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ud posouditi, jaká je dnes orientace 
jme-li dohromady číslice v tabulce 
Ldenci má náš vývoz do zemí ná
R. ] 920 a 1921 šlo tam 55% celého 
a v I. pol. r. 1923 jen 37%. Příčiny 

:ní poměry těchto zemí, které pro 
Nati nemohou tolik, co d říve, a pak 
riz jenom na př. maďarský protek
deníkovému průmyslu škrtí dovoz 
andální projekt rumunského zákona 
ak náš výVoz stále stoupá: r. 192(J 
1, 1'. 1921 ~ 11 %, r. 1922 už 19% 
: zejména množstVí textilií kupovalo 
avlněnou, vlněnou i lněnou, jakož 
Jak zase na vzrůst výVozu našeho 
hlí, dříví a železa, v důsledku ob-
a Unie má vývoz náš vzrůstající 

. 1921 - 24%, r. 1922 - 27% a 
eho vývozu. Zvláště silně stoupá 
je dnes na třetím místě v našem 
ie dnes vyvážíme vše možné' od 
:ulánu až po. textilie všeho dr~hu, 
ie vzestup V~TVOZU našeho do zá

k již řečeno, náš výVoz neustále. 
Egypt, Turecko, Indie a Japonsko. 

, stává se naším důležitým odby
é zboží. Dnes ve vývozu našeho 
~tím místě (co do množství). 

vývoz klesá na východě (nástup
západ, není úplně správné. Viděli 

:í, které vykazuie dohromady nej
IZ zbožl tohoto jeví pokles u Ra
e ve V1TVOZU do SIiS., Rumunska 
)ží toto stálý vzestup vývozu do 
; export jeho. kolísání či dokcnce 

pokles. Povšechně možno nc!, že státy na vý-chod od nás ležící, i pn 
celkovém poklesu výVozu našeho do nich, stále jsou ještě pro. nás nej
dúležitějším odbytištěm. Úbytek exportu pak, který zde přece jenom 
nastal, nahražuje si průmysl náš; zejména zvětšeným výVozem do 
Německa a do zemí západních a zámořských. A tak dosud není vývoz 
náš ustálen, jakž ani jinak býti nemůže při stále ještě rozbouřených 
hospodářských i politických poměrech světových. 

.-

Z P R 1\ VY. 
Pozdrav slovenským spolupracovníkům! Kolegiální spolok »P rávnik « 

pn univerzitě Komenskéh~ v Bratislavi letošním rokem sdružuje své 
síly ve společné práci v našem listě, který tak se stává orgánem cel é mladé 
generace československé. Čeští a moravští právníci vítají do tohoto 
kruhu slovenské druhy s radostí, že se uskutečňuje součinnost na jedné 

. roli a nelekajíce se překážek slibují si vzájemnou podporu k d osažení 
vytčených cílů a zdárnému provedení svých myšlenek. Zdar společné práci! 

Prof. Dr. VácUav Hora padesátníkem. Prof. Dr. Hora dožil se 9· zái'í 
letošního roku padesátých narozenin. Mla,dým českým juristům je prof. 
Hora všeobecně znám jako vynikající odborník, ale i jako skvělý učit e l. 
Četná je řada jeho žákú, poněva,dž prof. Hora je do sud jediným rep resen
tantem svého oboru na universitě Karlově a také jediným česk3'rm profe
sorem civilního soudního řád u vúbec. Všichni vzpomínají jebo klidného, 
sympatického hla~l1, jímž zasvěcoval je do discipliny poměrně velmi 
abstraktní a proto pro začátečníky značně obtížné a. mnozí z nich 'n etají 
se názorem, že to byl právě on,. který svým skvělým výkladem vzbudil 
v nich pro svi'tj obor zájem, ale i lásku. N emohouce pokusiti se bohužel 
o podrobnější rozbor díla Horova, připojujeni e k inforrnaci čtenál-tt aspoň 
stručn,r přehled hlavních jeI10 literárních pracÍ. Poprvé n a vei-ejnost 
vystou'pil prof. Hora u příležitosti sjezdu český ch právníkú r. 1904, na 
němž přednesl themata, týkající se 1.,. 2. a 4. otázky II. sekce s jezdové, 
které v protokole sjezdovém došly také uv6-ejnění. Z dalších prací buď
tež' uvedeny: »Kvitance a náklady její v řízení exekub1ím« (Právník 19°4), 
»N esouhla.s stavu knihovního se stavem skutečným v řízení exekučním« 
(Právnické Rozhledy 1904), »Odložení a zrušení exekuce a jich poměr 
k řízení přístupov f.mu« (tamtéž 1905), »0 zásadách\ práva exekučního 
v případech plurality věřiteli't« (Sborník 11)05) , »0 Qúvodl.l zmatečnosti 
dle § 477 Č. 9 c. i-. s.« (Právník 1906) , l>M ťt i,e -li soud poručenský roz
hodovati o v\Tši alirnentace , již otec nemanželskému dítěti má poskyto
vati, v řízen( nespol ném« (Právník 1906) , »Vei-ejná obchodní společnost 
v procesu « (Sborník 1908), »0 právu opravy v civilním procesu « (tamtéž, 
také německy Zentralblatt fi.lr díe jur. Praxis, sv. 29)~ » Ještě s lovo 
k § 206, odst. II . ex. ř. « (Zprávy PráIv. Jednoty Moravské 1908), » Justiční 
reforma v Německu « (Právník 1909), »S n3.11y o reformu proc esníbo práva 
v říši německé « (Sborník 7909), »Osnova jazyková a její pomě r k civiL 
nímu řádu soudnímu (PráV"ník 1910), »Nov~r uherský civ. i-ád so udní a 
jeho vliv na příslušnost zdejších soudú« (Právník 191I), :> 0 příslušno s ti 
ve sporech z poměrú služebnícl1« (Sborník 1912), » Poměr osnovy zákona 
o ochranné vSrchově k řízení nespornému « (Ochran3. mládeže 1912), »N och 
ein Wort zu dem Erlasse des k. k. ,Tustíz-l\1ini s teriums vom 17· August 
1912« (J uristische Blatter 1912), » Dosah zásady vyhledávací ve sporech 
manželských« (Sborník 1915 a něm. v Allg. oest. Gerichtszeitung 1916), 
~Konkursní komisú v novém řízení konkursním « (Právník 1916) , 
»Schreibfehler im Urteile als Berufungsgrunde « (N otariatzeitschrift 1916), 
»Exekuční vymáhání nároktt a lim e nt ačních « (Ochral~a mládeže 1917), 

:. 
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»Jazykový zákon« (Publikace státověd. společnosti 1920), ~K otázce jazy
kového práva cizozemců v československé republice« (Prft-vník 1921), 
»Pi"ípravné práce kn sjednocení civilního řádu soudního« (Právník 1922), 
»J{ nauce o stranách ve sporu.« (POIcta Heyrovského. 1923.) 

Četné jsou také Horovy monografie. R. 1906 vydal v knihovně »Sbor
níku« »N auka o přístupu« a »P rocesní úkony podle práva rakouského«. 
R. 1910 tamtéž: »Procesní úprava ko1lise nároků.« R. 1914 v Knihovně 
Všehrdu »Odvolání podle rak. civilního řádu soudního« a u Manze 1916 
»Der Konkurskommissar«. Z posledních prací sluší citovati »Civi1ní 
i"ád soudní na Slovensku« (Knihovna »Právního obzoru 1. 1922 - před 
tím v Právním obzoru bratislavském), Učebnici procesního práva 1. díl 
(vlastním nákladem) a zdař ilý pi"eklad civilního soudruho řádu ve sb írce 
d Zompas Ll«. Od r. 1910 je prof. HOIra redaktorem »P rávníka«. Š. 

II. právnický sjezd. Přípravn)T komitét publikoval v červencovém 
čísle »Právníka« i" á d s jez d o v ý, v němž překvapuje ignorování právní 
historie, ústa'vního práva, národního hospodái-ství a mezinárodního práva. 
Neoude se také vůbec, jednati o stavovských otázkách a o organisaci 
práce. Pokud se dalších přípra ,vných prací dot}'če, jedná se dosud mezi 
zúčastněn}"mi »Právnickými jednotami« o otázkách. Doba konání sjezdu 
nebyla určena. V. 

Nález volebního soudu o ztrátě poslaneckých mandátů dra V rben-
. ského a jeho tří společníků a zejména jeho o di'tvodnění vyvolalo řadu 

novinái"ských i právnických kritik a odsouzení. V prvé i"adě činěna vol. 
soudu OD~ávněná výtka , že phJuočil kompetenční ustanovení § 13 zák. 
o volebl{ím sOludě, podl e něho:? rozhoduje tento o ztrátě mandátu výlučně 
ve dvou případech: když totiž zvolený po vo.Jbě ztratil 'Volitelnost a když 
pi"esta1 b),ti z d tl vod tl ní z ký cha ne čes t n )T c h príslušníkem své 
strany; kdežto volební soud zbavil jmenolVané poslance mandátů z dů
vodů v § 13 nejmenovaném. Tento právnický poklesek jest vysvětlitelný 
jedině tím, že tu vol. soud projevil úsilovnou snahu i'ešiti věc čistě práv
nicky bez intervence úvah politických. Ale právě t ím OIc itl se v rozporu 
se zákonem, kter)T ho v tomto případě povolává nikoliv k i"ešení otázky 
právnické, n)Tbrž čistě politicko-mravní. Úkol vol. soudu je tu velmi ob
tížný. Není tu obdoby se soudcem trestním, kter)T rozhoduje otázku ztráty 
práva volebního na základě úvahy,. zda čin trestný byl spácbán z pohnutek 
nízkých a ne·čestných. Zde není nesnadno uváži'ci, zda čin trestný jest 
nadto kVla1ifikován zvláštní nízkostí mravní , neboť tu jde o nízkost a ne
čestnost v obyčejn)'ch vztazích životních, tedy o otázku obecné morálky, 
kde názor soudce nebude se zpravidla lišit od shodného názoru vší ve
i"ejnosti. Stejně snadno učiní si soud úsudek o nízkosti a nepočestnosti 
jednání poslance resp. senátora, který by byl vyloučen ze strany pro ně
jaký trestný neb nemravný čin, tedy pro čin, pro který by někdO! m.ohl 
býti vyloučen z jiné korporace neb spolku, bojkotován ve společnosti, 
vyděděn a, pod . N eskonale těžší jest . Vš1k pOlstavc-ní soudu, který má mrav
ně kvalifikovati čin politick}' nemotivovaný egoismem. Už proto, že zde 
pújde skoro vždy o otázku eminentně p Olliti ckou, o politické - VŠÍ ve
řejnosti dychtivě 'sledované - zhodnocení politick)Tch čin{'t a osobností, 
tedy úkol dosud nikdy soudu neuk1ádan)', K tomu pak přistupuje nutnost 
záporné zhodnocení těchto osob vysloviti výrazy, které v tomto spojení 
jsou přece jen příliš silné. 

Ale přes to neměl se ·vol. soud vyh)Tbati řešení právě této otázky, 
neboť k ničemu jinému jej zákon nepovolává. Bude musit t:lk učinit pří
ště. Bude si musit především položit zásadní otázku zda v oné nízkosti 
a nepočestnosti chce viděti jen porušení mravních ~ásad obecnÝch nebo 
i porušení t. zv. »po1itické morálky«, nepsaného to stavovs kéh; politic
ko-parlamentárního kodexu, :podle něhož za určihrch okolností bude 
odsouditi i čin motivovaný pouhým ne egoist ickým -p o li tick~'m přesvěd
čením. 

V případě zcela ob 
příště vol. soud uvážiti 
dátu nepodepisoval abdi 
list. na jeho neplatnost 
v případě rozporu svého 
dané slovo nebo § 22 ús 

Britská říše. (Z př 
nniversity.) B rit s k á ř í 
rasy, p ovahy i politického 
Skotsko, \iVales) , dominií, 
Illoci konkurovati jen Ja,p 
ných ústupech. Nebylo 
Pojítky rozsáll 1é hritské 
Í'Íši tut o možno nyní na 
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zákonem Tlle Irriperiali 
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indické, r. 1795 obsazen 
znovu obsazen Brity a r. 
Ji žní A friky stoupá obj 
rozšiřuj e. R. 1 ~48 anekt 
d10uho-; vrací jej Holan 
H ol'alllďanúm s v)Tminko 
(1899-1902) -anektovány 
i Oranje-River Colony 
I mperial Act-em G. 
Rhodesie jako pátého . 

Ind i e jej ediná č 
mi ; dvě třetiny j soul p 
do~orOtdé státy, jest p 
rozdělení rozpadá se I 
Bihar-Orisne, Agra-Ou 
Burma) a 6 menších pr 
ský Ba1uchistan, A jmet 
a De1hi). Domorodých s 
ckých státú, je ovládán 
247 mi,liontl obyvatelů; 
v celé Indii 319,000.000 1 
zástupci přibrán i na říš 
b a za"sedají i na mí ' 
poro'Vati, ovšem nikoli 
osvobození. 

K o 10 n i í postup 
mají zastupitelské illls 
'; orá t se zakládá na 
Zťi smlouvy uza,vřené s 
rázu, Protektoráty js 
ministerstvem pro Os 
avšak je opřeno o bo 
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die. R. 1906 vydal v knihovně »Sbor
ní úkony podle práva rakouského«. 
? llis ~, nároků.« R. I9I4 v Knihovně 
lho radu soudního« a II Manze I9I6 
]ních prací sluší citovati »CivÍlní 
t »PTl~ávní.h? obzoru 1. I922 - před 
), Ucebl11cI procesního práva 1. díl 
d Clvilního soudn ího řádu ve sbírce 
a redaktorem »Právníka«. Š. 

komitét publikoval v červencovém 
němž překvapuje ignorování právní 

LOspodái-ství a mezinárodního p ráva. 
lvovských otázkách a o organisaci 
prací dot)'če, jedná se dosud mezi 

ti c: o ot:ízkách. Doba konání sjezdu 
V. 

poslaneckých mandátů dra V rb en
:na jeho odihTodnění vyvolalo řadu 
odsouzení. V prvé í-adě činěna vol. 
l~omp etenční ustanovení § I3 zák. 

lUJe tento o ztrátě mandátu výlučně 
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enl mravních zásad obecn\Tch nebo 
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V případě zcela obdobném případu zmíněn:)Tch čtyi- poslanctl muze 
p~íště vol. so~d uvážiti dále onu quaestio facti, zdal dotyčn)- držitel man
d.atu nep.odeplsoval abdikační revers spoléhaje již vzhledem k § 22 úst. 
lIst .• na Jeho nep latnost čili zda jej nepodpisoval jsa si vědom toho, že 
v prípadě rozporu svého mínění s míněním většiny stra,ny po'ruší buď 
dané slovo nebo § 22 úst. listiny. -n-

. Br:itská říŠ~. (Z přednášek Dra A. P. N ewtona, profesora 10nd)Tllské' 
tll11verslty.) Brl t s k á říš e je skupina útvarů velmi odlišných co do 
rasy, po,vahy i politického v)ťvoje. Skládá se z britských ostrovů (Anglie, 
Skotsko, \iVales), dominií, kolonií a protektorátů. Britská říše, s níž bude 
moci konkurovati jen Ja,ponsko, má svůj vznik v kolonisaci a dobrovol
ných ústupech. N ehylo zde fysické moci, centralismu ani militarismu
J ojítky rozsáhlé britské říše jsou vrchní správní úřady , král a lod's tvo ; 
i·íši tuto možno nyní nazvati svazem národů ve Svazu Národů.' 

S a m o spr á 'v n á do min i a (Kanada, Australie, Jihoafrická Unie,. 
Nový Zealand a Nový Foundland, Irský svobodný stát a Rhodesia) jsou 
dvojího piivodu : buď utvo,i-ena z federací (první ti-i dominia), nebo nabyla. 
statu dominií použitím královské prerogativy. Kanada je první dominium 
.ví';niklé z federace čtyř provincií ve smyslu zákona The Imp erial Act 
30-3 I Victoria C 3 r. 1867. Nový Jižní Wales založen r. 1788 jako tre
stanecl á osada; Západní Australie poprvé navštÍv,=na Angličany r. 1688, 
formálně převzata do svazku říše 1829, Tasm:a'1ie I803, Jižní Australie 
a Victoria I836, Qtleensland I859. Společnou j est federální rada premiertl ; 
federace postupuje 11spíšena celními nesnázemi mezi státy, až r. 1900. 

vzniká ze šesti států pospolitá obec (The Commonwealth of Australia) 
zákonem The Irriperiali Act 63-64 Victolria C 12. - Jihoafrická Unie: 
J'vlys Dobré Naděje, původně majetek holandské společnosti; ;Východo-. 
i1ldické, r. 1795 obsazen Brity, r. I803 vrácen republice batavske, r. 1806 
znovu obsazen Brity a r. I8'4 navždy postoupen britské ko.runě. Význam 
Jižní Afriky stoupá objevením diamanti't a zlata, železniční spojení se 
rozšiřuje. R. I848 anektuje Britsko oranjský svobodný stát, avš,ak ne na 
dlouho.; vrací ·jej Holand'aniim a zabírá Transvaa1. Než i tento vrací se 
H olalllďantlm s v)Tminkou britské suverenity. Po skončení boerské války 
(I899-1902) anektovány oba holandské státy. R I906-1907 Transvalu 
i Oranje-River Colony udělena autonomie. Unie čtyř států uzákoněna 
Imperial Act-em G. Edw ard VII. C 9; nezanik1a možn.ost připojení 
Rhodesie jako pátého člena k Unii. 

Ind i e je jediná část říše, již možno srovnati se starověkými i'íše-
mi: dvě třetiny jsoul podrobeny britské správě, jedna třetina, povětšině 
clo~orOldé státy, jest pod britskou ochranou. Podle nynějšího politického 
rozdělení rozpadá se Indie na devět hl,avních provincií (Madres, Bengal, 
Bihar-Orisne, Agra-Oudh, Bombey, Assam, Punjab, Sti-ední prolVincie a 
Burma) a 6 menších provincií (Severozápadní pohraniční provincie, brit
ský Baluchistan, Ajmet-M erwara, Coorg, Ardanam, ostrovy Nikobarské 
a Delhi). Domorodých st átll je asi 700. M'alý stát Bhopal, jediný z indi
ckých států, je ovládán ženskou rukou. Na britském teritoriu sídlí asi 
247 miliontl oby·vatelů; domo1rodé státy mají 72 mil. obyv., sídlí tudíž 
v celé 'Indii 3I9,000.000 lidí. Poměr Anglie k Indii jest přátelský: indičtí 
zástupci pi-ibráni na říšskou konferenci r.. 19 I7, do válečného l<:abinetu , 
ba zasedají i na mírOV)TCh konferencích. Anglie hodlá v . budoucnu pod
po,rovati, ovšem nikoli náhle , samosprávu; konečný-m cílem j e politické 
osvobození. 

K o Ion i í postupně ub)rvá , protektorátll naopak přibývá. Kolonie 
mají zastupitelské i.nstituce, nikoli však odpolVědnou vládu. Pro t e k
'; orá t se zakládá na tom, že ochranná mocnost odvozuj e své postavení 
z~ smlouvy uza.vřené s chráněrllým svazem, jenž má zřízení primitivního. 
rázu , Protektoráty' jsou považovány za cizí piidu a jsou spravovány 
ministerstvem pro Osady. Zřízení protektoráttl existuj e asi od 40 let, 
avšak je opřeno o bohaté zkušenosti. Africké protektoráty jsou velmi 
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rozsáhlé; jsou obydleny černochy. Asij ské protektoráty menší rozsah 
nahrazují bohatou produkcí cínu a gumy. Primitivní rasy africké a asijské 
spo\ojeně žijí pod britským panstvím, jež si j e nedovo luje utiskovati. 
Jeto zcela, p ochopit elné" uvážíme-li , že kromě 2-3 úředníků a několika 
misionářů není v celém protektorátě jediného bělocha. Proto se v Anglii 
věnuje velká p éče v}'chově koloniálního správního úřednictva , 

M. Jirásek. 
Právo autorské ve Spojených Státech (The Law of Copyrights 111 

the U. S .) byl název poslední' přednášky Dra Alberta P ut n e y-h o, 
děkana práv. a diplom. fakulty ve Washingtoně. Pororvnav ústavu Č. S. R. 
a U . S. A. v první přednášc e, obfral se v následujících přednáškách 
ústavními dějinami a ústavním právem Spojený-ch Států a mezinár'odním 
právem s hlediska amerického; v poslední své pi-ednášce, dne 17. května , 
přikročil k velmi zajímavému thematu : k , autorskému právu ve Spoj. 
Státech. Zásadním rozdílem mezi evropským a americkým právem je 
dLuaz" kladený na formality, jichž splnění kongres s tanovil za podmínky 
k dosažení autorské ochrany. Výhrada (notice), uložení exemplářů 
(copies) a zápis (registration) jsou jrnenO\Tanými podmínkami. První 
z nich, jest conditio' sine qua non; druhé dvě formality, uložení a z~
znamenání opisu v Copyright Office, Inej sou podmínkami pro nabytí 
práva, mu s í bý ti však splněny , aby se umožnila faktická ochrana aut. 
práva (stihání pro porušení aůt . pr. ). Ve větš ině evropsk)Tch s tátů nehledí 
se tak pi'ísně na formální stránku; kopiář a registrace sleduj í jen veř~jný 
záj em : opatření státních knihoven a přehled knižní a vůbec ti skové pro
dukce. Samo právo 'však nezávisí na těchto formalitách. Podle Bernské 
konvence (1886), olbnovené v Berlíně (1908) rozšiřuje se autorská ochrana 
propůjčená státem na původní díla automaticky, bez jakýchkoli formalit, 
na všecky státy, jež příslušejí k Unii. Význ amným a pro evropské autory 
důležitým j est dat u m publikace díla ; j-: st buď počátkem ochrany nebo 
dobou ztráty aut. práva, uveřejní-li totiž cizozemský1 autor své díl o, ne
splniv dříve podm~nek pro získání ochrany. Po publikaci jest pozdě 
domáhati se ochrany. Dramatické a hudební skladby, jež nejsou repr o
duko'vány k prodeji, získávají ochrany pouh)-m ulož ením kopií v Co
pyright Office; pak- Ii však dílo by mělo býti uvei-ejněno , zt rácí se ochrana 
a možno této nabýti i'ádnou výh r a!dou , uložením a zápisem. N utno ZdLl
razniti, že americké právo poskytuje ochranu občanúm cizích států pouze 
za cenu v z á j e mno s ti . Před rokem 1891 nemohl cizozemec vLlbec 
získati autorské! ochrany ve Spoj enýc h Státech. Od té doby pi-í s lušn íc i 

,států, po'skytujících aut. ochranui americkým občanům, mohou ji získati 
v U . S. A., když podmínka - vzájemnost - byla úředně pres ident em 
proklamována (viz Bulletin., ed. Cop. Office N ro 14, 1921). Autorská 

' ochrana může býti' mravně získán a s m 10 1:1 vo u ; jest tomu tak s Ně
meckem a s Uhrami (pi'ed válkou), Obyčejně se ta záležitost vyřizuje 
c; e ;:s t o u di p lom ai ti c k o u ; když Státní Departement z jistí, že do
tyčný cizí s t át vyhovuje podmínce tím, že propLljčuje ochranu americký'm 
občanům , president proklamuje propůjčení ochrany od udaného data. 
V poměru k Československu d/os ud k t akovému zákroku n edo šlo -
proto díl a čes k o s' lov e n s k ý c h př í s I u Š'11 í k, ů , ne m o h o u 
v U. S. A. d o j í t i a u t o r s k é oc h ran y; v pla!tnosti zůstávají aut. 
práva zí,skaná rakóusk}-mi přís l ušníky lpřed válkou. ovšem, neb yia-li 
zrušeniJ, zákonem o obchodováll~ s nepříte l em . Č c's k o' slov ,e n š t í 
ob č a n é, k t e i' í té dob y u v e ř e j n, í s vád II a bez s p I
ně ní pod mí n e k , s t a n o v e niT cha m e r i c k ý;Jm i z á k ony. 
p o z b )' v a j í s v é hop r á 'va, a jej i c h díl a j s o u vol n á , 

Příslušník státu, jenž je v reciprocitě aut. ochrany se Spojenými 
Státy, chce-li získat ochrany ve Spojených Státech , zachová se rúzně, 
podle toho, j edná-li se o knihy, dramatické či hudební skladby nebo 
díla umělecká. V prvním p1-ípadě získál ochranu tiskovým označením 
o autorském právu v zákonné formě na knize v době její publikace , 

.Exemplář zašle současně Copyright Office, Library of Congress, vVa-

shington , D. C. a současně 
skladby uveř ejněné vyžaduj 
neuveřejněné získáivají ochr 
jsou chráněny podobně ja 
je zapotřeb í nového ulože 
chai-ská) jsou chráněna po 
dostí a po·platkem. Časop i 
se týče. dlužno podotknout 
zástupcem oprávněného ihi 
dů'v odu, že kopií fi lmu se 
že j sou velmi cenné. -

Přednáška nabyla zaj 
Dr. K. Herman-Otavský 
O jeho nejbližších změnác 

Exkurse semináře pr 
Exkurse tato uspořádána 
dn e 25. a 26. května toho 
se zabývají nár. '1ospodářs 
nesmí znáti svúj obor je 
musí míti př edevším znal 
předmětem j eho studií; pa, 
všech hospodářsk)' ch j edn 
i'ovati všechny theorie, kt 
exkursí seznání toho sku 
tlivýc h s ložkách, pak by! 
vedením p. prof. dra MIl 
kd e byl a s kvěle přijata a 
který pak spolu s p. i'edi 
J i stě mluvím ze srdce vše 
p . ve lkoprLlmyslníkovi za 
a tkalcovna juty fmy lVlor 
nikem tohoto druhu v Č 
z čehož dnes pracuj e asi 
sdě l ení o technice obcho 
nakupuje prostřednictvím 
odkud se vozí' k nám př 
event. spo ry před arbitrač 
provádí Ústř. svaz čsl: ju 
kázán na exp ort, ktery v 
okoln ostí t éž drahou naší 
do N , Yorku je I dónější 
bytiště jutov)'ch tovarLl 
dětské útulny, prohlídka, 
, 2Ó. ~,T. prohlédla, vy 
velkou tkalcovnu, bělidl 
ch o d ě. T ovárna tato 
cu je as i 60%. Jeden děl 
nost značně stoupla KO!l1 

textilních závodLl di'. ]. ,M 
ním. p. disponenta Papeze, 
lečnosti v Náchodě, po 
ském prúmyshr největ~ 
úp ravny a bělidla" za':Tle 
Závody tyto, kte!e n,ale 
nány celkem pIne, Tml 
od předení suro-~T,é b.~vl. 
stré ho zboží . vYJlmaJlc J 

O finančním 
níku XIII . v)T borně 



, As ij ské protektoráty menší rozsah 
sU,my, ,P:-imitivní rasy africké a asijské 
t:rl~ , Jez si je nedovoluje utiskovati 
I!, ,ze k~omě 2-3 úředníků a několik~ 
e Jedmeho bělocha Proto se v A 1" ' 1 '1 ,, ' ng 11 
a HI10 sp ravl11ho úřednictva. 

S ~ r M. Jirásek. 
, ta~~ch (rhe Law of CopyrigLts in 
re d,n~sky J?ra Alberta P ut n e y-h o, 
f,as hmgtone, Pororvnav ús tavu Č, S, R. 
)1ral se, v ,následujících přednáškách 
Te m Spo'Je,nY<:.h Státú a mezinárOdním 
)slednl sve prednášc c, dne 17, k'větna 
aat,u; k .. autorskému právu ve Spo/ 
eVl ~p~kym a americkým právem je 
~plnel11 kong~e.s s tanovil za podmínky 
hra,da (notI~e) ! ulože ní exemplářLl 
u Jm :nov~nyml podmínkami. První 
, druhe . dve formality, uložení a za
~ce, neJso.u. podmínkami pro nabytí 

s.e U~?z~lla faktická ochrana aut, 
V. ~ v vetsme. evropskj'ch s tátú nehledí 

op}ar a reg~~tr,ace s!edují jen veř~jný 
pr~hl ed kl11zn1 .a, vubec tiskové pro

a techto f~~'~ahtach. Podle Bernské 
(1908) !'ozs1ruje se autorská och rana 
lUt?matlck~, bez jakýchkoli formalit, 

: ~znamnY,m a. pro evropské auto ry 
a , );-:st. bud pocatkem ochrany nebo 
tOtlZ clzozemský-J autor své d ílo ne
ochran~, Po publikaci j es t p'ozdě 
hudeblll ;kladby~ jež nejsou repro

my ?~UhYI~ . u~oz ením kopií v Co-
lo bYt1. uv:eremen o, ztrácí se ochrana 
IU , ulOZenllTI a zápi sem. Nutno zdů
ochranu občanLlm cizích s tátů pouze 
.em 1?9 1 nemohl cizozemec vLIbec 
;1: S!atech,. O~ té doby příslušníci 
",nckym obcanum, mohou ji získati 
:mnost. - byla úředně presidentem 
). Off1ce N 1'0 14, 1921). Autorská 
i ml ?l;~vvo U; j es t tomu tak s Ně
Ob'yc~Jne se ta záležitost vyřizuj e 
S!atnl Departement zjistí že do-

!~ .~e ~ropújčuje ochranu a~erickým 
UJcenl oC,hrany od udaného data. 
k tak,?vemu zákroku nedošlo _ 

:h prísluš'11ík;ú , nemohou 
1 l' a ~ y; v, plaltnosti zůstávají aut: 
Y JP}~ed valkou, ovšem, nebyla-li 
t;eP:lt~lem. Č e/s k o' sIov :e n š t í 

: reJn,1 sv~ dila bez sp 1-
~h .. amer;cký;Jmi zákony, 
J e. J vl C h dll a j s o u vol n á 

'oC';te aut. oc hrany se Spojenými' 
eny.ch ,S~~tech, zachová se rúzně, 
~~~lcke Cl hu~ební skladby nebo 
,ka· oc1~ranu tIskovým označením 
n~ knlz~ v době její publikace. 

)fflce, Llbrary of Congress, "vVa-
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shington, D. C. a souča sně s regi stra.cí, zapralviv poplat ek I dollar. Dram_ 
skladby uveřej něné vyžadují k získání ochrany téhož postupu jako knihy ~ 
neuveřejněné zíslduvají ochrany p o uhým uložením kopie. Hudební skladby 
jsou chráněny podobně jako skladby dramatické. V p1-ípadě uveřejnění 
je zapotřebí nového uložení a zápisu, Umělecká díla (malíř ská neb so
chúská) jsou chráněna po zas lání fotografie díla na, Cop. Office se žá
dostí a poplatkem. Časopisy - podobně j ak o knihy. - Pokud f i I m tl 
se týče, dlužno podotknouti, že kopie filmu mohou býti opět vyzvednuty 
zástupcem oprávněného ihned po vyhotovení registrace; činí se tak z toho 
dú'vodu, že kopii filmu se zhotovuje nepatrný počet , n ehledě k tomu . 
že jsou velmi cenné. -

Přednáška nabyla zajímavosti též tím, že pí'ed ní zmínil se prof. 
Dr. K. Herman-Otavský o nynějším stavu našeh o· autorského práva a 
o jeho nejbližších změnách. M. Jirásek. 

Exkurse semináře profesora dra Mi1dschuha do Úpice a N áchoda. 
Exkurse tato uspořádána byla do textilních továren v Úpici a Náchodě
dne 25. a 26. května tohoto roku. Exkurse podobné jsou pro ty, kdož 
se zabývají nár. ~10spodářstvím nesmírně dtlležity, neboť praV)T ho spodář 
nesmí znáti SVltj obor jen z mrtv)Tch liter knih a časopislt, n:)Tbrž on. 
musí míti především znalost skutečného hospodářského života, který je 
předmětem jeho studií; pak bude cítiti pod mrtvými literami tep a život 
všech hospodářskj'ch jednotek a hlavně bude moci stále skutečností ově
řovati všechny theorie, které se mu př edkládají. J e-li tedy cílem těchto 
exkursí seznání toho skutečného hospodáí-ského života v jeho jedno
tlivých s ložkách , pak bylo cíle tohoto exkursí naší plně dosa ženo. Pod 
vedením p . prof. dra Mi1dschuha přibyla V)TpraVa 25. V. do Úp i c e r 

kde byl a s kvěl e přijata a p oho štěna p. velkoprtlmy lníkem Morawtzem, 
kter:)T pak spolu s p. l-editelem továrny provedl výpravu svým i závody. 
Jistě mluvím ze s rdce všech úča stníků, vzdávám-li ještě na tomto mí ste' 
p. velkoprúmyslníkovi za jeho laskavé pí-ij etí náš srdečný dík. Pí-ádelna 
a tkalcovna juty fmy Morawetz spolu s pí-ádelnou lnu je největším pod
nikem tohoto druhu v Československu. Má 6000 ví'eten. 1600 dělníkii. 
z čehož dnes pracuje asi na 900. p , Morawetz nám též u čin il zajímavá. 
sdě l en í o technice obchodu s jutou. Juta , která roste j en v Indii , se 
nakupuje prostřednictvím londýnských a hambursk)Tch agentú v Kalkutě , 
odkud se vozí' k nám přes Hamburk. Zde se zadrží 10% nákladu pro 
event. spory před arbitračním soudem v Londýně. Všech en nákup u nás 
provádí Ústř. svaz čsl. jutovýc h továren v Úpici . Prtlmysl tento j e . od
kázán na export, který v s tátech nástupnických j e s tiž en krom ě jiných 
okolností t éž drahou naší dopravou; tak doprava jutových toval'ú z Úpice 
do N. Yorku je la ,cinější než z Úpice do Bratislavě! Dnes je hlavní od
bytiště jutov}'ch tovartl Unie. Prohlídkou humanních ústavú fmy, hl avně 
dětské útulny, prohlídka byla skončena. 

2Ó, ~,- . prohlédlal výprava za laskavého ve dení p. í-eclitele Ma liny 
ve lkou tkalcovnu, bělidlo, úpravnu a barevnu fmy Ed. Doctor v N á
ch o d ě . Továrna tato má II52 s t a'vů a IIOO děl'l1íl<:lt. z čehož dnes pra
cuje asi 60%. Jeden dělník obsluhuje 3 st avy, dříve jen 2, čímž v),kon
nost značně stoupla Konečně byla navštívena přádelna bavlny Akc. spoL 
textilních závodú dl-o ]. Mautner, kde výpravu ochotně provedli pod vede
ním p. disponenta Papeže úI'edníci sp olečnosti, Ohromné továrny této spo
lečnosti v Náchodě, po Liebigov:)Tch továrnách v Liberci u nás v bavlnář
ském prtl111yshl' největší, se skládají z přádelny, tkalcovf\'Y, barevny, 
úp ravny a bělidla, za'niěstnávají na 4000 lidí, 120.000 vřeten, 1600 sta'ViL 
Závody tytO', které náležej í velkému trustu bavlnáí-skému, jsou zaměst
nány celkem plně, Tím exkurse shlédla celý) J zptlsob bavlnál-ské výroby, 
od předení surové bavlny až po barvení hotov)Tch tkan in a výrobu pe-
stré ho zboží. vy jímaj íc jen potiskování látek. St. Režný. 

O finančním hospodářství svazlt samosprávných. V čísle 4-5 roč·
níku XIII. v)Tbo rn ě red igovaného Věstníku poradního sbo ru českých. 
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. okresů jsou O' ' tomto thematu tři velmi poučné články . Jest známo, že 
otázka l finančního hospodái"stv í komun u nás - j ako v Evropě vtlbec 
přicházÍ do stadia kritického, k č emuž přisp ívá i spor o účelnosti a pro
spěšnosti, po případě o m ezích púsobno.sti samosprúvy oproti správě 
státní. N a poli administrativním byla otázka ta u nás po převratu formálně 
rozřešena zákonem župním, j ehož výsledek prakticky se zkouší prárvě na 
Slovensku, na poli finančním však - a t Ol hlavně v zemích historl
.ckých - bojují úporně proti sobě dva v)' še zmíněné principy. Jasné ná
zory obou táború možno poznati v uvedených ti-ech č l áncích. Z nich 
prvé dva (a to. prof. Dr. Horáčka a Klapky) byly proneseny na IX. řád
ném sje7du českých okl" esú, ai místo to udává jich t ón, kdežto ti-etí po
·cházÍ od representanta s t á t n Í moci finanční (min. r. Dr. Bol. Fux). 

Stanoviskol svazú samosprávných jest toto: Samospráva představuj e 
živel, kde se proj evuje vllle lidu , a národ a. Za, Rakouska byla místem 
pro tento účel jediným, nyní jes t. aspoú místem pro občanskou vý
chovu\ státních příslušníků . K této činnosti samosprávy politické jaksi 
l)řist'lpuje povinnost plniti určité úkoly ho spodářské místního rázu (po
licie, komunikace, zdravotnictví a pod.) . Ke všemu to.mu potřebuj e samo
správa finan'ční prostředky. Hospodářství obecní a okresní, jako jiná 
nospodářství veřejná , byla vál ečn)rmi a poválečnými dúsledky, porušena 
a zákol11Y z r. 1921 to liko částečně přinesly sanaci , nikoli však defi11l
tivní ozdravění. Tato nesmí však b)rti prováděna, nal úkor. omezování 
oboru působnosti samosprávn{ých svaztl. Za,stanci sam'olSprávy ka
texochén nesouhlasí s ra.dikálnÍ přeměnou dnešní finanční soustavy, spe

.c ielně ne s omezenímI práV'a: přirážkového; nanejvýše spokojili by se 
5 úpravou přídělovou , ovšem za příslušných kautel. »Poměr mezi státem 
.a samosp rávnými korpOlracemi, který nyní není nejrtlžovější, musí býti 
posta ven na púdu vzáj emné dúvěry . « 

Nepochop itelný jest odpor této skupiny proti ustanovení § 32 
finanční novely (daně a pi'irážky z podniků veřejně účtujících n esmí 
činití více než 80% čis tého zisku 1). Odú'Vodněny jso u výtky na opozděné 
předpi sování daní a odvád ění ji ch v); těžkú. Stanovisko samosprávy jest 
v teorii i prax i mírn ě konservativní. 

Naproti tomu správa státní ;~ teoretikové finanční výsos ti st átní 
vytýkají samosprávě nepříliš velký ohled na zájmy všeobecně prospěšné, 
ukazují na egoismus obcí a jiných komunálníchl svazů, na to, že Ů'bce 
-nestanoví si potřebyj své podle příjmtl, nýbrž naopak, a zazlívají jim 
velké výdaje osobní. Staví se ostře proti systému přirážko,vému v ny" 
nější jeho podobě známými slovy, že l> přirážky ruinují státní daň«, a ač 
nemohou odhodlati' se. ke zrušení tohoto systému, hledí ho omeziti a 
v důsledc í ch jeho pokud mŮ'žno dohlédacím a represním právem vyšších · 
úřadů. Příjmy samosprávných svazll budou pry rozmnoženy jednak do-
tacemi, jednak povo'lením samostatných dávek, jež by přivedl:v do finanč
ního systému samosprávného pružný element. Ovšem zastanci mínění 
finanční správy státní neustále opakují, že nutno.i pracovati od zdo,la a 
nikoli od shora. Ani stát nespasí příděly finance samosprávné, neboť jeho 
prostředky nejsou neobm ezené. Obce musí se omezit, neboť není možno, 
aby příděly nahrazovaly to, co by se mohlo a mělo nahraditi spořivostí. 

Proti tomu druhá strana uvádí , že st át dívá se na samosprávu jako 
na ma·rnotratného syna, a že tato nemúže se omeziti více, než nyní již činí . 

Jisto jest, že obce po převratu nezachovávaly 'Vždy správnou finanční 
. politiku, a že se budou musiti omeziti ve svých potřebách, pokud ne
získají úhradu pro ně ·jiným způsobem, než neustálým si lným zatížením 
poplatníků daní přirážkám podrobených. Toho j sou si vědomy obě strany, 
ač přiznati jest to těžko. K ozdravovacímu procesu finančnímu musí 
.se\ své strany přispět i i ob c e sn ížením daňového bi'"emene. dnk 

Immunita členů zákonodárných sborů. Když v době abso lutn ího 
s tátu a kabinetní justice postupem času tradicí a zvykem ,a po případě 
revolucí, vytvářely se sbory zákonodárné, které s panovníkem dělily se 

o moc· zákonodárnou a 
zřejmým požadavkem a 
vúči panovníku, jenž by 
mstíti , nebo jim v ní 
parlamentní imuni 
směli býti pohnáni před 
to bylo nutné, rozumné 
rismu a přeneslo se do 
se neodvislou, řídící se 
stituovány státy právní 
p anovníka vládne nyní' 
většiny. Jena snadě 
když vš e j es t ve státě 
bez výjimky. Než na mí 
solutistická parlamentní 
b},ti krutěj šÍ než j ednotl· 
ckých ponechati institu 
na paměti úče l Její. -
věci. Jestliže poslanec ne 
konem mandátu nemá p 
tomu, když pos lanec neb 
spoluobčana, jest jen sl 
to , co pro každého jin 
ža lován a potrestán, a 
soudu nebyl. Immunitní 
člen sboru dopusti l se 
k tomu v právním státě 
trestní stíhání v tom 
pro jeho· činnost' 
činnost jeh o byla pře 
událostí v našem životě 
telé si byli tohoto st 
kratické republice: jedno 
ostatní občany. Neustále 
věřím tomu, nutno však 
zákonodárných, a specie 

Josef Šusta: Dějiny 
mír « .. Děj. nového věku 
nější vědecké literární p 
přesto. že jsou praco'Vá 
v dělané veřej nosti. K 
my nky vykládá historl 
při to s levovati se svéh 
odborníkli, nýbrž prúm 
Nzniklo vlas ě z před 
si vysvětlíme 
níka-historika, rávník, i 
že fO'rma tato Je skvělá; 
tu, dovede vša vo liti 
pbsledníhoi det ilu. Zp 
že k zhodnoce i obsahu 
na podání, jež úplně se 
a drsné formy germáns 



mi poučné články. Jest známo, že 
:1 u nás - jako v Evropě viibec 
~ přispívá i spor o účelnosti a pro
obno,sti samosprávy oproti s právě 
ltázka ta u nás po převratu formálně 
;ledek prakticky se zkouší práNě na 
- a t Ol hlavně v zemích historl
a výše zmíněné principy. Jasné ná-
uveden)'ch ti-ech článcích. Z nich 

Clapky) byly proneseny n a IX. řád
to udává jich tón, kdežto ti-etí po
i finanční (min. r. Dr. Bol. Fux). 
1 je st toto: Samospráva představuje 
národa. Za, Rakouska byla místem 
aspoú místem pro občanskou vý
:innosti samosprávy politické jaksi 
lly hospodářské místního rázu (po
,.). Ke všemu tomu potřebuj e samo
iřství obecní a okresní , jako jiná 

a poválečnými důsledky, porušena 
přinesly sanaci, nikoli však defi11l
I)Tti prováděna, nal úkor. omezování 
svazi:t. Za,s tanci sa,m'Qlsprávy ka

.ěnou dnešní finanční soustavy, spe
Icového; nanejvýše spokojili by se 
ušných kautel. »Foměr mezi státem 

nyní není nejrůžovější, mu s í býti 

o skupiny proti ustanovení § 3~ 
podniků veřejně účtujících nesml 

)dů'v odněny jsou v:)Ttky na opozděné 
~· těžků. Stanovisko samosprávy jest 

teoretikové finanční výsosti státní 
hled na zájmy všeobecně prospěšné , 
komunálníchl svazů, na to, že obce 
mů, nýbrž naopak, a zazlívají jim 
proti systému přirážko,vému v n)'-
»při rážky ruinují státní daň«, a ač 

)ho,to systému , hledí ho omeziti a 
édacím a represním právem vyšších 
budou pry rozmnoženy jednak do

ch dávek, jež by p1-ivedl:v do finanč
Ý element. Ovšem zastanci mínění 
ují, že nutno,i pracovati od zdola a 
ěly finance samosprávné, neboť jeho 

musí se omezit, neboť není možno, 
~ mohlo a mělo nahraditi spoi"ivostí. 
že stát dívá se na samosprávu jako 

.iiže se omeziti více, než nyní již činí. 
ezachovávaly vždy správnou finanční 
ziti ve svých potřebách, pokud ne
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ch. Toho jsou s i vědomy obě strany, 
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1 sborů. Když v době absolutního 
:asu tradicí a zvykem ,a po případě 
iárné, které s panovníkem dělily se 
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o moc.' zákonodárnou a dosahovaly vlÍivu na moc vládní. bylo' samo
zřejmým požadavkem, aby členové těchto sború byli nadáni neodvislostí 
vůči panovníku, jenž by pro jejich činnost v parlamentě se na nich mohl 
mstíti, nebo jim v ní úplně p,řekážeti. V těch dobách se 'Vyvinula 
par I a m e n t ní i m u nit a, že totiž členové zákonodárných sborů ne
směli býti pohnáni před soud bez svolení příslušného sboru. Ustanovení 
to bylo nutné, rozumné a M:elné. Vzniklo v mateřské zemi parlamenta
rismu a přenes lo s :; do všech ústav. Než doby; se změnily. Justice stala 
se neodvislou, 1-ídicí se pouze zákony. Absolutní panovníci mizeli a kon
stituovány státy právní, kde i správa řídí se zákonnými předpisy. Místo 
panovníka vládne nyní ministerská rada, jež jest výborem parlamentní 
většiny. Jena snadě myšlenka, že nyní není potřebí parlametní immunity, 
když vše j es t ve státě ovládáno právem, jemuž podléhají všichni občané 
bez výjimky. Než na místě absolutn'ího panovníka může nastoupiti ab· 
so lutistická parlamentní většina, jež múž e vůči protivníkům politický m 
býti krutější než jednotlivec. N utnol proto i za změněných poměrů politi
ckých ponechati ins titut imll1unity. Než nutno dobře rozeznávat a míti 
na paměti účel j ejí. - Mám za to, žel u nás nechápou se správně tyto 
věci. Jestliže poslanec nebo senátor dO'pustí se trestního činu , jenž s vý
konem mandátu nemá pranic společného, ba přímo příčí se mu, dejme 
tomu, když poslanec nebo senátor dopustí sepi"estupku urážky cti svého 
spoluobčana , jest jen slušno a spravedlivo žádati, aby pro něllO' platilo 
to, co pro každého jinél:o občana: aby hyl před nestranným soudem 
ža lován a potrestán, a není tendencí immunity poslanecké, aby vydán 
soudu nebyl. lmmunitní výbor a sbor zákonodárný nemá r O'zhodovati , zda 
čl en sboru dopustil se trestního činu a zda je potrestání hoden, či nikoli, 
k tomu v právním státě jsou soudcové, n)Tbrž má pouze rozhodnouti, zda 
trestní stíhání v tom kterém' případu bylo proti členu sboru zavedeno 
pro jeh o' čin n o s t jako poslance nebo senátora, nebo aby tatO' jeho 
činnost jeho byla pře k r O'Č e n a nebo stí žen a. Několik posledních 
událostí v našem životě politickém nesvědčí O' tom, že by příslušní čini
telé si byli tohoto stanoviska vědomi. Tvoří se tak dvojí právO' v demo
kratické republice: jedno pro členy zákono,dárn)Tch sború, a druhé pro 
ostatní občany. Neustále se tvrdí, že parlamentarismus jest v krisi. Ne
věřím tomu, nutno však změniti stanolvisko ve věci immunity členLl sborů 
zákonodárných, a specielně v deliktech\ rozhodně nepolitických. 

Dr. Karel Novák. 
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odborníků, nýbrž prLlměrným vysokoškolským inteligentům . Dílo jeh " 
,vzniklo vlastně z přednášek, jež ko nal na diplomatických kursech. Tím 
si vysvětlíme formu, nebo ť v těchto kursech stejně zasedá vedle odbor
t;íka-historika, právník, in_ženýr, politik atd. Ale nutno je říci již předem, 
ze fO'rma tato Je skvělá; Susta je mistr slollu, nebojí se řečnického obra
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