Při
tOlpná kniha je jednou z nich, Probllém, jež staví před oči, je z nejakut
nějších problÉ:mů dneška , t,OItiž otázka sociální , již ukazuje nám však ve 
světle zcela novém. Tato změna hlediska je oním velkým plus této 
úvahy, jež vzata za základ, může znamenart:i novou etapu v pojetí i ře 
šeni s6riální otázky, 'V žďyť kniha tatlOl byla napsána; aby ' dókáiála:," že 
průmyslová společnost, tak jak ji známe, veele k »ohnovení otroctví «. 
tvrzení to dosud neméně směllé než autorem crnpirickv zrHh-odnčné. -
D'efinice' ' uvádějí ' nás do okruhu myšlení autoro'.'a Tv'oření bnhat~tví 
přetvořovánílll s,-éh.o okolí je podmíněno třemi čin i teli: j:llldoll, kapitálem 
a prací. Půda a kapilál jsnu mu v)'robní1lJi Drosti"edky, jichž vlastnictví 
je mu vlastnirtvím par excellence. Toto dělí sj,olečnost v m::tjitele vý~ 
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.Iobuích prosti'edků, ti-ídu to, · Čím. dálle menší a prokta:-iat, ti'ídu politi
-cky ' svobodnou, nemající '.r Jivu n;:t výrobní prosti·~·dky ~l vl [·tdnolld Jediné 
. '-vou prací. Toto f1o,zvrstvení je typem ka.pit:.th'::itickdw státu, Přistoupí-li 

Jo;: tomu nucenost pra'co\;ati pro nemajetnou ti'idů na základě positivního 
"práva, je vytvořen o t i' :o C ký s"t á t . .N utno k1isti důraz na slovo Hltro
dcýc, jež však autor (správně!) nechc'e slučovah s pojnlern špatného či 
.nejhoršího zařízení ' společenského, nýbrž pouze volí výraz pr:o ,.lfčitý 
typ, ' Dovolím si pronésti pochyby. je-li toto typisování vůbec m')žno 

..l)Qmocí sl.ova » oťrocký", jež nutně vyvoláva u ételláře vlivem tradicio
ne1ního užívání nesprávqé př~dstavy, A nejen u čtenáře, nýbrž i spiso
vatel 8am tímto slovem 'dáva se' másti ' zaujímaje 'leckde ethick:)T POStOj 
(plynoucí zp'ojetí : otrocky ' ::"'::" š'patný), ' kde Jedná se prost,j ' Ol kon3tato
-vání fakta. Následuje pak historická digrese, jež; líéí hospodářský vývoj 
Evropy, parhe to, již považuji za velmi bystré vystižení kullturních 
proudl't evropských v jich motivační síle, pro něž kniha už je trvale 
cennou. 19, století značí spisovateli vyvtcholeni soustavy kapitalistické 
v Anglii. Tím přechází autor z 'hIstorie k pi"ÍŤDmnému stavu, jehQlž pod
st2tny111 zjevem je nest;ílost poměrů, tedy nespokojenost obyvatelstva, 
jež není nť:ž produktem kapitalismu. Jsou to dvě vnitřní síly, jež činí 
stav nestál,ým: konflikt mezi sociální skutečllo:;1Í a mra\' ním i prfuvním 
základem tra,dicionelně se uchovavším z dob předkapit:tlstických, dále 

..nejistota a ne'dostatek, k němuž ,odsuzuje svobodné občany, Vých.)d 
z nestálo~tí je možný trojím zpusohem: navratem k distribuci, kolek-
tivismem, otrockým státem. Řešelli prvé, ač je nejlepší a má svůj osvěd
čený vzor ve stl'edQlvčku, je nejméně možné, p'~il1ěvadž by šlo proti 
proudu; kolektivism, jEnž je <tutoru synonymem pro socialism, je ře-

'~ení, jež , »jde po proudu<l:, totiž chce převzíti z rukJou kapit\alistů výrob
.ní prostředky a vésti je ve státní správě. Ale provedení toto ztroskotá, 
jak autor duchap~lflě vystihuje, při převzetí vyroby, a-le h1a.vně tím, ze 
mění spolecmo'st právě tak v )otrocký stát.: jako současný kapitalism, 
Vuceje se k dřívější definici otrockého s[átu podotýká autor, že jeho 
utv01-el1í stojí v napros'tém konfliktu s tradicí kí'esťanskou, jejíž žiVl.JU 

:kontinuitu dokazuje na příkladu Fr<lncie a Srhska. V. V. 

Gilbert Gidel - H. E. Barrault: Le traité de paix avec ľAmemagne 
du 28 juin I919 et les intérets privés, - t,o - str, °7°, - Paris Libr;urie 

,générale de droit et de jurisprudence 1921. - Kniha tato vznikla byvši 
"Vyvolána potřebou doby. Její titul "yjadřuje její obsah: zabývá se účinky 
mírové smlouvy na soukromé právo. Autol-i jsou ovšem nuceni, aby 
vystihli plně význam a příčiny změn, ktere s ::;t:ly)u na pole práva sou
kromého přinesla mírová smlouva, jíti hodně do minulosti, až k počátku 
války. A tu přicházíme k jádru otázky: n~boť- pí'es to, že mírová sm!.otl-

-va mitže býti nazvána Jwmpromisem mezi poměry, které vytvořiEa 
válka, a mezi požadavky, které jsou nezbytnými předpoklady mírového 
živOtta hospodářského či. 'proto múže i b),ti považována za vhodné vý
chodisko civilistické studie, přece, pátráme-li po p1-íčinách nynějšího 
stavu zejména mezinárodního práva soukromého, nospějeme snadno 

'k úsudku, že mírová smlouva jest tu pi-Íčinpu drul'ořadou a že' jest sama 
následkem zjevu jiného, daleko mohutnějšího - války, Od tohoto zjevu 
oy musil vyjíti každý, kdo by chtěl se zab)lvati nynějšÍrn SLtVClll me,lÍ
n,ároc1ního práva sOl1kro,mé.ho, změnnu nd stavu ni'pdvftlečného a oi Í-
činami této změny. Říká se, že ačkoli vlastně mezinárodní právo vůbec 
válka po nobu svého trvání sistovala, přinesla s sebou přece tolik zku
šenosti čl nových podnětů, že naskytá se zdánlivě absurdní' pochybnost, 
:zda vlastně 'Válka vývoji mezinárodního pd.va neprospěla. 

Kniha výše zmíněná neobrala si za úkol provésti tak šimkcm kr)j1-

ce,pci a také jest otázka, zda by Již nyní - nehledě k tomu, že kniha 
''Vlastně byla už napsán? na jaře 1921 - bylo dobi"c možno oceniti právní 
:následky války zejména na poli prava snub'omého, když neisou tu ·dosud 
-všechny podmínky pro stav, který by bylo možnc: nazvati' definitivním. 

Kniha zabývá se mírovou smlouvou versaillskou a tedy poměrem 
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mezi Německem Cl státy splo,jeneckými, v prvé řadě Francií. Rozbírá j ed
notlirvá ustanc\'ení této mírové ~mlouvy a vykládá ' je podle bohatých_ 
materiálfií, které oba autoři měli !Jo rncť', zabývá se však také všemi opa 
treními korrespondujícími ať už vále,:nými nehD poválečnými: sleduje 
vznik válečného opa.tření a vysvětluje a odůvodňuje je válečnými po
měry, definuje podrobně stanovisko. jaké k němu zaujala mírová. 
smlouva a l<lOinečně široce vykládá op:ltřml, které jednotlivé státy uči
nily na provedení mírové smlouvy. P~)~ovinl.l knihy zabírají přílohy: vý
ňatky z mírové smlouvy a všechna opatření ať už zákonná nebo .iiná~ 
která učinily 'Válčící státy o majetku nepřátelském za války nehOl na pro
vedení mírové smlouvy po válce. Po stránce praktkké má tedy kniha. 
tato veliký význam, že podálvá souhrn a zároveň komentář k nepřehl'edné: 
řadě ustanovení, kter"l pro jejich p,)četnost naprlOsto nebylo možno 
ovládnouti. I tu .--pc>Čívá úroveň plus i minus praktické ceny toÍ1oto 
obsáhlého spisu : zavádí určitý plořádek a systém do platn)'ch předpisů, 
ale zároveň jest svým vznikem, který padá do doby, kdy i-ada předpisů, . 
přes svou délku, nebyla úplná, př~durčena k zastaraní: dnes již platného 
stavu nevystihuje é1 zůsHvá cenným pramenem pro ty, kdo k soukromo- · 
právním následkt"lm ' 'války budou chtíti zalujmouti stanovisko defini- · 
tivnÍ. Djl. 

Prof. dr. J. Vážný, Actiones poelJa1es. Poje:n a struktura scukro-
mých žalob trestních ve vývoji práva i'-ímskeho a hl:avní problémy ro
manistické sem ~e vztahující. Knihovna fakulty právnické Komensk~ho 
university 'N Bratislavě sv. 4. - 1923. Str. 121. 

Podtitul habilitační práce prof. V ážneho (do tisku částečně pře-
praco\' ané) ukazuje problém, kter)T au Lur sledl1je a kte.rý ve vývoji i-ím
ského práva lze nazvati »ód soukromého trestu k náhradě škody c: . . 
Předmětem trestních ža.}ob soukromých byla v klassickém právu poen:J., 
která - třeba peněžná - měla přece jen povahu trestu a ne výku~)u 
z trestu (str. 13). Dr'uhdy docházl del'iktem po:-;tižený v poeně nepřím,) 
i náhrady skody; myšlenka však, že pi"edmět žaloby pocnální se sklftdá 
vždy z reálně oddělitelné res a poem., Je justiniánská. Tato my~lenkéI 
docházl i projevu v novém dělení soukromých ža.lob (kap. II.) na: 
1. actione3 rei persequendae gratia comparatae, 2. poenae p. gr. c., 3. 
mixtae. Autor o píraje se () italského romanistu Albertaria vyklládá dog-
matický původ t . zv. actio mixta, která u Qyzamských právníků je st.lb~ 
kategorií žalob p()enálních, dělících se na actlO.nes mere poena-les a a. 
mixtae, a naznačuje další vývoj směřující k negaci soukromé poeny a . 
k náhradě škody. - V kalp . III.- ·IX. vykládci auto r o jednotlivých Z~l
sadách, které klas. právo spojovaio s pojmem a. p . a zabývá se kritikou 
příslušných textů, ktere v poslledni době v romanistické literatuře italské 
i německé byly hojně diskutovány (Albertari:o, de Francisci, Betti a, Le
vy). Z provedení těchto zásad (vyloučení pasivního a aktivního přechodu 
dědickéhó, kumulativní zodpo.vědnost, noxalita, anualita a zásada t. zv .. 
actio arbitraria) o právu klas. a jich modifika ce u .T ust. demonstruje pélk
autor pronikáni nov\-ch mvšlenek ]ustiniansk):-ch: náhrady škody a na- 
uky .0 actio mix ta, V závěrečné kapitole uk.azuje, že podle terminologie 
klas. a poen. nebyly než actiones lurti , iniuriarum, leg-is Aquiliae r vi bo--
11I0rum raptorum (= čtyři civilní delikty) , a jen na těch nplatňují klas . 
právníci své zása,dy, čímž se vysvčtluje nestejně význačné jich formnlo- · 
váni (na ·př . ti principu anua1it)T, který je vlastni praetorským žalobám) . 
- Vážného práce, psaná moderní metho dou kri.tickou, dovedla si udrže- 
ti v chaosu literatury sem spadající vlastní směr a je záslužným oboha- 
cením naší, tak chudé, literatury romanistickě . Tím spíše by byla za"lou- · 
žila pečlivější korektury, jejímuž nedostatku dlužno přičÍst,i časté ti - · 
skové chyhy, porušující na mnoha n!í ~tecp i správnou citaci pramenu 
(srv. na př. na str. 43. jen ťfi nedopatření tohoto druhu n. M. 13. 

Dr. V. Bl]:sek: »C1rkev, si át čl jinověrci v codexu iuris canomCl« . . 
(Studie z veřejného práva drkevního.) V Praze 1922. N ákl. spolku čsl. 
právdků ) Všehrd f. Tis'ven~ ;Jlolitikyc:. Stn.n 1I2. - Mezi HteraturOtl : 
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() otázce pcmhu <Írk\'ť él. státu má studi e dra Buška zvláštn í místo tím, 
že otázky uvedeného the~f1atll se tS'kajíc : neproJedncivá tak, jak Ly tla 
ně pohlíželi laici, nýbrž tak; j ak na nt pl)hlíží sama, katolická církev, 
o Jejíž pOD1€:r ke státu při v;ecÍl řešeních tohoto druhu nejvíce běží. 
Tím již studie j e zajímavá :'. aktu:llní, poněvadž seznamuje nás s práv
ním sta1loviskem dru h ~ c.t r any, k němuž autor ovšem staví se kriticky, 
j"l!ó při včdecké studii nemůže bS·ti. 

A utor podrobn)TIl rozboren! jl'rlnotlivých ustanolVení Kodexu, po
kud :;ouvi<,ejí s tematem, i1Lazuje n a zvl:lštll í ch arakter katolické círb"e, 
daný jejím d,,):!mat em, že j(~st ]Jltvodu hoLského . ľ1stavem k spáse lidstva . 
Z tobute. d011,'ma~ll yypl~ívá t l"Z ná20r církve na stát, který má za úkol 
pečovati c' lmlC:tn:ý blahobyt sv}' ch clellú , kdežto církev s leduje cíle 
n :ldpozemskó. ]\; ,:j en p ~' oto, ž;: oll i? založi l BLlh, má mezi nimi panovati 
shoda, nýhrž tt:L z dtlv odu, že 'J ')~ skdují stejný cí l - blabo občanú . 
~lají se tedy rloplř\ovati a podpornvé1ti. \ ycházejíc z učení , že jest 
BullPln 7a]ožen;l j ~ J..:o C;J)Olť'ČI1,,~,t d'!lu nalá , osob uje si c írkev všechny 
prostředky k dosažení svého cíle nutné, při čemž je sama soudcem 
o jejich nutnosti a povaze, 

Proto církev "dmítá zasahování státní moci do své sféry, je pro 
smírné ~puluzití obou llJ~cí, 5Ť:.Lví Sl: pI-átelsky k dohodě o 'věcech, tý
kajících se obou nlOcností, nesouh!a:-í v:; ak s jednostrallným řl:Š':l1llTI se 
strany státu. 

Autor ponkazuje tu :1 hoj l1)'mi doklady dotvrzuje, jak se vy,ríjelo 
nazírání církve llt'j t n na stat, ale i na úmluvy stát'..1 s církví (konkor
dáty), n~ snahu clíkve nvolniti ~i co nl'jvice ruce při j t'dnáuí o nové 
smlouvy, při n OV él:1 upravov ání ,-;véh'! pomě ru k někteámu s tátu. Dnešní 
stav je tt:n, že církev sicL:: je mírnější ve formě, v níž vyslovuje své 
názc\.ry na s tAt, ve v'~ci však nelze v nic.em pozorovati zásarlně změně
ného st:lllov iska V)TkoPli s""c ll pr:'tv v.>:dcí.vá Sf.' j en t:lm, krle jich. \Týkon 
je nemožný, ustup~lje pOl11C:;rúm, dol(Ud nenaskytne se jí vhúclný okamžik 
k upbtnění jejích principll , pevných a neznH~nitclnýcÍl, tedy církev do
vede býti opatrná ve H.lh t- svych pi'ostI-cdkll, nezříká se však sv}'ch d,og
mat, j ež považuje ~~é1 daní hožsk)' m jc.i;m zřízením, V p1-ítomné době 
církev Epokojnje st: s ohrann~rm pc,s t :1Vením, zdiinzňujíc poti'cLu přá
telské shody se státcln, snažíc se tnc\lžné konflikty co nejdále odsunou
ti. Tot" postavení, j ak v~T~tižně autor dokládá, získává církvi tu vý
hodu, že m{6> vždy vin ;ti c.:tál z pon:~enÍ dobrého poměru a toto stanol
visko činí jí tak~ silnc l1 , Flk p~~trno v~;ude tam, kde stát o SV(; {Ijmě c11těl 
r07i'csitJ svú j poměr k cir]; vi ;·m. př. ye Francii). Zde je tedy klíček 
k pochopeni dly a moci k:,tl)lické cirkve a s nim mu sí t:1lké každý zá
kOJlI..,dill"Ce, i-6;ící problém poměru !:tá tL1 k církvi, počítat i . .Autor s ledu je 
toto st..l11ovisko podroLně V E' v:;cch směrech, ' v ' nichž cí rkev přichází 
<10 styku se světen : vně-JšÍm . PCd:rúh 11ě !"ozebraná ů s tanov'2ní, t§kaj ící 
se ptg'c,du církve, jejíhc, p"slftn'i, r.azÍr;111í na ma.J1~el~tví a j eho úkoly, 
11a poměr církve ke státu a jinoYěn:11m a vúbec celou její činnost na 
tomto ~větě. \1 strt 1čnén\ 'vykhr1ě nastílíěn je v závěru vývo j nazírání 
církve na jednotlivé institucE' právní čl. vylíčeny změny, jež ly to názory 
prodělaly . Studie je 11S{ll1a s r ,'zutlli t elně a vyn iká zvláště bystrým po
stl'ehem a schCPllnc;tí srozumite l ně él .i asně formulovati i složité poměry 
právní . Svojí pi'eh ledností je př í st.l;Jna i l ... ruhúm n 'wdhorn~;' m, hl edají
cím pOUČf'l1Í o názoru k :ttoli cké cí~";.:.ve na stát, jeho funkce, církve, 
která až dosuj pti řdení lp111ěrú cí rkvi ke státu hraje úlohu ne;větší. 

-čka. 

Wilhelm Westry, Das Kolonis:1.tionsproblem. E ine UcberpTufung 
de r Theorien liber di e Herku:1ft der Deutschen in Bohmen. Pré1hé1 ; 1922, 
'str. 168, 8°. Z pol emik posledních dnu je dosti znim spor prof. Breth Qlze 
() p robl ém kolollisé, č.ní v Čechácll . . "Pl:of. Rrctholz v ::>osleriním svém díle 
hlásá, že je ne,prosto nesprávné n~ll1viti o Němdcl1 'ko loni stec ll, "\i\Tostry 
~ledu.i e přání Bretholzem v:vsl OVE' l1 é. přezkoumává j eho theoíii . Ukaz uj e 
na spcr v názorech samotn éh o Breth6lze 1'. 1912 a r. 1921. ·Celkem tu 
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možno·shrnouti. r. ]921' Bretholz ilČ' inil z vědy s lužku politiky a z bohoto 
motivu vyp lynu ly j eho zá'věry. vV.ostry v dalším na základě p ramenů 
ukazuje, že sice doba po odchodu Markomanů a Kvadů ze zemí českých 
zůstanE: vžJy t emnou, že v3<1.k p r avě prameny po té době mluví o ze
mích ceských jako o zemích č i stě slovanskýc h. ]\; mí tu zmínky o dvojím 
obyvatelstvu. Wostry podrobně rozebírá zmínky o N'~mcích v Čechách 
v pozdější době, na kterých založ il svou theori i Dretholz (v území Jjl

čanů, () Němcích v Praze). vyvr<lcí jeho tVTZt~ l1í a dokazuj e nespornč, 
že šlo tu vždy o obyvatelstvo pl-istěhoval é. \IV Dst ry nezapomíná dovolati 
se také ana logií v jin3Tch Zémí (v Polsku, v Uhrách) o kterých kdyby 
byl pracoval Bretho.Jz, ji s tě by hyl též dokázal, že :mi tu ::--J ě mci nejsou 
koloni sty. Probíraje dále dobll kolonisaC:ní, \Vostry uka .:,: uje na podivu
hodný' pohyb a rozpětí něn-. eckého živlu do ol~olních zem.í. Souhlasí 
tu s českými badateli o v:\rznamu t éto ko loni sace. 

Kniha ""Vostrého není tak d~Odeiitou pr,o to , že by pi'-inášela nové 
doklady, nýbrž lze ji chváliti spíše proto, že Němce postavil se otevi'eně 
na stranu prDNdy a - včc1y a dokazllj e opět, že věda má a musí b) tÍ 
"zdálena agitace politické. F r r'ti n;áorlu:l Bretholzovým mo hlo poslou 
ž iti \iV os trém u i .c; r ovnání právního v)'voJe s jinými zeměm i slovanský-mi 
a vyzdvihnouti slovanské. prvky 11;lŠ<:-h o právního V}:-vo je. T o však je 
ostatně úlw lem badatele práv~ s l oY:.!l1~kéh\J Rr. 

Dr. jur. Fr. Čáda: Ležení podle českého práva zemského. CK os,u,bní 
exekuci II.) - Vydal v 1'. 1922 Dr. ]. Kapras v »Pracích ze s emináře 
českého práva n a K a rl o\Tě tmi ve r s it ě v P rau«. - 4°. - Stran 66. -
Autor pi-ikrociv k pOjednáni o s tř ", d()véb~ m právním institu~l1 , rozvrhl si 
svou práci ve dvě č~sti: hi storicko-právní a právně dogmatickou. 
K těmto dvěma cástem druží se pak jako dodatek vypsání nionografick~ 
literatury. 

V prvé části sleduje Dr. Čáda kriticky V)TVOj leZení od prvních zmí
nek o něm nám dochovan}Tch. př,~s dobu jeho n(;j ',Tyššího rozkv-ětu a roz
šíření až do zániku. Stopa pramenů uvádí nás při hledání počátků ležení 
mimo nase territorium. Autor uv;'tdí řadu pramenů i posuzuje spor ve
den)T o tlO, zda vllastí ležení je Fr;J.ncie či rJĚmecko. \,:)Tsledkem jeno roz
boru je závěr, že ležení je původem práv. instit. jihofrancouzský s konce 
XI. sto1., který se křižáckými výpravarni a rytířstvím ;-ozšířil i do ji
ných zemí. Stalv se tak obecně platný-m ústavem zvykového práva, byl 
r. 1180 recipován kano\l1ickým právem a jim 91:C::in~ definován a ut vrzen. 
Od té doby se šíří nejen pro svou povahu odpovídající dobře dohě ry
tířství, nSrl'>rž i pro přízeň církevních kn,Lů . Také do čes. zemského 
práva dostává se ležení z prá'Va kanonického. Autor to dokazuje zvllášť 
pro Čéchy bcdlivSTm rozborem listIn (prvá II93) . DUDU, ve které se u nás 
ležení užívá. dělí válkami husitsk}Tmi na divě velká ohdobí, z nichž každé 
se pak ještě. rozpadá ve dvě menší. Od polov . XIII. stol. máme již u nás 
případy · ležel.Jí, při kter)Tch i osoby zúčastnené i místcŮ' jsou česk}rmi _ 
V té době také pozorujeme n"tzné vlivy na ujímaní se ležení v Čec:hách 
a na Moravě. Proti rozhodujícímu vlivu kanon. práva v Č., na M. je 
silný vliv německého práva. (Podobně v pr. městském.) Tato nejednot
nost nikdy nezmizí. V Č. brání rozvoji ležení vyvinutější zřízení zemské, 
desky, majetková exekuce, ohecné právo na univelsitě, kdežto na M., 
kde těchto překá.žek není . znamena llezeni od XIV. stol. nápadný roz
květ . Od nás se také šíří do Polska. Války husit~ké povznášejí význam 
ležení (spolu s listinou) v obou zemích. Přístup k deskám ztížen, ležení 
slouží k vrozatímnimu zahezpečen! smiouvy. Ale s ! ozvojem ležení stou
pají také stížnosti na ně. Zákonn)~mi úpravami z ľ. 1387 na, M. z r. 1437 
v Č. je ležení sice přejalo do čes. práva zem ~;k~ho, ale zál-o'leň se tu již 
čdí proti jeho výstřelkům. Po té době setkávám(' se pak <itále častěji 
s ležením jako předmětem sněmovních úV3.h. ) Ležáci", stávají se obáva.
ným živlem, mnoho hostinských je jimi ožebračeno, a oni samí zase 
často bývají nesvědomitými hostinskými vykoi'-isťováni. Přes to přech:ízí 
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ležení automaticky z jednoho zem ského ú izel11 do d r uh~llO , ba i do 
Opavského a Opobko-Ratibořského (n iko li v však do Tě3 í.nského 1592 ). 

Teprve Habsburkové vystup u jí proti ležení velmi o s tí' e Cl. Obnovené zří
zení dlokonává v Č . kOfiE-čně V}'yoj, ke k t eréml.: tu leženi j ii ~amo spě lo, 
na Moravě však je vy hlaz uj e nás ilně. 

v (; druhé č~s t i hledá autor p r avid l.a to hoto p ráv. ústav L1 , a pc:>d5.,vá 
j eho ché1Jr akt cr is Liku. - Ležení se vysky tuj e vid y ve spl)Jem s J lnym 
závazkem" nikdy ~: amos tatně . P i- e d 111 ě tem j eho n eb}'vá zpravidla 
předmět závazku h la,vn ího. Mt't;~e jim bý t i množství P ľ 2.v. j ed nání pľáva 
vdejného i so'ukromého (zvl. o bli gačního), ale konečne Zllstáva j ím je
nom d lu h. O s o b y z ú č a s t n ě n é dě líme n a zavázané rl. zavnuj ící (při 
ležení vě!-ite l ově sp lyvá po jem obo u v j edno) . Zav{lzaným múžc bý ti : 
d lužn ík, rukojmí i věí-ite ll. Forma zavazku d lužníka. je n l~ j s tar š í , věřite l e 
n ejm ladš í. I{uko jmí j ako zavázan}~ Je VŠ3Jk nej ča;:,tčj;í . Je zván : obses, 
fid eiu ss,olr, eompromissor. Může za sebe p os tav iti zástupce (syna, }>a
n oše), zemře-l i, musí ostatní r uko jmí obnov iti 11 s t ~- L1 ko j ems j(~T a posta
viti za zemi'elého nového. Počet rukoj11l Í j e 2 - 12, ne j častěji 6; nastupu jí 
p o čás t ech (plO dvo u) v obdobích 14 dn lí. Za-úzati se iTIlIŽe krlokoli v, 
vyjma ženy a židy . Typ icko u fo rmou závazku k ležení oyl r uk ojem ský 
list, v němž r ukojmí slibuj í věřiteli , ž e bud ou-li j ím napomenu ti, vlehnou 
n a ul č ité m isto a setrvají t am, dokud hlavnímu z:lv::!zku ::1eb Llde Hcin éno 
z adost. :P.ost aven í l ežáků, obmezellých v pohyb u r:.a určité ~tave ll í., ty lo 
s tí s něné a ved lo ke sp orům i v:\'s tl'elkům proti mr::Lvop<.J;:es1·nGst i. Tu p ak 
se ~ t ává obvyklým ležení ~věřit e luvo, lder e však 3e podobá. již S\J íš e exe
kuc i ma jetkové n ež oscbnÍ. J ím t aké leú nl n e bo lí a ko nč í. Zavazující 
je pro ležení Ulllói t)~ svým prJ. \ cm vol by ldiků ' L poukazLl k e vleh
n u tí . T at o o}>rávllcn í j so u převod ite lná. O sobami způ so bilými j sou tytéž 
j éJ. k o při zaváz aných . O prodi ení věřitcl o'vé p latil o, že, složí-Iii dlužník 
u h osp odář e dlt~h , z ap ečetě jej , je závazku 5 1' wštěn. P r o v e d e n í I e
ž en í bylo původně vynutitelné, jen byllOl-li stvrzeno přísežně . Pozděj i 
s ta č í] po nh ý- slib v li s tě rukoj em ském , i'iJccj i v nl avní li sti ně sam é. S li
bem byly f. tct,11\QlVe ny dv a důl ež ité mom enty : čas a m ;.sto. ČJ.s p -Llsr,bno :-:ti 
závazku ležení může splývati s dobou dospělosti hlavního závazku, nebo 
může býti OUSUllUt !..lp c mín:<o u, o jejic íl ž m od a ii Ui.ch ľo:~hoduj e .měDí 
s ml Oll\'Y. M ís tní obmezení bylo eharakteris ticl,j "JI) zn akem l e:~ení. Mí;;to 
stanoveno t ak , aby věi'-iteli byla usnadllěna k ontro [!a . PO 'lděJi i mí stn í 
v rchno s ti v yžadaly si oznamováni ležáků za příčinou d0hledu. L,~ Ž e 11 í 
k on Č 11 o normálně zapl acením ľe sp . .::plněn ím hl av . zJvazku , abnoľ
málně zvl;i.štními donucoyacími pros tí·euky. Skol;č ilo -li no r n\.llně , ná
s ledovalo vyrovnaní mezi ležáky a hostil1 s k)'m a pak mezi o němi a dluž
níkem. Minulo-li ~e ležení s cílem, přistoupil VČ\'-ltel k vY"'e>i'áválll ru
kojmí, lání, braní na škodu v ki"csťaneen i židech a t . zv. ležení věřite-
10V11 Čr/ sově l: cspadajl tvto pros trcdky \" jClÍllOl. Povahově kloní se bra.ní 
na škodu exekuci majetkové, ostatní se podobají více leženÍ. Žádný 
z těchto prostředků nepřežije ležení. V pcsl'ední kapitole jedná autor 
o p r á v ní p o v čl zel e ze n í. Z pramenů vidíme. že 'jývoj ležení je 
tak rozmilnitý, že je nemožno nakzti jednotné řeše[11. Při zk,)urnání jeho 
orávní p'olvahy musbne 'Yždy se oomezovati na určitá vývojová období, 
jednotlivé právní sféry ct neméně i na úzerr.Í .iel:o Pltsohno:-iti . Vzhledem 
ke hlavním .leho zásadám charakterisovali nčkteří právničtí spisovatelé 
ležení jako konvenční pokutu, druzí .lako utvrzovací oro :; tředek. Pro 
vývoj jeho na území Německa dokázal Rintclen je110 příbuznost s franc
k\Tm ') 7;liatec t rvítTl« za (';'Tl cl lil1h a ;pho nůvnr1 neif't1 7<' .<;1111"111vv. n{,hrž 
j . ze zákona. K nám přichází naproti tomu ležení již hotové, perfektni 
a podléhá domácímu vývoji. . Není u nás zákonnUlO ležení, ono zůstává 
omezeno na právo zvykové. PouKladem jeho llellí zákon, nýbrž vždy 
jen smlouva. Má povahu ' osobně exekuční a ~lo uží toliko k upevnění 
smlouvy, ll edos ahu.líc vÝznamu prostředku utvrzovacíhC'. Vykonává se 
jím jen nepřím{- lIátlélk. Proto také postupující vývoj přímé exekuce ma
j etkové je vytlačuj e. 

Práce D :-. Čády je obc-hacením čt' .:, ké. hi s toricko-pr:ivní lit entury 
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v zadí1J1avé jejl části soukromopr;ivní. VY1l1ká nt:jen f)i:~snýn~ a SOust;:lV
ným rozborem daného thematu, ale múie ~vyi~'i Z<lJ lrnavy·.pi netaily 
kult~1mě his1.onckÝIJ~ i up o ut ati i č1.enái'e-l;eodbl\l aíka. Snad nám dá s~
minář českého práva na lenlově universi tě ještt: vícc podubně zdal'il~'ch 
pra.cí! .r. P. 

Sborník phspěvků k dějinám hlav. mč .. ta Prahy. Vydává obec hL 
m, Pra hy prací archIvu mests. za redakce prol. dra Jar o Dl í r a (; c I (t
k o v s k é h o . Díl I, sd. 2. 1920. 3'J. :::,t1'. 431. - 1'< ovy svazek »Sborníku«, 
jehož tisk zZipocal ještě za zivola prol. j arulllil cl Cchkovského, přináší 
především ilS o u p i s r II k o p i s ti. ch o va tl; ch 'v :l r c 11 i v u k r i 1. 
hl a lv. m. P r a h y«, a to jeho část 1., ktcri vysIla pod týmž titulem jako 
separátní kniha a sta la se nezbytllou pi"íruéko1..i jako bolHté sblrky ruko
pisné v městskénl a1 chivu praž"kém. Fredmluva, již Celakovsk§ pi'ede
slal tomuto katalogu, stala se úhdnou pl ad o v)'vuji městského kniilov-

. nictví v Praze v aoLě pi~edhabsburske. Zde Pl'prVe '.1kázal na nej starš í 
zprávu o městské knize pražské, r.ozebral podrubně stJ.roměs tskY »Li ber 
vetustissimus ~ z 1'. 1310 čl ukázal nélJ vyzllti.m soudlt zahí. j enYch. Jeto 
dosud jediné pojednání všímající Sl také dúlležitosti mě.3tské pečeti jak 
soudní, tak ladnÍ. Zásadní pokrok jeví se y tom, ze Čelakovský jako sku
tečn~" vědec doznává se tu k omylu, jehož se dopnsLl, pokládaje slova 
regalmm registrorum ad insta r < ve své práci o král ov. registrech za 
zmínku o regIstrech, což nově korigoval ve smyslu d esk zemských a tak 
ukázal na spulečny vývoj městských knih a zemských d~sk. V tomto 
badání našel zn;ullenitého následovníka ve V. Vojtí;l<ovi. Katalog sám 
j e prac,ován metodicky a popisy jedllotlivých rukopisú j sou velmi dlt
kladné a sestélJveny podle etyi' 111(; s t pražskYch. Druhou n e rnéně význač
nou prací obsaženou ve ),Shorníku« je Čel.a~ovskeho »0 v 'ST Y o j i s t i' c
d o v ě k é h o zří z e ní rad n í h o v ln ě s tec h P r a ž s k)' c 11«. Au
tOľ shrnul tu především výsledky dřívějšíbo svého badání . S leduje v'Ý voj 
ľady od neJstéll ších dob za Přemyslovcú, Luc'C'mburků, k,ly dějí se 
hla·vně změny ve vniÚním uspořádání r ady a stol1pi výzlll.m až do pi'ccl
zvěstí válek busitsk)' ch, kdy po dobytí ľadn i ce porl vedením J. ze želí 'fa 
poprvé byla vykonána vo lb a r. m. ,obcí a tim také změněna její kúm 
petence. Samostatnou kapitolu včnoval autoľ městs. úízení za doby hu 
s itské, kdy násilným převratem r. 1419 zdemokra,ti sována bylla spľáva 
obce, j ež pak se staví v čelo hCtjů chráníc zárove ií sebe sam u a jez pak 
po sněmu čáslavském r. 1421 silné zasahuje i do sp rávy zemské až k Li
panům a přijetí Zikmunda. Vf' stalti o douč pohusitské zejm én a obš : rně 
se zmÍ11.uje o t. zv. »Právech Sobčsléiyských « . Sleduje pak V)TVOj d ~t1ší 
;>~ 00 doby, kdy městská moc podléllá stdvÚlÚ. Vla stně Čelakovsk).' vy
lí či l zároveřl se stopováním městs . zříz ení oražského i hi~ to rii vdš il1 V 
čcskýcll měst. Práce j eho jc zaloZena veúněs na pramenech a tím pi'i
náší zcela nové vÝ!3ledky. - V závěrečném éLink u »J ;j romír Čelak('vs lc\T ~ 
dr. Václav Voj t Í šek zplts o-bem nad obvyklé rickrology ocenil čin-
nost Čelakovského jak na poli vi::deckém, tal--: politickém. Čao 

Dr. St. NikoUau - Dr. B. Baxa - Dr. J. Stocký: Československá 
vlastivěda pro nejvyšší třídy středních škol. - Nákladem »Vydavatel
ského drt1ž~tva českých profesorlt vl as tních nakbnateHL - Praha 1923 
- 8° - Stran 178 - Kč 19.--1. Společnou prací tří autorlt vyšla první 
občanská naukla za změněn.)Tch Ploměrlt. Jest to ntím učebnice pro nej
VY5ší třídu středních ško l, a proto podi'Í?:en3. stndijním předpisltm. Nás 
zajímá díl II. a III. Profesor Baxa ve 11. dí.le velice pěkně, pochopi
teln.ě . a srozumitelně podal pi'ehled našeho ústavního' a správního zřízení~ 
Při výkladech o správě finanční bylo by snad dobře doplniti líčení plO
ukazem na organickou teorii daňovou, a na nemožnost stálého přepí
nání finančních požadavldl občanlt oproti státu. Výkl.ad BaxÍtv jest však 
velice jaSn)T a přehledn)T . Bohužel totéž n.ehe říci o TII. dílu knihy, jež 
'poj ednává o národním hospodářství. Dr. K. Novák. 

Nákl~dem S. C. P. "V;ehrcl" v Praze. Renaktor dr. Franti~ék Cácla. 
Tiskl B. ~t.ýl)lo v Praze, Vac.:lavskénám: 20. 


