
vlastně jen přípravným jed
:ipována jest však· samostatně. 

obou případech »vědomosti(. 
va známkového. Řízení trestní 

tenským řadem ze dne 
hodním zákoník -"' m ze 
863. - I(aždý pOdnikatel, resp 
ícího vnějšího označení na své 
jiných prostředků, aby se stal 
povinni používati firmy která 

físlušného obch. soudu 'Cčl. 19 
zřetelně lišiti od všech firem, 
),dního rejstříku zapsány byly 
převáděti na jiného. 

:ení svého závodu, dále v oběž
ích přivlastňuje si protiprávně 
. jiného vnitrozemského Pl"odu
V ze svého závodu vycházející 
Jdu vyšly. Skutková podstata 
;e skutkovou podstatou dle 'zá
lledem ke znění § 49 (1. odst.) 
;e svým ustanovením zachytiti 

známkového nebyly trestné 
iární. - Čl. 27 obch. zák. na~ 
ví se v něm, že kdo neoprá v
ech bYl poškozen, může proti 
lšího vedení firmy a nahradil 
lě nutno vyplniti onen rámec 
:námkového a živn. řádu. Po
'loučena tím, že označení ona 
obyčejné pozornosti nemohou 

se vědomost, stejně jako dle 

!ll I. instance, které dle výše 
~ 131 živn. ř., totiž buď důtku, 
b vězení do 3 měsíců. I(umu-

živn. ř. Jimi stává se vinen: 
!ch, jež nejsou postihn uty § 46 
k, k vnějšímu označení svých 
vůbec při provozování svých 
jména jemu nepříslušejícího 

Irmy do obchodního rejstříku~ 
lá. Nežádá se zde stejně jako 
la vědomost, stačí tedy i za-

iech ad a) uvedených si při
jčena nebyla. Nejde tu sice 
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vlastně o označení Qsobnosti, ale přece jen jsou v tom jisté prvky indi
v iduaIisuHcí vyznamenaného, od jiných podnikatelů a hodí se proto ono 
zařazení do § 49. 

c) § 49 uvádí dále určité přestupky pořádkové, týkající se ne.:. 
sprúvného označení firmy tak, že skutečný stav onomu označení ne
odpovídá. Přestupky ony však systematicky do to,hoto pojednání ne
patří. 

d) O řízení a trestech platí totéž, co uvedeno výše u § 46 živn. ř. 
Nový zákon známkový ze dne 6. led n a 1890 Č. 19 ř. z. přejal 

v § 10 znění § 6 zákcma z roku 1858, trestnou činnost však více pre
cisuje. Tato spočívá nyní v tom, že podnikatel věci neoprávněně ozna
čené jménem, firmou, znakem, či obchodním pojmenováním závodu 
jiného producenta, vědomě do obchodu dává, má na prodej č.i!,: ta~ 
kovému účelu vědo,mě zmíněná označení zhotovuje. O trestu 1 nzem 
platí ustanovení stejná jako o známkách. Projednání přísluší tedy 
v těchto případech řádným soudům. Jinak nezměnilo se - ničeho, ze
jména vzájemný poměr tohoto, zákona k řádu živnostenskému a obch. 
zákonu zůstal týž. 

VI. 
Ochrana průmyslov~rch zaW1ů v Rakousku vyvíjela se podstatně 

stejně, jako v jiných zemích. Bylo však poukázáno již na to, ž~ výv?i 
ten byl značně zpozděný vúči ostatním, zvlá ště západoevropskym sta
tům v mnohých směrech pak zůstal vůbec nedostatečným. Byl to jed
nak' důsledek pomaleji postupující industrialisace, jednak též následek 
nepochopitelně malého zájmu průmyslových kruhů o tuto ochranu. Stačí 
srovpati výše uvedenou statistiku přihlášek vzorkových i patentnídl 
v Rakousku a Německu, aby každá pochybnost o tom byla vyvrácena. 
Zákonodárství posledních let většinou odstranilo největší nedostatky 
dosavadní ochrany pri'1myslové, ač mnoho ještě v tomto oboru zbývá 
vykonati. Tak na příklad nemá náš právní řád vúbec trestní ochrany 
tajemství výrobního, která ve Prancii byla již v prvých letech XIX. 
stol. zafazena v eode pénal pod čl. 418. Stelně i ochrana vzorkú užitných 
zaslu.hovala by pozornosti. Teprve po doplnění ochrany průmyslové 
i v těchto směrech a odstranění některých vad dosavadních bude . dán 
pevný podklad pro další vývoj průmyslu v našem státě. Nový všeob. 
trestní zákoník bude snad prvým krokem na této dráze. 

z P R fl ·VY. 
Ztráta mandátu výrokem volebního soudu. Je zajímavou, ač ne příliŠ 

potěšitelnou skutečností, že první nálezy našich nových tribunálů zaye
den:)Tch ústavou , ústavního a volebního soudu,. jsoy předr;nětem dl<?u~rcq 
a vdik:)Tc h splorů. Je znám spor o meze moc! ~1 an7ova:l, Vy~o],~:ny nale
zenl úst avního soudu ze dne 7. lIstopadu 1922 1 .kampan protl nalezu vo
lebního soudu ze dne 23 července 1923. jímž byli zbaveni mandátu 4 po
slanci strany čes. socialistů (dr. Vrbenský a,td.) . V poslední době došlo 
k n orvému . vědeckému sporu o této otázce mezi prof. \i\ieyrern na, jedné 
a doc. Stránským a pI10'f. Englišem na druhé s tran ě. Kdežto J?rof; ,Al :yr 
(Lidové Noviny 23. VII., 2. XI., 13. XII .) n~lez vol. Spll~U ~111.koh':. vsak 
jeho odůvodnění) schválil, Stránský (Časopls pm praV11l ve~u. roc., V.~. 
č. · V~ : -:-VII., L. N. 22 XI.) a Engliš (L. N .2. Xn., ·9 XII.) Jej pohraJl. 
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Jde v podstatě o výklad § 13. zákona o volebním soudě, podle něhož 
ztrflcí p/olslanec (resp. senátor) ma.ndát, když se se stranou rozešel z dů
vodů nízkých a nečestných. Weyr chce otázku řešit v souhlase s celkorym 
duchem našeho volebního řádu a praví, že za vlády poměrného zastou
pťlnÍ hlas při volbách se odevzdává straně, nikoliv kandidátům, a od ní že 
dostává poslanec či senátor mandát. Poněvadž mandát je pro svého no
sitele výhodou, právem, má W. za to, že existuje mezi stranou a I1\Osite
lem mandátu jakási úmluva, byť by nebyla vyslovena, že poslanec bude ' 
jednat podle vůle strany, že mu politická morálka - pojem ten v této 
souvislosti zavedl W. už ve své Soustavě - přikazuje, aby buď se konfor
moval s názory a vůlí své strany anebo se m andátu vzdal. Neučiní-li tak, 
možno mu .- právě z hlediska této politické morálky - přičísti nízkost 
a nečestnost důV!odu rozluky se stranou. - Proti tomu tvrdí doc . Str á n
s k ý, že není pravdou, že poslanec dostává mandát ·od strany, neboť volič 
rozhoduje se též podle jmen na kandidátní listině, nejen podle jejího nad
pisu, ppukazuj e na § 22. úst. list. a zamítá Weyrovu politickou morálku, 
jejíž překročení nemůže pr):· nikdy býti nízké a nečestné. Prof. Eng 1 i š 
za0~hl do sporu výkladem o morálním hodnocení činů a tvrdí. že každý 
čin hodnotíme vždy podle dVloll (nebo více) mravních norem nebo postu
látil a rozhodneme podle vyššího. Jen jaksi per saldo je podle E. čin 
mravný nebo nemravný. Tedy i kdybychom připustili politickou morálku, 
nutno vždy uvážiti, zda její překročení nebylo vyvážen.o vyšším motivem 
činu (na př. blaho státu). 

Ve sporu jde, jak řečeno, o výkladi § 13., vlastně .(lI výklad slov . dů
vody nízké a nečestnéc. Co jest nízké a nečestné, je totázka zcela nepráT
nická a je na volebním soudě, aby ji od případu k případu řešil. Ve sporu 
běží jen o zásadní směrnice jeho rozhodnutí a hlavně odůvodnění. A tu 
možno zmíněná slova zákona vykládati buď přísněji (Weyr) ve shodě 
s vůdčím ,duchemc poměrného zastoupení a i skutečnými politickými po
měry, jak se u nás utvářily, a pak použijeme k výkladu jich příspější po
litické morálky, nebo se přikloniti k výkladu mírnějšímu s ohledem na 
§ 22. úst. list. a na sama zmíněná slova § 1'3. , která jsou - jak zde už 
jednou bylo řečeno - poněkud příliš filná pro překročení plouze odbor· 
n5·ch povinností stavu. V obou případech - a zejména v prvém - jest 
ovšem nutno od případu k případu odvažovati různé normy ,<ll postuláty, 
mluvící pro a pnorti, jak chce Engliš; objektivní jejich hierarchii bylo by 
však asi těžko nalézti. 

Slovo má volební soud, který, jak lze doufati, bude se napříště vždy 
držeti ko mpetence zákonem mu vytčené, aby nevystavil své nálezy výtce 
nullity - ostatně nesprávné, neboť vadnost lze vytknouti jen důvodům, 
které nejsou součástí nálezu - kterou mu či.ní doc'- Stránský (Časopis, 
str. 183). -n-

Porotní přelíčení proti docentu Drn Jaroslavovi Stránskému ve 
dnech 6., 10. a II. prosince t. r. bylo sledováno s velk3' m zájmcm brněn
ského pl ávnického dorostu. Docent brněnské právn. fakulty byl obžalo
ván pro. urážku na cti, spáchanou Clánkem : Atentát na českosl. lqo/I'unu, 
uveřejněným v Lidových Novinách. Obsah sporu je dosti znám z den
ních listů . Stejně jako věc sama, upoutal i sám způsob vedení pře . Byló 
nanejvýš zajímavo, zvláště pro právníky, Plolzorovati boj několika praž
ských advokátil proti jednomu novináři a docentu trestního práva, práv~ 
nickou jich erudici, bystrost postřehu, vhodné využití situace, a umění 
přesvědčivě reagovati. Ti šťastní, jímž se Plodařilo býti přítomnu závěreč~ 
ným řečem! Zvědavě poslouchány byly řeči zástupcil soukr. ža1obců~ 
s napjetím však, které Dr. Stránský dovedl vyvolat .a,' půl druhé hodiny 
~držet, ne-li vystupňovat, vyslechnuta byla jeho obrana. Třebas nejed:
nalo se p otázku žít či nežít, byl to snad jeden z ' nejvýznamnějších spori 
'y Brně veden)' ch a řeč Dra Stránského obsahově i formálně byla snad 
jednou z nejznamenitějších. které tu byly ' prone'seny. Ský. 

Dekret o 
-dnešní hospod 
tcm k,u kapitalismu, 
.aby tento restituova 
tento vývoj označil p 
'po válce c. N ejdůležitě 
t. zv. průmyslové tru 
průmyslové, pracuj 
zajímavo seznámiti 
kretu ze dne 10. du 
trustů, na základě 
kladu otiskla revue 
menů. Upozorňuji 
nejasná, dle našich 
velmi neuréitá, jak 
''hlavní usta,novení toh 

Všeob 'ecná u 
státní průmyslové 
jejich operací, a to 
.pracují podle zásad 
trustů státní Plokla 
osoby právnické o 
zahrnlliící nekolik 
N ejv. ; adou lidového 
vati rr:aj etkem trustu 
(čl. S.) . Trust drží. • 
vzdán; zásadně pl' 
-(čl. 6.). Poměr trus 
-předpisů resp. dle us 

Založení a 
N ejv. rada lid. hosp. 
sídlo , správa, pod . 
tmstu (čl. 8.) . St 
(čl. 10.); po tomto 
.Tisní komisi trustu, 
provede registrace a 

Majetek , a z 
odevzdá základní kap 
se v tomto zák 
vzhledem k event. 

Financován 
trustu státem může i 
a též se mu mohou 
i jiné úvěry mohou 
ních institucí l..:l. 23·) 
)~ ejv. rady lid. hosp. 
družstev k Masti v 
změny stanov (č~ '. 
k účasti v trustu Jl 
vou společnost (č!. 

Orgányspr 
vlastní správa trustu 
přísluší zejména p 
rozšíření jeho); m 
přísluší nejv. rad~ li 

'{Í likvidační komise, 
trustu zkoumání a p 
v rárdci výrobního 
nosů , rozhodování 



\T?lebním soudě, podle něhož 
rz ~e. ~e stranou rozešel z dti
~u resl~ v souhl~se s celkoYým 
, ,za .vlady pomerného zastol:t
~lk?ltv ka~didátům, a od ní že 
a,dz ~andat je pro svého 110-

xlstuJe mezi stranou a I1lOsite-
1 vy~lovena, že poslanec bude 
mv~ralka. - pojem ten v této 
pnka;zuJe, aby buď se konfor-

n;andat}l vzdal. 11 eučiní-li tak 
ke lr:oralky - přičísti nízkos~ 
ProtI tomu tvrdí doc St' d' . r a n-
I?a~. vat 'od strany, neboť volič 
llstme, nejen podle jejího nad
Weyrovu politickou morálku, 

ké a r;e~.esotné. Prof. Eng I i š 
mocem ;mu a tvrdí. že každý 

.mravnlch norem nebo postu-
Sl v.

per .s~ldo je podle E. čin 
pnpus~l!l politickou morálku 

yIQ vyvazeno vyšším motivem' 

3., vlastně :0 výklad slov , dů
:estné, jev:OItázka zcela neprá~
,~du k pnpadu řešil. Ve sporu 
tI. a !~la~~~ odůvodnění. A tu 
l~ pnsn~Jl, (~eyr) ve shodě 
l 1 skutecnyml politickými po
e k v~Tkl~~~ jich příspější po

'~~ mlrn;Js.lmu s ohledem na 
l.h kt~raJsou - j.::tk zde už 
pro p:ťk.ročení plOuze odbor-

- ~ z~ejm.ena v prvém - jest 
:,atI , r~~~e no.rmy ,a, postuláty, 
.Ivnl JeJIch hIerarchii bylo by 

ioufati, bu~e se napříště vžd ' 
! nevystavIl s-yé nálezy výtc~ 
, lze vytknoutI jen důvodům 
činí doc. Stránský (Časopis: 

-n-

, Jaroslavovi Stránskému vq 
a,no ~ velkým zájmem brněn
ce prav,n. fak~1ty byl obžalo-

Atenta.t na ceskosl. kjolfunu 
~poru de ~osti znám z den~ 

sam ZPU~Ob vedení pře. Bylo 
10lzorovatJ boj 'několika pra:i
oc~ntu t:~stního práva, práv':' 
dn:. V.YU~I~í ~~tuace, a uměni 
?anl<;> bYh pntomnu závěfeč':' 
CI zastupců soukr. žalobců' 
~'yvolat ·a, půl druhé hodin; 
jeho o~rana. Třebas nejed

len z ~e!vÝznamnějších spori 
~ah<;>ve 1 formálně . byl'a snad 
onesťny. Ský. 
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Dekret o průmyslových trustech v sovětském Rusku. Je známo, ie 
·dnešnÍ hospodářská politka sovětského Ruska je do značné míry návra
tem ku kapitalismu, a jedná se dneš,ním držitelům moci v Rusku jen o to, 
.aby tento ' restituovaný kapitalism byl a:spoň podroben moci státní, jak 
tento vývoj označil prof. Fiedler ve své knize ,Socialism před válkou a 
'po válce c. N ejdůležítějším zjevem pak této ruo·vé hospodářské politiky jsou 
t . zv. průmyslové trusty, či jak zní úřední sovětský název, státní podniky 
průmyslové, pracující p.odle zásad obchodní rozvahy. A nebude snad ne
zajímavo seznámiti čtenářstvo naše s hlavními zásadami sovětského de
Kretu ze dne 10. dubna 1923, kterým právě byla určena organis,ace těchto 
trustů, na základě doslovného znění tohoto dekretu, jak jej v českém p ř e
kl adu otiskla revue Zahraniční politika Č. 20. v oddělení dokumentů a pr,a
inenů . Upozorňuji hned, že právnická konstrukce těchto trustll je velmi 
nejasná, dle našich právních Plodmů snad nemožná. stylisace je mnohde 
velmi neuréitá, jak konečně čtenář sám uvidí. A nyní podávám ve výtahu 
'hlavní usta,novenÍ tohoto dekretu. 

Vše o b e c n á u s t a n o ven Í. Za státní trusty považovány jsou ty 
5tátní průmyslové podniky, jimž stát p{oskytuje samostatnost v provádění 
jejich operací, a to podle stanov, pro každý z nich potvrzených, a které 
'pracují podle zásad obchodní rozvahy za účelem dosažení zisku. Za dluhy 
trustů státní Plokladna zodpovědna není (čl. 1.). Trusty mají charakter 
osoby právnické ode dne své registrace (čl. 2.). Trust je jednotný podnik, 
zahrn1ljící několik výrobních jednotek (čl. 3.). Trusty jsou organisovány 
Nejv. ladou lidového hospodářství a ji podřízeny (čl. 4.). PráVlo dispono
vati rr:ajetkem trustu náleží Radě práce a obrany a N ejv. radě lid. hosp. 
(čl. 5.). Trust drží, užívá i disponuje ma,jetkem, který mu byl státem ode
vzdán ; zásadně provádí své operace na podkladu zákJOnův občanských 
(čl. 6.). Poměr' trustů k odborovým svazům se upravuje dle všeobecných 
předpisů resp . dle ustanovení zvláště pro tuto věc vydaných (čl. 7.). 

Z a 1 o žen í are g i str a c e. Při založení ka,ždéhto trustu vydá 
N ejv. rada lid. hosp. zvláštní stanovy, v nichž je přesně vyznačeno jméno, 
sídlo, správa, podniky, předmět podnikání a výše základního kapitálu 
tmstu (čl. 8.). Stanovy trustu se předloží k potvrzení ra.dě práce a obrany 
(čl. 10.) ; po tomto potvrzení N ejv. rada lid. hosp. jmenuje správu i re

.Tisní komisi trustu , a odevzdá správě trustu majetek (čl. II.). Nato se 
provede registrace a úřední oznámení (čl. 12. a 13.) . 

Maj e t e k a z p ů s ,o b z o d p o věd n o s t i t r u stu. Stát trustu 
odevzdá základní kapitál , vyjádřený v zlatých rublech (čl. 15.). Rozlišuje 
se v tomto základním kapitálu kapitál peVll}' a oběžný , což je důležito 
vzhledem k event. exekuci (čl. 16. a 17.). 

Fin a n c o v á n í t r u s t u. Vedle poskytnutí základního kapitálu 
trustu státem může i deficit trustu býti kryt ze státní pokladny (čl. 20.), 
a též se mu mohou odtud poskytnouti dlouhodobé zálohy (čl. 22.). Ovšem 
i jiné úvěry mohou trusty bráti jak od státních, tak i od soukromých úvěr
ních institucí (čl. 23.) nebo mohou samy emitovati obligace se svolením 
)~cjv. rady lid. hosp. (čl. 24.). Připuštění jiných státních podniků nebo 
družstev k účasti v základním kapitálu trustu je možno jen na podkladě 
změny stanov (čl. 25.). SOlUkromí kapitalisté nemohou býti připuštěni 
k účasti v trustu jinak, než cestou reorganisace trustu v smíšenou akcio
vou společnost (čl. 26.). 

O r g á n y spr á v ní a re v i sní. Těmi jsou: N ejv. rada lid . hosp ., 
vlastní sprá",a trustu, a revisní komise (čl 27.). N e j v. rad ě I i d. h o s p. 
přísluší zejména povolovati disposice se zák!. kapitálem (zcizení nebo 
rozšíření jeho); možno však právo toto postoupiti správě trustu. Dále 
přísluší nejv. radě lid. hosp. jmenování i odVlolávání členů správy, revisni 
ti likvidační komise, potvrzování ředitele-disponenta zvoleného správou. 
trustu, zkoumání a potvrzování I10Zpočtu, jakož i pracovního plánu trustu 
v rámci výrobního plánu pro celé odvětví průmyslové, rozdělování vý
nosů, rozhodování Qtázek o změně stanov a udílení . Dovolení členllm 
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:::právy trustu pr<? vstup do jinjch obcho~n,ě-prů~1?,slovjch p~dnik~v ,( č1. 
28.). N ejv. rada, lid. hosp. se však nemIS] V beznou adm~l11~trattvn~ a 
operativní práci správy trustu (čl. 29.). Spr á v a t r u s t u Je jmenovana 
N cjv. radou lid. hosp. vždy na jcd.eI?- rok, ~ čít~ 3-5 členů i s, předse10u. 
Mo:-no též místo spravy jmenovatI je.dno~lJvce jako samost,atneho spr<l:~c; 
trustu. Sesazeni těchto orgánů je mozno Jen pro neh!ospodarnost neb J111e 
zkčit'wé skutky. Velikost tantiém členům správy stanoví N ejv rada lid, 
hosp. (cl. 3U,). Za majetek a vedení trustu je správa. jehQ Zo?p.?vědn.a 
(čl. 31.) . Rozhodování správy se děje většinou hlasů, přI rovnlo:stt JIch ct~
rimuje předseda (čl. 32.). Zhruba řečeno, správa trustu vede celé podnt
kání jeho, .výrobu, nákup, prodej, opatřování si úvéru, přijímá~í i prop;CJY
stění děinictva (čl. 35.). Ovšem bylo jiz dříve řeč eno, že Ne~v , ra~a !ld. 
hosp. stanoví jako rámec činnosti trustu výrobní plá~ ~ llozpocet" zejn;e!la. 
pru výdaje , Ale. j~ mož.~,o r?zpočet ';ento s dodate~ny.m Svo~~~l1m ~eJY. 
rady lid , lwsp. 1 prekrocltt (cl. 37 .). V trustu organtSUje se tnclenna r e
v i sní k o m Ís e jmenovaná N ejv. radou lid. hosp., jeden člen této ko
mis e je delegován příslušným odborovým dělnickým svazem (čl. 4~.). 

A rn ort i s a c e, r e ser v n í k a pit á 1, r o zdě 1 e nj'Í z ~ s ku. 
']'rust provádí každloTočně amortisaci svého zákl. kapitálu dle instrukcí 
N ejv. rady lid. hosp, (čl. 44.). Všechen zisk trustu připadá státnímu dů
chodu, s výjimkou zařazeni nejméně 20% pro ľ e serv~í k,:pitál, a s výjirn: 
kou tantiém a odměn členům správy, děll11ctvu a úreo11lctvu trustu, dolz 
vše určuje Nejv. rada lid. hosp . (čl. 45 ·)· v 

Dan ě , cell v z a d á v á n í a pln ě n í ob jed n á vek. Dane 
platí trusty jako ji~~ soukromé podniky (čl. 47.), jsou členy. b~r3Y, t1"čj~~ 
prodejní ceny .~f: .;:m mohou stanoviti jen v p.~ípadě n1!tt;0stl (cl. ~3)~ pn 
koupi CI prodeji jsou trusty povinny - za J111ak stej11lych podmlT'ť.I( --, 
dáv .: ti jJ\·L·JW·.st státním orgánům ' a družstevním svazům (čl. 50.). • , 

Č ' 51. :\ 52 . jednají o zrušení a likvidaci trustu. St Rezny. 

Služba soudcovská. Podle nedávné zprávy l N árodních Listůe z(\
psán(. jest n :l práv!iické fakultě university Karlovy kolem půl čt~rta tis!ce 
pc s!m'i": <.IČÚ , ZéljlstÉ. lllrl('·h ému nap é\;~n~ otázka, . kde :,e. t ~~( z.nacny l?;>~t" t 
právníků po absolVlování studií umlstl. A to Jest zrejme prekVapUjlClm 
úkazem přt velikém množství posluchačstv a na .iediné právmcke idl'uttě, 
že tak n epatrný i'cčc:t jeho vstupuje do přípravné služby ~; olldcl)V'ské. 
Vezmeme-li do ruky soudcovský staJtus . vidíme, že na př. v obvo du 
vrchního zemského soudu v Praze není obsazen úplně systemisovan:)' po
čet míst auskultantských (rovnU i soudců IX . hodn ostní tř. i okresních 
soudců VIII. hodno tř.) a rovněž tomu tak jest i na J\'(ora.vě , na Sloven
sku a Podkarpatské Rusi. Prohlížíme-li palk perslOlnální zprávy ve Věst
níku rninisterstva ~pravedlnosti, tu v kaž"dém čísle v rubrice ~ Úřadou se 
vzdali«: čteme několik jmen auskultantu. Ze pak právních pra,kttkantu ne
nélstupuje úměrně tolik, aby aspoň odliv byl nahrazen přílivem, o tom se 
přesvědčíme pouhým , srovnáním. 

V čem spočívají příčiny úkazu toho? Mluví a píše se o nedostatet
n(:m honorování práce soudcovské. Ovšem nutno uvážiti důležitost a zod
povědnost práce soudoovy, k němu~ každý občan .se utíká, aby zde zJed
nal průchod právu, a s důvěrou se obrací k na~á~lslému. a s a~<;~t.atnemu 
soudci v nejrozmanitějších případech. NeodvazujI se vsak uV,entl t?~U, 
že by právě tato důležitost a ZlOldpovědnost úi-adu soudc?vskeho zrazel,a 
:Jbsolventy právnické fakulty od vstupu do přípravnésluzby soudcovske. 
Naopak proto, že soudce jest san:ostatn~T ,a nezá;rislý, že zvlá~tní. je~lO p:o.
s tavení samou ústavou jest zaruceno, ma se na.s dorost pravmcky - a 
právě ti nejzdatnější - snažiti dosíci úřadu souddorvského. . " 

Náš dorost právnický musí uvážiti dvě o t á z k y, a to: Jaky vy
znam má nerušen), výkon soudnictví pro stát a jaký význam má dostatek 
českých a slovenských soudců pro nár/od. 

Co se t:Ý'če prvé otázky, odkazuji kolegy na přednášky prof. Dra 
H ory, jehož slova o v,znešenostia díl1ežitlOlsti stavu soudcovského a o svě-

domi tém vykonávání 
nikdy jich nezapornen 

Pokud pak jde o 
soudu v Čechách -
soudci národnosti ně 
praktikantů 3 Němci, z 
A tito kolegové národ 
ledním z nejnepatrněj 
~nad třeba, abych tu 'i 

dnešní stav podržeti. 

Pro celistvost 
s íce brněnské vysokoš 
znám z denního tisku. 
na všech vysokjch 
vysokoškolského stud 
toho že celá ' universi 
napr~sto již srostla s 
()hrožujících draze 
nejen studenstvo, al 
a ro'zhořéeně, že po 
nitivně zmizely. N aop 
klady jsou v Brně jis 
řádné vyha,vení její sl 
kvch škol. To platí 
j~hož neudržitelnost 
náváme zprávu někte 
se stavbou vlastní bu 
cizí budovy, dnešním 
možno důvěřovati po 

V měnové poli 
věru tomu došel na sv 
s eda její Dr. Josef F 
měna našeho státu 
s lovy, že stát náš 
nační, nýbrž jak n 
tak nutno i měnu 
tak že poklesnutí 
a l;odnota peněz přip 
z I a t U. Dr. F,ořt jest 
s ouhlasiti. Zachycení 
riebyl passivní, aby 
bylo nebezpe' í, ,že 
eyentuálně pi"ivozují 
přímý apel na lis ti 
bilisačního kursu byl 
ni, nehoť jenom tírt; 
P r á vn í řád mUSl 
"hospodářských si} ve. 
s ační proces vyzaduj 
uvnitř tak mimo hr 
tu bv' mohla zvráti 
těžk~ s úspěchem o t 
-proto takt' mnohoo 
1 u našich sousedu. 

*) Rozšíi-en)' o 
měnového plánu sta 
Dostati lze ve spolk 



průmyslových podnikův (čL 
\7 běinou administrativní a 
i"Y' a t r u s t u je jmenována 
t~ 3-5 členů i s předsedou 
: ]3.ko samostatného správce 
'~o nehlospodárnost neb jiné 
~vy stanoví N ejv rada lid. 
Je správa jeho zodpovědna 
, hlasů, při rovnlo:sti jich di
~v~ .~rl1stl1 vede celé podni
I ~v.eru, přijím ání i prop;r)U
: receno, že N ejv. rada lid 
ní pláll a !1ozpočet, zejmén~ 
iodate~ný.m svolením N ejv. 
orgamsuJe se tříčlenná r e-
hosp., jeden člen této ko 

nickým svazem (čl. 42 .). 

. 1, r o zdě I e nU 'z ~ s k u. 
~ák1. kapitálu dle instrukcí 
rustu připadá státnímu dů
reser~~í k,:pitál, a s výjim
ru a urednlctvu trustu, dOlŽ 

n í ob jed n á vek. Daně 
7) , j~ou členy bursy, určité 
'Ipade nutnosti (čl. 43), při 
mak stejných podmípe.i-c __ 
lm svazům (čl. 50,). 

trustu. St Režný, 

vy , N árodních Listůe zrt

ovy kolem pů. l čtvrt a tisíce 
, . kde se t~K značn)'- počtt 
]e?t ~ř~jrněpřekvapujícím 
a .1 ed!ne p:ávl1lcke id<'"ultě, 
);avne sluzbv soudcovské. 
Ilme, že na př. v obv0du 
n úplné systemisovaný po-

hodnostní tř. i okresních 
:t i na ]\,lora,vě, na Sloven.
)ers!olnální zprávy ve Věst
čísle v rubrice » Úřadu se 
k právních praktikantů ne
lhrazell přílivem, o tom se 

lví a píše se o nedostateč
lO uvážiti důležitost a zod
: a~l .se, utíká, aby zde zjed
zavlslemu a samostatnému 
luji se však uvěřiti tomu. 
'adu soudcovského zráže1a 
pra vné , služby soudcovské. 
áy!slý, že zvláštní jeho p:o._ 
las dorost právnický - a 
;oudoOlvského. 
~:>t ~ z ~ y, a to: jaký vý_ 
Jaky vyznam má dostatek 

. na přednášky prof. Dra 
lVU soudcovského a o svě-
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d.omitém vykonávání soudcovského úřadu dosud chová'm v' živé paměti (\ 
nikdy jich n ezapomenu . 

Pokud pak jde o druhou otázku, uvádím jen Pl'íkladmo : u krajského 
soudu v Čechách - možno i-íci ryze českého - byli oba vyšetřující 
soudci národnosti německé (dnes jen jeden), z 9 auskultantú a právních 
praktikantů 3 Němci, ze 4 referentů u státního zastupitelství jsou 2 Němci. 
A tito kolegové národnosti německé neovládají plynně jazyka státního. 
Jedním z nejnepatrnějších důsledků toho jest zdržování agendy . Není 
snad třeba, abych tu vyličoval, j aké následky by to mělo , kdyby měl se 
dnešní stav podržeti. Hk. 

Pro celistvost Masarykovy university demonSÍl"\olvalo minulého mě
s íce brněnské vysokoškolské studentstvo. Průběh zdai-ilé manifestace je 
znám z denního tisku. Je nutno však konstatovati. že stávka. která byla 
na všech vysokých šklo,lách v Brně úplná, nebyla jen projevem solidarity 
vysokoškolského studentstva všech kategorií, nýbrž i novým doklade~n 
toho, že celá universita a také její integrující část, fakulta filosofická, 
naprosto již s rostla s brněnským prostř edím. Na pouhý náznak plánů , 
ohrožujících draze vybojovanou druhou českou universitu, reagovalo 
nejen studenstvo, ale i brněnská veřejnost a celá Morava, tak vzrušeně 
a ro'Zhořéeně, že podobné )úspornéc: experimenty rázem a sn,ad již defi
nitivně zmizely. Naopak příznivý rozvoj mladé university, jehož předpo
klady jsou v Brně jistě dány, vyžaduje rychlejšího tempa v pracích pro ' 
řádné vyba,vení její složek, zejména v otázce umístění jednotlivých vyso
k)'ch škol. To platí především o ubohém provisoriu právnické fakulty , 
jehož neudržitelnost se všeobecně uznává. Proto s uspokojením zazname
náváme zprávu některých denních listů , že již v pt'ištím roce má se začíti 
se stavbou vlastní budovy pro tuto fakultu, která se dOlsucl tísní v čás ti 
cizí budovy, dnešním požadavkům naprosto nevyhovující. ] en aby bylo 
možno důvěřovati podobl1lým útěšným zprávám! -1 K.-

V měnové politice naší není určitého cílevědomého programu, K zá
věru tomu došel na své přednášce v N árodoh'ospodái-sk~ společnosti před
seda její Dr. Josef Fo l' t, jenž snažil se spolu najíti cesty, po nichž by 
měna našeho státu došla ku svému ozdravění."') Osvědčiv případn}'mi 
s lovy, že stát náš nesmí prováděti měnovou politiku <lni in{1ační, ani de
flační, nýbrž jak nutno i v jiných oborech snažiti se o upevnění poměrů, 
tak nutno i měnu uklidniti, stabilisovati. Stabilis aci tuto nutno provésti 
tak, že poklesnutí kupní síly peněz zachytí se výší. jak až dosud nastalo, 
a llodnota peněz připoutá se ku jedinému prosti-eelku stabilisačnímu: l<u 
z .l a t u. Dr. Fiořt jest v tomto ohledu metalistou, a nutno s ním rozhodně 
souhlasiti. Zachycení toto předpokládá však : aby stá t n í r o z poč e t 
nebyl passivní, aby přizpůsobil se této plMební hodnotě peněz, aby ne
bylo nebezpečí, )že dříve nebo později z l!oilTIbardovateln~rch, tedy inflaci 
eventuálně phvozujících . pokladničních poukázek - vyvine se nakonec 
přímý apel na lis tiskai-ský, čímž by ovšem veškero úsilí po udržení sta
bilisačního kursu bylo zmal-eno". PIa t e b iI1 í b i I a n ·c e musí býti aktiv
ní, nehoť jenom tím udrží se stálost zahraničního kursu peněz našich. 
P r á vn í řád musí býti upraven tak. aby byla zaručena volná souhra 
hospodářských sil ve výrobě se uplatňujících. V neposlední řadě stabili
sační proces vyžaduje politický a hospodát'ský klid jak 
uvnitř, tak mimo hranice státu . Pokud jest obava, že namáhaVlou práci 
tu by mohla zvrátiti nějaká neočekávaná zápletka zahraniční, bylo. by 
těžko s úspěchem o tento P10dnik se odvažovati. Ozdravění měny vyžaduje 
-proto takť: 'mnoho psychologick)Tch předpokladů nejen u nás, nýbrž 
i II našich sousedů. 

*) Rozšíi-ený obsah tét!o pi'ednášky vyšel v zajímavé knize »Nástin. 
měnového plánu stabilis.ačníhoc:, Praha I923, 16°. str. II7, cena Kč 8,00. 
Dostati lze ve spolku. 
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A · tak cesta vedoucí do zaslíbené země s]Yořádané měny defin.itivnÍ; 
rozpadá se n a tři et apy : 

Lna o b dob í pří p r a v n é, jež by o bíralo se s t abilisovánim 
kursu peněz, měnovou horečku by ukljdi1ova~() a p i'ivedlo výkyvy kur-o 
sovní do poměrného k lidu; 

2. n a o b d ob í pře c hod n é, v němž by se hosp:odářsky prove
dená s tabilisace dokumentovala vydáním a prová(lením z.ákona mincov
ního, a současně konverse hodnotné ceny peněz udržovala se aspoň ná
hrad.ní sousta.va úhradová (funkční - gold exchange starndard); 

3. n a ob dob í k o n e č n é, kdy by bylo možno zavésti ražbu a 
V'olnou s měnitelnost bankovek, kde by tedy by la plná úhrada normální. 

Nyní jsme teprve v prvém období př ípravném , a ani t u n emáme do
sud zabezpečeny všechny podmínky k i-ádnému udrž ení st.abi lního kursu 
potřebné. S ituace zhoršuje se i t ím, že nemáme ani př e sTlého programu. 
měnového , a to ani zákonnéhOJ ani praktického. 

Dávka z majetku a přírůstku na majetku byla. a jes t podle doslovu. 
zákon.a určena v prvé i-adě k nápravě měny. Dr. Fořt ukázav, že dosa
vadn ího výnosu dávek těch bylo po užito jednak k výpl.atě zadržených 
hankovek, jednak k refundaci státních nákl adů spojených s u l/ožením a 
vybíráním dávek, prohlašuje, že nyní j edině vý nosu d ávky majetkové a 
pi- írůstku na majetku možno užíti z hlediska měnového k u n á k u p u 
z 1 a t a za účelem hI10madění příští úhrady kovové, což bankovní úřad 
vskutku také činí. Jest ovšem otázka, jak dlouho v tomto postupu má 
býti pokračováno, a kolik na dávkách zmíněných nutno vybrati , aby vý
nosu jej ich mohlo býti užito způsobem sku t ečně účelným. Volá proto po 
záměr 'ném programu měnovém. Hlavní rysy jeho také autor uvádí, a od-o 
kaz ujem e v tomto směru na vývody ve v-Srše uvedené knize. 

Podotýkáme jen, že myšlenky v knize zastávané j sou velice zajímavy 
a svědčí o hluhoké znalosti spletitých poměrů měnových. Metalistické zá-; 
k ladní stanovisko autorovo prýští z hlubokého přesvědčení obludnosti 
absolutní teorie nominalistické, jenž prý »z mo žnosti toho, že za určitých 
předpokladů i peníze náhradní funkce peněžní obs tojně konají. usuzuje ,. 
že skutečných peněz n ení vůb ec zapotřebí «. Autor p i:irozeně n epouští se 
do polemiky se zastanci této teorie, nezáleží mu na vybojování toho nebo 
on oho t eo retického úspěchu, n-Srbrž jako praktik podáv á své názory 
na věc. 

D r. Fořt nesporně má zásluhu, že poukázal na o·žehavost věci, jei 
týká se nás všech; a bude nutno jeho myšlenkami vážně se: zabývati při 
nastávajícím novelisování zákona o dávce z m ajetku a přírů stku na ma_o 
jetku. Dr. Karel Novák 

N a 5, mezinárodním kongresu historickém v Bruselu, lrolllamém ve· 
cInech 8. élŽ 15· dubna 1923 podle zprávy podané univ. prof. drem V. N 0-· 

votným v »N aš í Době « (XXXI. č. 3.), sedmá sekce zabývala se děj inami 
pr áva. Předsedou její byl bruselský profesor G. Comil1 , s ekretářem F. de 
V isch er. Sekce se I'ozdělila na 2 suhkomi se pro děj i ny práva ant ického 
a p ráva s ti" e dověkého spolu s novověkým . Zajímalvo jest , že zatím co · 
y jiných zem íc h právní histo rie se obmezuj e, j ednání s'ekce vyznělo v re
so luci žádající durazně potřebu věnovati v e vyučování značnou péči stu_o 
diu h is torie pr áv a právních pramenů. Kromě toho ve zvláštní 8. sekci 
byio jednáno o llospodářských dějinácb (předseda FL van der Linden,. 
prof. v Luvani. sekretář Z. Bigwood . prof. v Bruselu), jež v resoluci na
v.rhla za ložiti ' zvláštní »Revue internationale ďHi stoire économique «. _ . 
Z Ka rl ovy university ú~astni l se s jezdu jen prof. N ovotný. Ča o 

Redakčním zlozvykem jsou polemiky, které vecllou mnohačlenné· 
r edakce věd eck)rc h časop i sů o věc ech zce la neredakčních. Patří sem z pO_o 
slední doby »Pozn ámka redakce « Naší Vědy (roč . V .' č. 4-6) p rot i urči
tému názoru prof. \i'\Teyr.a z jeho So ust avy čs . práva státního a p olemika 
reda~ce .:~a,rl am~ntu roč: II . b. 8 -'-10 ( »Ke sporu O meze m oci naři zovaCÍ « ) 
prot1 urclte statl p rof. H oe tz1a y Právníku (roč . 62 .. s eš. X .). Činí to do- · 

Reforma pr;!u·n'rlr .lól 
zp l' áva, že se opě t c 
tato rcfo rrna záležeti 
čtyi'i , p i' i čem ž zku šeb 
rodní hospodái' ství, fin 
šebn ími pi' edměty se 
rozdě l ení zk oušek z 
s nad dovo len o míti 
na to . že by ly rozmno 
v inn é první státn í zkou 
nou tenden ci. K dyb y se 
na p i'. za'vés ti m ezinár 
st átní zk oušc e, pak t éž 
mohl y h)lt i rozdě l eny 
Taxy rigo rosnÍ m aj í 
ri go rosa by se i po 
tř i . To pi'- iI)ol11íná pl 
u h eln ou d il'vku a zár 
xusní d an ě. Že by se 
tečně a bez záruky , 
patrně rovněž n epi:ic 
do jd e. Bud e-li se r ef 
-dojíti mu s í, jes t ji s to, 
i k dyby p{-i t om mělo 

N eml'tžem e clo bi' e 
1a.né kruhy jsou povi 
neskrývati své pl ány 
z n ovi nářsk)' ch doh ad 
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dvch ovou revolucí p 
d r u hé s traně st át y 
std r é i'ády byly p ouz 

Vý jimku tvořilo 
.a to t aké v e válce pad 
spravedln osti národní 
jednak demokra/ti smus 
k boji za sv obodu !lál' 

v ah a vúlky vyzdvi h];\ 
dářf k~ vedl a znat ně k 
nl st ranu spo jenc lt. 
v lí.cvé době vyše l v b 
ním toho to v~'voj e by 
ved en a těmito ideami 
kúm a m on archii . pro 
vlivu myšlenky so 
v o rgani saci boje, v o 
ž(! r evo luc e nebvb ve 
te li l1 ~ ro(1ct dO~ ," a i 
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obíralo se stabi lisovánim 
~() a pi'ivedlo výkyvy kur--

by se hospodářsky prove
rovállenÍm z.ákona mincov
lěz udržovala se aspoň ná
change stamdard); 

y-l,o možno zavésti ražbu a 
uyla plná úhrada normální. 
vném, a ani tu nemáme do
lU udržení st.abilního kursu 
me ani přesp.ého programu 
10. 
I byla, a jest podle doslovu, 
Dr. Fořt ukázav, že dosa-

lnak k výp latě zadržených 
lů spojených s ulložením a 
výnosu dávky majetkové a 
měnového k u n á k u p U· 

covové, což bankovní úřad 
Duho v tomto postupu má 
ých nutno vybrati, aby vý
.ně účelným. Volá proto po
eho také autor uvádí, a od
uvedené knize. 
távané jsou velice zajímav y 
měnových. Metalistické zá. 
10 přesvědčení obludnosti 
)lŽnosti toho, že za určitý-ch 
í obstojně konají, usuzuje 
lutor pI-irozeně nepouští s~ 
IU na vybojování toho nebo 
:tktik podává své názory 

lzal na ožehavost věc i, jež. 
kami vážně se zabývat i při 
laj etku a přírůstku na ri1a--

Dr. Karel Novák. 

:m V Bruselu, konaném ve· 
:lé univ. prof. drem V. N o-
sekce zabývala se dějinami 
~. Cornill, sekretářem F. de 
)ro dějiny práva antického 
ajíma,vo jest, že zatím co·. 
~ dnánÍ se kce vyznělo v re
)Tuč'Ování značnou péči stu
~ toho ve zvláštní 8. sekci 
dseda +-1. van der Linden,. 
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::l'Histoire économique c . _ . 

prof. N ovotný. Čao 

které vedlOIU m110hačlenné 
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roč. V. č. 4-6) proti urči
práva státního a polemika 

L~ o mezev moci nařizovacíc) 
c . 62 .. ses . X.). Činí to do- . 
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jem umělého tvo i-ení falang proti určitým osobáľll, zejména jsou-li pole-
miky osobně zaosti"eny. - 'n-

Reforma právnického studia? Novinami prošla před krátkou dlObou 
zp ráva, že se opět chystá reforma právnického studia. Tentokráte má 
tato reforma záležeti v tom, že na místě tří rigoros mají býti napříště 
čtyi"i, pi-i čemž zkušebními pi-edměty čtv rteho rigo rosa mají býti: ná
Todní llOSpcllái"stvÍ, finar. " ní věda a právní filosofie. Že by novými zku
šebními ])i-edměty se ppdporovalaspecia1isace, a že rozmnožení či vlastně 
rozdělení zkoušek znamenalo reformu studia, jest hypothesa, o níž jest 
-nad dovoleno míti vážné pochybnosti. Reform a s tudia omezilá se dlosud 
na to. že byly rozmnožová-ny zkušební předměty (kromě předpisu o pp .... 
vinné první státní zkoušce po 3 semestrech) a tato reforma s leduje stej
nou tendcnci. Kdyby se v tomto směru chtěllo pokračovati, bylo by možn.o 
:na pi-o zavésti mezinárodní právo jako zkušební předmět pi"i politické 
státní zkoušce , pak též právní filosofii, . dále by snad rozsáhlejší předměty 
mohly h}, ti rozděleny atd. AN'šak novinál- ské ' zprávy j'sou mnohomluvné: 
Taxy rigorosní maj í býti sníženy z 280 na 250 K. - Ovšem, že za čtyři 
rigorosa by se i po této slevě zaplatilo více než dřív e za dražší rigorosa 
tři. To pi"il1omíná plán naší vlády, která chtějíc uleviti drahotě. slevila 
uhelnou d{vvku a zároveň navrhla zv:)ršení daně z obratu a r:ozšířenÍ lu
x usní daně. Že by se posléze navrženou změnou doba studijní zcela zby
tečně a bez záruky, že se tím dosáhne vetší kvalifik a,cc. prodloužila, !X> 
patrně rovněž n epi:ichází v úvahu. Touto cestou se k reformě studia ne
dojde. Bude-li se reforma taková vskutku prováděti, - a že k reformě 
·dojíti musí, jest jisto, - bude nutno, aby měla poněkud hlubší základ, 
1 kdyby při tom mělo b~r ti rigoros nikoli více, nýbrž ještě méně než nyní. 

N emúžeme dobi"e uvěřit správnosti žurnalistických informací. POI\f.O
lané kruhy jsou povinny dementovati zvláště zprávu o zdražení studia, 
neskrývati své plány před veřejnou diskusí Cl j e ohjasni ti. aby nevznikala 
z novinářsk:)7 ch dohadú často ncdorozuměnÍ. je_ 

LITERi\TURl\. 
Dr. E. Beneš: Smysl československé revoluce. ), Čsl. revoluce.: sv. I. 

Pam. Odboje. Str. 75. Dr. Beneš vidí v naší revoluci jel'l část světového 
převratu a z tohoto hledi skla cIlCe vykládati její' smysl, v rámci historie 
3 \'ětov'rch udál-ostí. Světová válka je mu bojem dvou táborů odlišné 
ke ncer;ce filosofické. Na jedné straně národové západní, kteří prošli 
-duchovou revolucí posledních s·toletí od feudalismu k demokracii, na 
-druhé straně státy centrálníJ kde oné duchové revoluce nebylo, kde 
stdré, r'ády byly pouze zakryty pláštíkem demoknacie_ 

\'ýjimku tvoi"ilo Rusko, které patřilo ideově mezi mocnOlsti ústřední , 
.a to ta-ké ve válce padlo. Světová válka byfa podle Beneše bojem o ideu 
spr avedlnosti národní aJ sociální. Tohoto rázu neměla od počátku, ale 
jednak demokNltismus prodchnut:)i zásadou svobody vedl spojence nutně 
k boji za svobodu národú a jejich právo seheurčení , jednak celková po
vaha ,v;dky vyzdvihla vý-znam ma s a dávajíc státu nové funkce hospo
dáh:ké vedla znacně k soÓalisaci. V:)TVOj našeho národa vedl jej úejmě 
nl stranu spojenclt. Náš národ prošel onou duchovní r evolucí, neboť 
v lí.c vé době vyšel vlastně z boj e o existenci malého člověka. Dokonče
ním tohoto v)!~oje byla pak revoluce o osvobození. R evoluce sama · byla 
vedena těmito ideami: Ideálem samost:ltnosti, odporem proti Habsbur
kltm a. monarchii. proti Vídni čl Římu. nazíráním na tradice husitské Zla 
vlivu myšlenky sokolské. myšlenkou demokratie, která se projevila. 
v organisaci boje, v osobě vůdce Masé)!-yka i v samotném vojsku, i v tom, 
Že revoluce nebyla vedena oligarchií emigrantú, n:)Tbrž ve spojení s čini
teli nárorléL dom", (t ideou jednoty československé, Zvláště důležitý byl 

. ppměr revoluce k Rusku, došlo tu k ro·zporu mezi v~ eslovanskou láskou 
]{ Rusúm a odporem k rt1 skému řádu politickémll: revoluc e šla zde 


