
becné, jednak sazby zvláštní él 

krom min. zásobování a unifi-
úr·adu. Dávky jsou oprávněny 

y za úřední úkony ve věcech 
zájmu soukromém, jakož i za 
p? splnění určitých podmínek 

vne (zemské a okresní výbory). 
dva druhy dávek: dávky sta

Ivené určitou hranicí (na pi'. 
zpravidla písemně nevyměřl1jí ~ 
.?i·ív~ než se skončí příslušn;' 
lno Je (tentokráte nikoli »zpra
ovým útržkem; jde-li o větší 
att;í lístek, čtyi'díln)T, skládající 
, ltstku a návěští kteréž posta 
ven é pevnou s~zbou děje se 

1tO vždy se vyměřuje písemně 
ru straně a zadržovati vyi·í2.eni 
Výše dávek jest různá dle druhu 
í úkon nesmí však přesahovati 
vyšší hranice 50.000 Kč), dávk:l. 
přesahovati 20.000 Kč. Kdo by 
o sebe a svou rodinu neulOhl 
hud:)Tch; podmínky jSO~l celkem 
e sporu. Stížnosti do vyměi'ení 
I jest podati do 30 dnll u úřadu 
emích účinku odkladného. Plat~ 
concem roku 1926. 
ož se veřejností dostalo místo 
íž:r:í vei'-ejných břemen, nebyl 
~n~ )el~o vzbuzují pochyby o své 
vlast111m vplatnÍm lístkem jest 
lný a má za následek pro stranu 
oštovní úřad od úřadu V'yměřu· 
Ivě) má každ:)r úi'ad jinou dobu 
politická 8-u a 1-4, poštovní 
se 7

1/2-2 h a přijde-li si občan 
)mise za honební lístek, pi'ed 

pak svou záležitost téhož dne 

~jsou dávky stanoveny pevnou 
:e děj e, postupovati dle zásady 
,vku sazbou nejvyšší. Zaplatí-li 
. 8 Kč za kolek na tento pas, 

p~l}< Jest to jistě nepoměrný 
stOJI treba ani 10 Kč (boxer). 
<á.ch. právě tak jake k vydání 
(c. 54/1925 Sb.), byla nutnost 

~~.Y . mOh,ly býti zlepšeny platy 
~l1·uJe. zasa,?u, aby každý, kdo 
1, pInII opet něco ve prospěch 
t, be~ úplaty, druhý záko'n pak, 
JIrane poplatky úměrně k zne
předválečné. N askytá se však 
připadne k dobru státním za

II bylo lla ně uvaleno (dosud 
když zvyšují 'se úměrně k zne
pravedltvo, proč se tato zásada 
hranice osvobození od těchto 

lého podle zákona číslo 89ÍI862 
měněna) . 

Poznámka k terminologii: Zákon v § 6. a J. řád v § 3., pojednávaje 
o právu chudých, mluví o »n U t n é v:)r živě«; jest otázka, zda úmyslně 
a z jakých důvodú llch:)rlil se zákonodárce od vžitého již výra,zu n u zná 
(notdlirftig) v}Tživa (, kterého užívá § 63. c. ř. s. a § 15. naJ-. č. 380/15 i'. z. 

E. Ch. 
Ruská Akademie věd. oslavila v záH tohoto roku dvou stoleté vý

rocl svého založení. Její vznik připadl tehdy do doby, kdy Rusko se 
zařazovalo mezi státy evropské a její letošní výročí opětně jako zvlášt
ním řízením osudu oslavuje se v době, kdy Rusko zase po dlouhém od
loučení vrací se jaksi k Evropě. Význam Akademie pro Rusko je za
jisté obrovsk}' a lze jej ztěží srovnávati s v:)Tznamem ústavů jiných. 
Množství jejích vědeck)Tch ústavů dovedlo uvésti v život nové poztl:ltky 
vědecké a tak A kcldemie ruská proti jiným ústavům cizím měla i velik)' 
cíl hospodářský a doufejme, Že i v pl-iští obnově Ruska tuto posici si 
obhájí. Č a. 

Právnická čeština. Poslední číslo Naší Řeči (roč. IX. seš. 8.) při
náší několik příspěvků k právnické češtině. Jeto především stanovení, 
že má se říkati správně vždy ~ prejudic« a nikoliv, jak se někdy vy
skytuj e, prejudlk, protože pochází toto slovo od latinského praeju
dicare a slova odvozená tvoří se podle výslovnosti sti'edověké, kterou 
zachovalo dosud německé Prajudiz a. francouzské préjudice (vysloveno
préžlidis). Dále nedoporučuje se zaváděti výraz »úbytné« pro německý 
vj'Traz »Schwendung« t. j. jak}'si fonde perdu, jehož se dostává někter)rm 
pokladníkům ku hrazení schodků bez viny pokladníkovy vzniklých .. 
Ovšem ani také jiné pojmenování »ztratné « nevystihuje podstatu věcL 
- Znovu se připomíná, že není správné psáti a říkati »Komárek Fran
tIšek, Voda Dolení Dobrá« a pod. , n:)rbrž že v češtině vždy musí před
cházeti adjektivum substantivum. To také vyznačují nové úřední se
znamy stavíce sice substantivum na prvé· místo , aby bylo snáze možno 
řaditi jednotlivá jména podle abecedy v rejstříku, ale píšíce vždy na př ... 
Benátky, Nové -. Konečně uspěšného advokáta v Naší Řeči nalezlo, 
i opov'rhované slůvko » v~TnC)s« a >.- prvopis«, jež nejsou germanismy a ne-
zasluhují si, aby byla vym)TCena z naší úřední řeči. Č a. 

LITER1\TUR~. 
]oseph Barthélemy, prof. agrégé a la Faculté de Droitde Paris:

Gouvernement de la France. Tableau des institutions politiques, admini
stratives et judiciai'res de la France contemporaine. Paris. Payot 1924, 
vydání 2. doplněné, 8u·• str. 244, I2 frs. - Kriiha Barthelémyho vydaná 
v Payotově »Bibliothéque Politique et Éconornique c je mnohem více
než příručkou určenou »průměrnému Francouzi«, byť nesledovala sama
Q sobě zvláštních cílů vědeckých. Pro nás múže bj'rti nejen sbírkou in
formací o veřejném životě francouzském, nj"brž mnohem spíše poli
t.ickou učebnicí pro hojnost svých úvah de lege ferenda, týkajících se
problémll aktuelních prá'V,ě tak ve Francii jako u nás. Zvláště vyzdvi-
huji autorovy úvahy o problérnu senátu v demokracii, o funkci presi
denta a mjnistrll, o zahraniční politice v republice. Autor, třeba 's sám 
politicky činn:)T (je ve sněmovně členem »Action républicaine et sociale«, 
jež může bj'Tti nazvána »Mladol1 Francií« usilující o nové cesty národ
n1ho života se zachováním francouzské tradice a kontinuity vývojové) 
dovedl zachovati naprostou objektivitu. i když nedovede souhlasiti 
s pi'edválečným radikalismem levice. Pl'eklad této knihy, jinak jazykem 
i cenou přístupné, byl by 'skútečn)' J11 obohacením naší skrovné politické 
literatury. 

Autor rozvrhl látku do 12 kapitol koordinovaně vedle sebe posta
venj'rch, třebas vědeck)" systém by vyžadoval jiného se1-azení a subordi-
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Tlování jednotliv,)Tch kapitol oddílům pojmove SlrS1m. Pro zvolený po
stup rozhodovaly patrně důvody vnějšího přehledu sympatičtějšího čte
n',áři neodborníku. 

Ú vod charakterisuje povšechně soubor politických institucí ve 
Francii přirovnáním jich k staré rodinné budově, v níž ka'ždá generace 
:zanechala stopy zlepšení, oprav a pi'eměn, takže duchové abstraktní 
hodnotící jen s hlediska absolutní logiky, posoudí odmítavě řadu kon
tradikcí a nesrovnalostí plynoucích z oné pomalé v)Tstavby státní or
ganisace, 

Ú s t a va republiky z 1'. 1875 je charakteris tickou hlavně tím , že je 
dílem m onarchicky orientovaného národního shromáždění, N etvol-í jed
notného celku, ,;ýbrž je obsažena v pěti odděleně odhlasovaných záko
nech o 2'6 článcích postrádajících jakékoliv metodické systematiky tak 
únmanentní 'všem legislativním dílům Revoluce. Vyrovnání mezi repu
'blikou a monarchií prostupuje celé toto dílo, v němž ústa'Vní a politické 
.z v y k los ti postupněl zbavovaly prvky monarchické za111ýšlenéh'J 
účinku (president republiky). Revise z 1'. 1884 dodatkem politicky účin

'11)T111, ale právnicky sporným vtiskla ú stavě teprve pečeť r epublikánskou 
sankcionovavši, že republikán ská forma vlády nemllže b)Tti pi'edmětem 
T~ávrhu na revisi <, čímž nabyla ústava francouzská charakteru ústav 
ztrnulých. Snahy po revi s i této ústavy, a to jinou formou, než jak dosud 

'právně umožněno, jsou vei-ejn)'m míněním často podporovány. 
Dem o k r a ti c k)r p r i n c i p, jímž v podstatě ovládána je státní 

organisace, je charakterisován hlavně všeobecn)'m právem hlasov;:tcím, 
jež přímo neb nepi'ímo je pramenem státní moci. Podrobná úprava 
'práva hlasovacího tvoi-í obsáhl).- předmět výkladu i kritiky autorovy. 

Par I a m e n t francouzsk)' je jednotná autorita o dvou shromáž
děních jednajících odděleně vyjma ph revisi ú stavy (v Assemblée Na
ilOnale a volbě presidenta v Congres). Instruktivním je tu podaný přt:
hled politických stran, bohužel však status před volbami z 11. května , 
jež skončily dosavadní s tav »jednotného středu bez oposice«. 

P o s I a ne c k á sně m o v n a je centrem politického života proti 
duchu ústavy z 1'. 1875 na, úkor senátu i presidenta, což stalo se sankci
onovaným ústavním zvykem. Proti sys tému uninominálnímu Gambettou 
často napadanému jako »petit scrutin c: po válce uzákoněn I i s ti n n Ý 
systém, kombinující pi-i repartici mandáttl princip absolutní většiny. 
'kvotientu a nej-vyššího průměru. 

Sen á t ústavy z 1'. 1875 je napodobením sněmovny pairů za Re
s taura'ce a červencové monarchie, jež obě převzaly tuto instituci 
z Anglie, Kromě priority finančního zákona je na roveň postaven 
~' němovně poslanclt, jíž pi'-edčí však co ' do kompetence, neboť president 
-i-ídě se jeho dobrozdáním, múže rozpustiti sněmovnu, nikoli však n'1-
cpak. Mimo to funguje za určitých okolností jako Haute Cour de ju-
stice. 314 senátorii je voleno nepl-ímo kolegiem o 75.000 členech, sestá
vajících z poslanců a delegátů rad obecních, arrondisementálních a de
partementálních. Senát jevil se tVllrcům z r, 1875 nejpodstatnější složkou 
ústavy, takže radikálové s Gambettou v čele jen pomalu se smiřovali 
's touto »institucí resistence(, j,~jíž váha a kontinuita zaručena devíti
lct)Tm m\andátem a partielní obnovou jedné tř e tiny. Tato elita státníkll, 
uh-{rbajících se obtížím volební kampaně po čtyi-ech letech, vede k ne
Leipečí »emigra'ce notabilit « ze sněmovny do senátu. Řada principll, 
jimiž senát se i:ídí, tVOl'í brzdu pi'ekotné práce sněmovny, jež senátu 
leckdy dopi-ává nésti odium jako »pi'-ekážky pokrokuc:. 

P r e s i den t r e p ubl i k y byl ústavou zamýšlen jako skutečná 
hlava státní exekutivy po vzoru monarchy. V tomto však tVtu'cové byli 
zklamáni 'vývojem politických poměrll, jež naopak přenesly hlavní váhu 
na -ministerstvo a sněmovnu. Přes to i v rámci dosud zachovaných 
norem múže president vykonávati vliv velmi značn:)T . 

M i n1 stl' i a vl á d a par I a m e n t n í myšleni původně jako ná
stroj spolupráce mezi presidentem a parlamentem, porušili vélmi brzy 

teoreticky vybudovanou r 
statě doménou ministers 
ministra-politika vidí aut 
vážné chvíli za ministry 

Zahraniční poli 
dlouho podceií.ována co do 
vítězstvím ve světové vá 
nosti tajné diplomacie, jíž 
váhu, je velmi relativní. P 
tedy vláda, smí uzavír ati 
se na pro. casus foederis 
roda. Věcně pak nejde ~ 
líého stavu vede nejspo 
'\' tomto směru pro dipl 

Spr á v a státní, v 
zájmy všeobecné. jed 
institucí správní pro Fr 
vaná s Nejvyšším sprá 
nost, že má funkci inicia 
zána požádati ji o dobro 
chanism je často posu 
ňovité odpovědnosti, j 
často tato organisace do 
presidenta vnikl nový ruš 
úsporn,é dllVody volají po 
nosti 6, nejvýše 12 sprá 
decentralisace a s ní spoj 
jak u nás. Přehled ,vývoj 

Spravedlnost a 
quieuově nauce dělen:)rch 
s Cour de Cassation v čel 
petenčnÍ vyrovnává Trib 
vybudováno paralelně na 

Fin a n c e státní CL 

měterri hJa-vn1 kontroly z 
régimu uplatnily se post 
rozpočtové pro každý r 
poplatníka a principem 
což vyj ádřeno řadou pri 

Veřejné svobod 
obsahují hlavně svobodu 
cl"ovací (bez povinného hl 
pro ~ongregace (Comb 
i-ádú, svobodu kultu (1 

Z á věr opravňuje 
leckde vadná, přes to 
r. 1870. Zaslouží tedy p 
cení a nového budování 

ing. Jaroslav Lang: 
Pub!ikace Sociálního úst 
V Pra;' e, 1925, stran 28, 
VI ,ji domácké práce pro 
új:ravě, o v)r robě rákosí, o 
a o hospodářském stavu 
doplněna jest pěknými o 
::lspoň částečn3'm vyplněn 
hospodái'ská literatura v 
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r. 1875 nejp odstatnější složkou 
čele j en pomalu se smiřovali 
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teoreticky vybudovanou rovnováhu m ocí, takž e exekutiva s t ala se v pod
statě doménou ministerstva. Di skutovan ý problém ministra-odborníka či 
ministra-politika v idí autor roúešen d em okracií francouz skou tím, že ve 
vážné chvíli za mini s try vo lí vý'znamné »hommes cl'Etat«. 

Z ah ran i ční p o I i t i k a v demokracii byla politicko u vědou 
dlouho p odceií. ována co d o kvality. Franc ie i o lovaná ly 1'. 1.870 prokázala 
vítězstvím ve světové válce opak této maximy. Výtka nedemokrati č 
nosti tajné diplomacie, jíž Francie zaručila př ed válkou ev rop skou rO'vn o
váhu, je velmi relativní. Právnicky j e n esporno, že pres ident, p o lit icky 
t edy vláda, smí tlzavírati t a jné smlouvy a teprve v dob ě, kdy dostaví 
Se na pl', casus foederis, může upozorniti parlament na povinnos t ná
roda. Věcně pak nejde o zásadní l'ešení, nýbrž o metodu, kt erá za d a
lj éh o s t avu vede nejspolehlivěji k úspěchu. Histori e vyslovuj e se 
'i tomto směru pro diplom3,cii tajnou. 

Spr á va státní, v pod s t a tě zave d ená Napoleonem, objímá j ednak 
ájmy všeobecné. j ednak zvláš t11iÍch skupin obyvatelstva. Typickou 
instituci správní pro Fr3Jncii je Conseil ďÉtat ; u nás povrchně s rovná
vaná s Nejvyšším správním soud em . Pod st a tn:)Tm r ozdílem je ta ok o l
nost, že má funkci inicia tivní VllČi v l ádě, j ež zákonem je mnohdy vá
zána požádati ji o dobrozdání , byť se jím nem use la i'íditi. Správní me
chanism je často posuzován nep1-íznivě, neboť zmizením duch a s tup
ňovité odpovědnosti, jímž prodchl toto ú strojí N apoleon, dost ává se 
často tato organisace do kris e. Mezi prefekta a mini stra 'vnitra, resp. 
presidenta vnikl nový rušivě púsobící element, totiž poslanec. Rovněž 
ú sporné dúvody volají po zjednodušení sp r ávy; mluví se o pos tači t el 
n osti 6, nejvýše 12 správních celkLl (régions!). Problém centralisace
d ecentralisace a s ní spojené autonomie, je ve Francii právě t ak akutní 
jak u nás. Přehled .vývo je i ře šení podáno tu au tore lTl skvě l e . 

Spr a ve d I n o s t a její organisace n ení za lož ena na Montes
quieuově nauce děl en)'rch mocí. V p odstatě j e tu soudnictví c iviln í 
s Cour de Cassation v čele a s prá:vn í s Cen sei l d'État, jichž spory kom
petenční vyrovnává Tribunal d es Connits. So.udnictví civilní i tr es tní 
vybudováno paral elně na p o dkladě správních ce lkll. 

Fin a n c e státní a jejich r ozvržení na poplatnictvo jsou pi'ed
mětem hlavní k ontroly zástup ctl národa. Proti finanční libovúli an.cien 
régimu uplatnily se postupně zásady spec;:iality, jednoty a uni ver sality 
rozpočtové pro každý rok. Výběr daní i-ídí se zásadně produktivitou 
poplatníka a principem rovnosti či sp ravedlnosti vůči všem ObČanl1l1l , 
což vyjádřeno řadou principú zvláštních. 

Ve ř e j n é s v o bod y v zem i. »P rohlášení práv člověka a občan ac: 
obsahují hlavně svobodu tisku » témě1- neomezenou, svobodu shro1l1 až
cľovací (bez povinného hlášení). s'vobodu, spolčovací (od 1901) vyjma 
pro hongregace (Combes), svob odu vyučování , rovněž. vyjm a č l eny 
i'ádú, svobodu kultu (1905, 1924, associantions dioc,ésa1l1s«). . 

Z á věr opravií.uje autora k t v rze ní , že o rganisace F r anci e, byť 
l eckde vadná, pi' es to se osvědčila ve ve lkém díle r ekon s~rukce od 
r. 1870. Za slouží t edy pozornosti a p os tu p n éh o zlepšování , n e rozvr á
cení a nového budování dle abstraktních zása d rozum.ovýc h. 

V . Vybral. ' 
ing. Jaroslav Lang: Domácká práce pro výrobu rákosového zboží. 

Pí.1b~ikace Sociálního ústavu č . 16. nákl adem mini s t er s tva sociální péče. 
V Pra;'e, 1925, stran 28, cena nenl označena, - Autor pojednává o vý
ve ,ji domácké práce pro výrobu rákosového zboží, O s urovině a o její 
úJ:ravě, o v)f robě ráko s í, o v)Tvoji školní činnosti ku zve lebení p leta1-s t\ní 
a o h ospodářském stavu domáckého dělni ctva v oboru t omto. Knížka 
doplněna j es t pěknými obrázky pro duktú i surovin. Práce t a t o má b)"Tti 
;lspoň částečn)"'m vyplněním m ezery, kterou má d osud na še národo .. 
hospoclái'ská lit e r a tura v tom ~měrL1 , že opomíjí d orn áck:)' prúmysl. 

Dr. Jjnd1-ich. 
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R~vue des travaux scientifiques tchécoslovaques. (Czechoslovak 
Research. Work.) Section primiere. 1. I9I9. -- Společn:)Tm nákladem 
České Akademie a Společnosti nauk vyšel konečně prv:)T svazek této re
vue, která ve stručných výtazích z jedno tlivých vědeck:)T ch publikací 
českos lovenskýc h má informovati cizinu o naší vědecké produkci. První 
svazek byl v l astně pokusem a proto nelze se ani div iti řadě poklesků, 
zaviněnýc h také nedostatečnou organisovanos tí naší \práce vědecké, 
které revui byly už vytkuty kritiky jmých obodi. A le přesto odhalují 
nám p rávě tyto nedostatky ze jména v právním oddíle (nemluvě že bylo 
opomenuto státní a správní právo) řadu v las tních n ašic h chyb. Tak je 
j asno, že nemáme u nás ani jediného časopi s u, který by soustavně za
znélmenával lit e!-ární produkci právnickou a s tátovedeckou. Vůbec práv
uíci sled ují š patně lit er atUl u a proto j e těžko info rmovati cizinu, když 
sami řád né, informace poslrád i:tme. Pi-esto myšlenka Revue je velmi 
dobrá a bylo by si pi'-áti, aby n a chybách bylo n alezeno poučení pro 
prác i 'dalš í a zároveň se vzbudila zasloužená l)OZOrno st t ét o akc i. 

Ča 
Cizozet'nský knižní trh: Nákl. 1'vl a r c e l R i v i e r e, Par i s e Val: 

Paul Ghio: La forméltion hi s torique de l' économie politique. 80 , stran 
I75, frc. 9. - Librairie Rousseau, Pa ri s vydal : I. R. Japiot : 
D 'elais de procédure et jugements p ard' efaut. Commentaire de la loi 
du I3 Mars I922, 80, s tran 92, frc. 6. - ' 2 . C. Dufnoir:. Propriété et Con
trat. II. vyd. 80 , s tran 840, frc . 50. - 3. René Demogue: Traité des 
ob ligatións en généra1. - 1. Source des Ob ligations, ·tone I. 80 , stran 
695, frc. 30. - Nákl. E. de Bac car d. Par i s : Vydal: Julienl Bone
case: L'École de l'Exégese . en droit civil. II. vyd. 4 vyobrazení. 8u, 
stran 279, frc. 20. - Lib r a i r i e F é I i x A I c a n: G. L. Dupuet : Le 
Lien Familial. (Caus es sociales de Sur relachement.) 80, stran 265, 
frc. 20. - s-

lnž. R . Kučera: Zpeněžení patentu. N akl. O. Girgal, Smíchov, 
I925. S tr. 46. Obsahuje prakt ické pokyny vynálezcům, zejména pokud 
se týče pi'-ihlašování patentu, dále hlavní zásady práva patentového a 
všeob ecné rady, jak zpeněž iti patent . . J. B. 

Kapitoly o průmyslu pražského kraje. Sestavili ing. Kolínský a 
ing. dr. J os. Stocký. N ákl. Spolku čsl. inžený rů, Praha I925. Str. 278. -
Spis vyd aný u příl ež ito s ti jubilejního sjezdu obsahuje instruktivní člán
ky o i'-adě význačných průmyslových podniků středočesk:)Tch Č l ánky, 
pi'iprave né vět ši nou továrnami samotnými, podávají pěkný obraz t ech
nické vyspě losti (jsou doprovázeny reprodukcemi hlavn ích druhů V:)T
roby). Obsahují t éž údaje o kapitálové síle podniků a zachycují také 
koncentrační tendence. Téměř dvě ti- etiny obsahu jsou věnovány prů
myslu stro jnímu a že l ezář ském. u, zbytek hlavně průmys lu stavebnímu. 

J. B. 
Dr. Božidar Adžija: Dělnické zákonodárství v Jugoslavii. N ákla

dem Sociálního ús t avu Československé r epubliky. V Praze I925. 8a., 
stran 48, cena neozn ačena. - V předmluvě zmiúuje se autOľ kľátce 
o v)Tvoj i a nynějším stavu sociální politiky v Jugos lavii , jakož i o s tátní 
ústavě, pokud jí podány jsou základní právní zásady jugoslávského 
sociálníh o zákonodáľství. Pak pí-echází k dělnickému zákonodárství, 
všímá si dosti podrobně sociálního a pensijního poji š tě ní a zab)fvá se 
t. zv. ochranou dělnictva jakož i bojem proti n ezaměstn ans ti . Práci svou 
uzavírá zmínkou o živnost enské insp ekci a o v),vo jia stavu dě l nického 
hnuti. 

Cen a. knížky této s počívá v tom, že podává v:)Tsti žný a přehledný 
obraz o dělnickém zákonodárstv í jugos lávském. Dr. Jindřich . 

Václav Vojtíšek: I. Národní stav v zemích českých za doby ~ú.
kovy. II. Praha doby žižkovy. - »Žižkova doba. « Cyklus pi'-ednášek. 
Pľaha. I924. »Pam. Odboje «. I6°'. Str. 45. Kč 3,00. - Ve dvou dľobných , 
ale zhu š tě n ě a přehledně psaných črtách probírá autOľ vztahy Žižkovy 
osobnost i :l politiky k náľodno s tn í otázce v zemích česk§ch a k hlav-

nímu městu českého stát 
~~é vedl~ vk. pravému př 
slch, steJne Jako v měste 
no, že osobní vliv a p 
směru rozhodně, což 
jinak se vytvořily po 
S lezsku, kde nebylo jeh 
-osobnosti Žižkovy j e dlll 
která leckdy nejen Se od 
zv ratné a ji s tě správné j 
di sko, poutalo ho ku Pr 
s nad n ešťas tně, protože 

Bedřich Mendl: Z 
'O ti sk ze Sborníku přísp 
I025. Obec hl. m. Prahy. 
Histori ckém uveř ejnil již 

-měrech v městech pražsk 
'vém svazku »Sborníku p' 
práci o majetkov:)fch po 
:husitské. Hlavně i' eší v 
-práce ko riguje a doplúuj 
pokud lze v§s ledkú cizí 
V áíky hu sitské zasáhly 
ných p latll , které vázly 
:úejmě vystupuje složit 
jsou to n esnáze se zá 
jich volnost pľO židovs 
Proto také vznikají nová 
t . zv. »braní na škody v 
:zmiií.uj e a je litovati, že 
nehmen « v Rheinische 
pramenii městského arc 

Mendl ukázal do 
jsou značně složitější 
a poplatného člověka 
s tavbu domu a tak v 
jeden, který se platí 
š ťuje pak vzájemný p 
'úsudku,že plat p ro 10 
jejž zve M. plat em areá 
poskytující poživateli p 
J-entou jen na sebe samu 

Autor si také po 
-rozvo je města, komu 
takov§ podíl na pozem 
zbohatly a tak se soci 
města v j ednotliv:)Tch j 
jak rapidně a mnoho 
rýc h a reálních plati:t 
početně a n eúměrně pr 
-V:)TPOčtu autorova tvoi-í 
diviti , jestliž e církeyní r 

. a podobně i jin é Zjevy 
že di:tm n esmí b)rti zat 
i ust anovení konšeli:t o 
tíž ení platební schop no 
konfiskující domy vy s 
nezbytné reformy hosp 
zrušeny dluhy měs ta a 
,čují r efoľmní snahy hu 
Dadání opravuje názoľ 
Jiříkova privilegia. 
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f zemích českých za doby ~~
kova doba. « Cyklus pi-ednášek. 
Kč 3,00. - Ve dvou drobných, 

1 probírá autor vztahy Žižkovy 
ce v zemích če ských a k hlav-
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nímu městu českého státu - Praze. Zd{hazi1uje, že právě hnutí husit
ské vedlo k pravému převratu a očistě v národnostních poměrech na
šich, v stejně jako y městec~1 značí dosažení samosprávy. Jest nepochyb
no, ze osobní vhv a polItika vítězného vojevůdce zasáhly v obojím 
směru rozhodně, což nejlépe se zračí v tom, že národnostní poměry 
jinak se vytvořily po něm v Čechách než na Moravě neb dokonce ve 
Slezsku, kde nebylo jeho příméhO' zásahu. Ještě zajímavěj š í pro p oznání 
'osobnos ti Žižkoyy je diHežitější jeho vztah ku Praze a politice Pražanů, 
která leckdy n ejen Se od jeho odchylovala, nýbrž i šla proti ní, ale ne
zvratné a ji s t ě správné jeho pi'e svědč enÍ, že stát musí míti pevné stře
disko, poutalo ho ku Praze, jíž ještě krátce před svým skonem promíjí , 
.snad n eš ťa s tně, protože pak konečné vyřeš e ní sporů bylo u Lipan. 

Ča o 
Bedřich Mendl: Z hospodářských dějin středověké Prahy. Zvláštní 

ú t isk ze Sborníku příspěvků k dějinám hlav. m. Prahy. Sv. V. P rah a . 
1025. Obec hl. m. Prahy. 80'. Str. 230. - Dr. Mendl v Českém Časopi se 
Historickém uveřejnil již di-íve zevrubnou studii o hospodái-sk)Tch po

'měrech v městech pražských v 1. 1378-1434 (XXIII. roč.) a nyní v no
'vém svazku »Sborníku pi-íspěvků q: k dějinám města Prahy přináší novou 
práci O majetkových poměrech v Praze za doby př edhusitské a po
husitské. Hl avně i"eší v ní otázky emfyt euse a renty. Výsledky své 
-práce koriguje a dop lií.uje známé práce z~jména Sombartovy a ukazuj e, 
pokud lze výsledkú cizích použíti a je vztáhnouti i na poměry naše. 
'V álky husitské zasáhly vedle jiných institutů ru š ivě i ve vývoj rozlič
ných platů, které vázly na městsk)Tch domech. Na vývoji těchto pl atů 
:zřejmě vystupuje s ložitost tehdejšího hospodái-ského života městského: 
jsou to nesnáze se zákazem zápůjček na úrok pro kře sťany a naopak 
jich volnost pro židovské dlužníky v důsledku nauky kanonicko-právní. 
Proto také vznikají n ová zai-ízení, jimiž by se zákaz mohl obejíti, jako 
.t. zv. »braní na škody v ki-esťanech a židech«, o němž se také autor 
z miiíuje a je litovati, že nepoužil také práce Kischovy »Das Schaden
nehmen q: v Rheinische Ztschrift 1913, který také pracoval n a základě 
pramenll městského archivu pražského. 

Mendl ukázal dobře na příkladě z r. 1316, jak poměry . pražské 
jsou značně složitější teorie Sombélrtovy, protože mezi vlastníka pt'tdy 
a poplatného člověka se staví osoba třetí , lokátor, který provádí sám 
s tavbu domu čl tak vzniká časem dvojí plat s různým titulem právním, 
jeden, který se platí majiteli Plldy a druhý, jejž odvádí lokátoru. Zji
šťuje pak vzájemný poměr obou platů a dochází k pi'ekvapujícímu 
úsudku, že plat pro lokátora značně převyšoval plat vlastníku půdy, 
jejž zve M. platem areálním. Proto reforma byla nutna, aby emfyteu se 
poskytující poživateli platu právo k sa mém.u domu byla nahrazena 
rentou jen na sebe samu obmezenou. . 

Autor si také položil otázku, jak stoupá cena Plldy nás ledkem 
Tozvoje města, komu půda nál ež í, zda některé rodiny měly vskutku 
takOV)T podíl na pozemkovém majetku, že vzestupem jeho ceny podstatně 
zbohatly a tak se sociálně octly ve vyšší třídě . Proto sleduje vz rl1 st 

'mě s ta v jednotlivých jeho částech, a názorně ukazuje na Pl-íkladecb, 
jak rapidně a mnohonásobně s toupala cena poz emku. Vedle těchto sta
rých areálních plaHl vystupují tu však ještě p laty zádušní, které n ad
početně a neúměrně proti těm to zatěžují domy poplatné, a jež' podle 
výpočtu autorova tVOl-í tém.ěi- polovinu všech platl1. Nelze se proto 
diviti, j es t liže církevní reformátol-i doby hu sitské považují je za lichvu 

- a podobně i jiné zjevy j ako ust anovení zakládací listiny novoměstské, 
že d11l11 ne smí bSrti zatížen r entami nad polovinu své hodnoty jakož 
i ustanovení konšell1 o pupilární jistotě, nasvědčují pi'-espi'-í1išnému pi'-e
tížení platební schopnost i a tak radikalismus husitsk)T rušící p laty a 
konfiskující domy vystěhoval)Tch měšťanll hlavně Němcl1, uskuteči1uje 
nezbytné reformy hospodářské. Privilegia udělená Jiřím r. 1459, j im iž 
zrušeny dluhy města a prohlášena neplatnost platl1 na domech, dokon
-čují reformní snahy husitské revoluce. Mendl proto na výs ledku svéh o 
nadání opravuje názor Čelakovského, který nepříznivě odsoudil tato 
Jiříkova privilegi a. 
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Práce Mendlova pnpOJuJe ke konci velmi dúkladné V)' pI SY z měst
ský ch knih p r ažsk)Tch, j ež dopb\ují údaj e Tomkova mí s topisu. Z toho 
dúvodu j ejí bodnota n espočívá jen v tom, že i-eší řadu problérn{i bo
podářsk)T ch doby husitské s novébo st anovi ska, n)'brž i v pracné a · 

ve lmi zás lužné ukázce metody, j ak n a podkladě archivních pramenů j e 
možno cenn)Tch výsledků se . dopravovati . F ranti šek Čáda. 

»0 úkolech samosprávy v sociální péči«. Pod tímto názvem vydá 
Československá Obec Samosprávná v nejbližší době jako svazek IX. 
knhovnyi »Vzorná Obec« publikaci z péra Ph. Dr. P e tr a Ze n k I a, 
min. rady z m in. soc. péče a známého sociálníh o pracovníka. Knížka 
bude č í tati as i <18 stran a bude zas ilána as i za 4 Kč. Obsahuj e množství 
podnětú pro sociální práci našich komun a měla by se stát nezbytnou 
pi'-íručkou každé ho uvědomělého sociálníh o pracovníka v obci. J elikož 
kni hovna »Vzorná Obec« tiskne se j en v om ezen ém p očtu v),ti skll a vět-
š ina svazkú je rozeb rána záhy po vy jití. -v-

A. Thiers : Vlastnictví, k tisku upravil JUD r. Ludvík Foř t , tiskem 
Českomoravsk)Tch podniků tiskařských a vydavatelsk)Tch v Praze, r925 ~ 
80, stran 1I2, cena 8 Kč. - Sp isovatel, z nej vět ších st átníkú francouz
ských, vyjadřuje v knize této SVLl j názor na vlastnictví. Snaží se v bouř
livé době, kdy iknihu psal - v r. r848 - dokázati, že soukromé vlast
n ictví j est základ em spořádané lidské společnosti, že jest odůvodněno 
př'irozen)rmi právy lidsk)' mi a že jes t nerozlučně spi ato s lid skou při
rozeno.stí. A přečteme-li knihu tuto, múžem e i-íci, že se mu to z hlediska 
jeho plně zdařilo. Cena knížky spoč ív á v tom, že připom íná čtenáři 
některé samozřejmosti, jich ž s i jinak n euvědomí a že obeznamuje jej' 
s názory určité vrstvy ~ pol eče n ské v b ouřlivých létech pad esát)Tch 
minulého sto letí . Dr. Jindřich . 

Exekuční řády. Zákon ze dne 27. května 1896, č. 79 ř. z. s uvozo
vacím zákonem, prováděcími nařízeními atd. a zákonným článkem LX. 
z roku 188I s dalšími předpi s y. Upravil Ant onín Hartmann, odborový 
přednos ta v ministerstvu sp rave dlnos ti. Nákladem Kompasu, sv. XIV. -
P raha, 1925. - Stran 1330. Cena - ,-o - Kompas pokračuje dále ve 
vydávání komentovan)Tch t extú zákonný ch , takže pomalu ve sbírce 
vyjdou všec hna dúležitě j š í t extová vyd ání právních norem. Ve s vazk u 
XIV. upravil odborový pi-edno sta Hartmann exekuční řády a to jak 1'a
kousk'ý', tak uh erský y jed iné publikaci, na podkladě r akou ského exe
kučního řádu , k němuž na pi-í s lu šn)' ch mí stech přičleňuje t ext uh erského 
zákona . Postup t ento jes t logicky správn)l, neboť jednak na dvou uni
ver s itách přednáší se podle zákon a r ako uského, jednak úředníci z hi sto
rických zemí jsou n a jeho zásadách vzdě l á ni. Postup t en má však také 
stinné s tránky, a to hl avně v tom, že se přehled v zákoníku znesnad
lí.uje, a zákon, sám o sobě dosti rozsáhl)T, činí se n epř ehledný. - ' Ve 
sbírce jsou obsažena všechna nařízen í a dodatky od vydání základních 
zákonů vyšlá, a normy jsou doplněny zása dními rozhodnutími nejvyš
ších s tolic 'soudních. Vydání Kompasu mají ji ž nyní SVllj ustálený vzor, 
v němž důsl e dně pokračují. Jediné n a,še přání by bylo, aby n akladatel
s tvo se pokusilo učiniti sbírku pří stupnější rozsáhlému kruhu · pr a.ktiků 
sníž ením ceny publikací. Neboť jinak by se mohlo státi, že vysoká 
Icena lákal a by konkurenci, aby pokusila se o podnik podobný . . dnk. 

JUDr. Max Brock, Vyrovnací řád. 1~)2S.- Stran 247. - Cena 38 Kč~ 
- V době poválečné, a zvláště v létec h krise hospodář ské, byl vyrov
návací i-ád zákon ve lice praktickým. Pi-inesl dobrodiní, a bylo v rukou 
a bylo v rukou věi-it e lll , aby n ebyl zneužíván. Prakti ck)T právník, advokát 
d r. M a.x Brock vydal nyní t ext zákon a se všemi dodatky a vysvětlivkami, . 
a hl avně se zi-et.elem na judikatmu n ejvy šš ího soudu, jež jest uvedena ve 
vyčerpávajícím pi-ehledu. Sestavení pi-Í!-učky jest velice praktické, a 
máme za to, že knížka tato n ebud e scházeti v žádné knihovně prak-
tického právníka. dnk. 

Pavel Poničan: P 
území Slovenska so z 
Nedávno sa objavila na 
ktorá m á poclať obraz o 
území Slovenska. Autor 
form u ; človek by očaká 
jemná dočitá nisčoho aj 
nie je t ak. A utor ve l'mi 
t),kajúc 5a žup nej rcfo 
s lu šné paragrafy, tak že 
v tomto sos t ave ní sa stáv 
by čl ovek inač musel hl 
Knih a sa deli na 3 dí e 
p r cdc h odiace župnej 
v tretej ča,s ti najd eme 
a na k o niec sa rozobe 

A uto r s vel'ko u p 
dajúce do prvej 'a druh 
zaobe rá otázkou 
okresn)Tch. 

Kniha pos trádala 
m ini st r atívnom práve; je 
nechtiac za bíehaf do dlh 
rajšiu župnú reformu ma 
znalosti o predošlom. s 
s ta.tok však by sa cš tě 
je, že nikde nenajd em.e 
o obci ach ; t akti ež chyba 
a o kontrole ye rejnej spr 
podává úplný ob ra z, keď 
s ridenia. A ut o r vy nec h a.l 
úuje no tárov, pred t)'m 
sp ráva do l1<tjrllenše j je 

Kniha podává obr 
súvi,slos ti a nevyče rpáva 
by vyžadoval a; námahy a 
vdačn)\ že shrnúl a v 
o župnej reforme. 

Dufáme, že autor, 
povie nám eště' ni ek ol'ko 

JUDr. Jaroslav Brej 
pre územie Slovenska a 
skoslovenské republiiky 
Str. 1055. - 120 Kč. -
a n., spolu s doplií.ujícím 
fikace živnostenského z' 
se změnami, jež vyžad 
pisy lLyní platné pí-izpús 
rických znamenají úplné 
nutno, aby správní úřed 
nového práva. Tornu p 
tVl'lrci nového zákona a 
jii v zemích hi sto rick)'c 
vydání živnostenského 
jejich snaha úplně pod 
množství vládních nai-Í 
texty návrhů zákona, j 
jest -velice praktická a 
živnostensk)Tm budou 
K věci samé máme tu sk 



velmi důkladné v)'p isy z měst
je Tomkova místopisu. Z toho 
)m, že i'eší i'adu problérnii ho
tanovi ska, n)Tbrž i v pracné a 
l odkladě arc hivních pľamenů je 
:1. Fľantišek Čáda. 

péčÍ«. Pod tímto názvem vydá. 
lejbližší době j ako svazek IX. 
éra Ph. Dľ. P e t ľ a Ze n k I a 
sociá lníh o pracovníka. Knížk~ 

lsi za 4 Kč. Obsahuje množ ství 
tl a měla by se s tát nezbytnou 
ího pracovníka v obci. Jelikož 
omezeném p očtu v)i ti s ků a vět
:í. -v-

LviI JUDr. Ludvík Fořt, tiskem 
vydavatelsk)rch v Praze, 1925, 

z největších státníkt't fľancouz
na vlastnictví. Snaží se v bouř
- dokázati, že soukromé vlast
polečno s ti, že jest odůvodnéno 
erozlučně spiato s lidskou při
~me Hci, že se mu to z hlediska 

v tom, že připomíná čtenáři 
euvědomí a že obeznamuje jej 
bouřlivých létech pad esátých 

Dr. Jindřich. 

větna 1896, č. 79 ř . z. s uvozo
atd. a zákonným článkem LX. 
Antonín Hartmann odboľový 

ákladem Kompasu, ~v. XIV. -
Kompas pokľačuj e dále ve 

lýc h , takže pomalu ve sbírce 
ní pľávnÍch norem. Ve svazku 
ann exekuční řády čl to jak ra-

na podkladě rakouského exe
. stech přičleňuje text uheľského 
l1 Ý, neboť jednak na dvou uni
Iského , jednak úi'-edníci z histo
:lálli. Postup ten má však také 
e přehled v zákoníku znesnad
I)T, činí se n epřehledný . - ' Ve 
dodatky od vydání základních 

ásadními rozhodnutími nejvyš
aj}, již nyní SVllj ustálený vZOľ, 
pľaní by bylo, aby nakladatel
jší rozsáhlému kruhupľa.ktiků 
Dy se mohlo státi, že vysoká 
se o podnik podobný . . dnk. 

125· .- Stran 247. - Cena 38 KL 
kris e hospodářské, byl vyrov

tlesl dobrodiní, a bylo v rukou 
rán. pľaktický právník, advokát 
všemi dodatky a vysvětlivkami, 
šího soudu, jež jest uvedena ve 
učky jest velice pľaktické, a. 
lázeti v žádné knihovně , prak-

dnk. 
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Pavel Poničan: Priručka administratívneho práva platného na 
území Slovenska so zvláštnýrn zretel'om na župnú reformu. - 1925. 
Nedávno sa objavila na knižnom trhu kniha spomen ut)rm názvolI!~ 
ktorá má podať obra.z o adm inistrat ívnol11. práve, ktoré je 'Platné na 
území Slovenska. Autor hovorí, že berie zv láštny net el' na župnú re
:formu; človek by očakával, že sa v tejto priručke, ktorá je dosť ob
jemná dočitá ni sčo h o aj krom už spomenutej župnej r eformy, ale tomu 
nie je tak. A utor ve l'mi obratn e sosb ieral všetky zákony a nariadenie, 
t ),]<ajúc sa žup n ej reformy, umiestiíuj e jednotlivé nariadenie pod prí
slušné paragrafy, tak že čitatel ' získáv á ve l'mi dobIj pr ehl'ad. Kniha 
v tomto sos t ave ní sa stáva výbornou sbi erkou všetkých predpisov, ktoré 
by čl ovek inač musel hládať ' po vše tkýc-h možn)rch úradných li stoch,. 
Kniha sa deli na 3 di ely; v prvom, dlelu uvádza autor »ustanovenia 
prcdchodiace župnej reforme «, v drubom samotnú župnú reformu, 
v tretej ča,s ti najdeme krátke pojednávanie o prijmoch žúp a okresov, 
a na ko niec: a rozob erá dozorčie právo okresn)'ch a župných úradov. 

Autor s vel'kou pozornosťou sosbieral zákony a nariadenia, spa
dajúce do prvej a druh ej ča s ti svoj ej knihy , ale za to velmi málo 's a 
zaoberá otázkou príjmov a dozorčim právom úradov župný-ch a 
okresn:)rch. 

Kniha postrádala akéhokoľvek hi3torického poj ednávania o ad
ministratívnom práve; j e pravda, že túto čásť vynechal autor asi naročky, 
nechtiac zabíehať Jo dlh šieho poj ed n avania, ale dl'a mójho názoru, te
rajšiu župnú reformu móžeme dobre pochopíť len p o nač e rpaní určit)"ch 
znalos ti o predošlon, staveadmini s tratívy na Slovensku. Tento ncdo
sta,tok však by sa C'ště n emo hol pokládať za vel'kú. vadu. Vadou knihy 
je, že nikd e nenajd eme pojednávallie o najmenše j jednotke správnej, 
o obciach ; taktiež chyba pojednávanie o administ rativnom pokračovaní 
a o kontroleverejnej správy. Kniha o ac1mini str ativnom práve len vtedy 
podává úpln)T ob raz , keď pojednává ú kažclej súčiastke administrativného. 
sridenia. Autor vynech a.l čásť o ob<.:i ach, ač práve zákon č. 2ll/20 sostat
llUje notárov, pred t)'m sa mosprávn),ch orgánov, a tým vnikla š tátn a: 
sp ráv a do najmenšej jednotky admini strativy. . 

Kniha podává obraz dosť kusý a to preto, lebo ni et dostatočnej 
súvi,s losti a nevyčerpáva úplne to, o čom autor pi sať chce!. Práca tá 
by vyžadovalé\! námahy a 'Í11noho času, preto musíme byť autorovi po- o 
vdačn)\ že shrnúl a vydal roztrase11é a dosť nepri tupné predpisy 
o župnej reforme . 

Dufáme, že autoľ, ktorý je douľ)'m odborníkom verejnej správ~t 
povie nám eště ' niekol'ko slov. Úprava knihy dobrá. Kš. 

JUDr. Jaroslav Brejcha a JUDr. Viktor Fikora. Živnostenský zákon 
pre územie Slovenska a Podkarpatské Rusi. Komentované zákony če
skos lovenské ľepubliiky vydávané Kompasem sv. XV. - Pľaha, 1925 . -
Str. 1055. - 120 Kč. - Zákonem ze dn e 10. října 1924, č. 259 Sb. z .. 
a n., spolu s doplňujícími jej nai'-ízenÍmi byla prakticky pľovedena uni
fikace živnostenského zákonodáľství v Československé republice. ovšem 
se změnami, jež vyžadují zvláštní poměry na Slovensku. Nové pi"ed
pisy nyní platné p1-izpllsobeny byvše právu platnému v zemích hi sto
ri'ckýc h znamenají úplné odklonění od pľáva dosavadního. Bylo pľoto 
nutno, aby spľávní úře dníci dostali dobrou příručku pro praktikování 
nového práva . Tomu plně vyhovuj e vydaná sbírka, kterou sestavili 
tvtlrci nového zákona a opatřili dop1ií.ky podle zkušeností získaných 
jii v zemích historickýcl1. Počínali si obdobn)'m způsobem jako při 
vydání živnostenskéllo zákona pro tyto země, a možno říci, že se jim 
jejich snaha úplně podařila. Sbírka kromě základního zákona obsahuje. 
množství vládních núízení zákon doplúujících, a kromě toho i některé 
texty návľhů zákona, jež se t ep rve v parlamentě pľojednávají. Sbírka. 
jest velice praktická a . úředníkům, kteří nyní denně s novým právem 
živnostenským budou se zab)Tvati, bude sbíľkou n~vyhnutelnou. -
K věci amé lliáme ttÍ skl:ovnol1 poznámku, že nepokládáme tento zpllsoh 
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LllliEkace za pi'-í1iš šťastný, ježto na jednotném státním území platí 
.stejné normy materielně , obsažené ve dvou rozdíln)Tch normách for
málních_ Kdo klade dttraz na formu a její piisobnost v praktickém ži
votě, nemůže pochopiti, proč nevydal se jednotný zákon pro celou re
-publiku, a proč se činí rozdíl mezi zeměmi historick)Tmi a zeměmi slo
venskými, když toho nebylo zapotřebí? Tento případ není ojedinělý 
v našem zákonodárství, a bylo by naším přáním, aby konečně naši zá-
l<onodárci osvědčili více státnického smyslu. dnk. 

Statistická zpráva hlavního města Prahy, spojen)Tch obcí Karlína, 
Smíchova, Vinohrad, Vršov'ic a Žižkova a r6 sousedních obcí Velké 
-Prahy za léta 1919 a 1920. Díl J. - Vydala statistická komise hlavního 
města Prahy. Stran 309, 20 kart., 7 díagr. - Praha 1924. Statistická 
1<omise vydává tímto po válce ji';; druhou zprávu a zahajuje tak opět 
pravidelné vydávání statistických zpráv válkou pi'-eruš ené_ První byla 
souhrnná zpráva za léta 1915 až 1918_ Nynější zpráva je poslední, jež se 
obírá územím Velké Prahy, jak byla/ projektována před válkou. Obce tyto 
sdružily se tehdy ke společné siužbě statistické, již prováděla statistická 
1<ancelář praž;ká. Příští zprávy budou však zahrnovati již celou Prahu 
podle zákona z r. 1920. - Data snesená v tomto rozsáhlém svazku vy
čerpávají plně obory, jichž se dot)Tkají a podávají tak plný, zcela, ob
j ektivní obraz těchto složek pražského života. Ta základě jejich bylo 
by možno psáti komentáře a vylíčení , které by nemohly b},t zkresleny, 
kdyby úplné a bez tend ence využily uvedených dat. Souhrnné údaje 
1<aždého oddílu bývají pi'-ipojovány k datllm z let posledního čtvrtstoletí, 
takže je možno srovnávati s minulostí. Dat aJ nej.sou jen prostě uvedena 
,T hlavních rysech, nýbrž zpracována do podrobností, rozdělena a sesta
vována z nejrllznějších hledisek a podle nejrllznějších tříc1idel. v číslech 
absolutních i relat.ívních. 

Zprávu zahajují záznamy o povětrnostních poměrech, o nzení 
Velké Prahy, o rozloze pozemkú, o rozGídění jich podle druhú_ Pak 
následuje statistika stavební, domovní a bytová, v níž jeví se těžké 
poválečné poměry stavební, nepatrné počátky stavebního ruchu v r. 1920 
(r55. nových staveb, 293 přístaveb, přestaveb, celkem 1004 byty o 583S 
místnostech), bytová nouze a pi'·elídnění by tll. Dále zpracovány jsou 
zde údaje o rozvrstvení by tú podle polohy (v po schodích) podle po
\Tolání nájemníb"t, počtu obytných místností nájemnébo atd. Další oddíl: 
Měna obyvatelstva podává obraz vYl-ovnávání poválečných poměrú nad
prúměrným vzrllstem slÍ.atkll, vzestupem porodú a poklesem úmrtí a 
-k tomu se připojuje oddíl o zdravotnictví daty o nemocech, o činnosti 
nemocnic a ostatncíh zdravotních ústavll, o zdravotním stavu žadva 
na školách, o kontrole potravin atd_ a zvláště zabývá se prostitucí 
tehdy ještě kcntroltJvanou . Pak je zde oddíl o nemocenských poklad
-nách uvádějící měnu členstva" případy nemocí a úmrtí členú a finanční 
stav pokladen. Konečné oddíly dotýkají se obecního hospodářství a to 
pi'-edpisll státních daní, jakožto základny pro vyměřování přirážek zem
ských . okresních a obecních, s tavu obecního jmní, obecních příjmll ~ 
-vydajt1. Zde je možno sledovati vzestup obecních dluhll, obecní vý
Plljčky, poměr jednotlivých složek ve jmění obecním (několikanásobná 
převaha jmění nemovitého nad movit)Tm) podrobné výkazy příjmů a 
-vydání podl e př edmětů v jednotliv~-ch obcích a v celé Velké Praz-e. 

Na kOtlc i je přiloženo 20 barevn)Tch tabulek a 7 diagramů, které 
snesený materiál zpracovaly graficky a pro laika přehledněji než sta
tistické tabulky sa.my_ Zpracov6ny jsou tu zejména poměry bytové (za
lidněnost domlj, byty Pl-elidně né, s podnájemníky, podle povolání ná
jemníkú atd.), národnostní a nábožen ské poměry obyvatelstva. 

Zpráva je určena nejen pro naše domácí obecenstvo, nýbrž i pro 
cizinu a text je proto všude český a francouzský. K-k. 

Nákladem S. Č. P. ) Všehrd« ov< Praze. Redaktor dr. František Čáda. 
Tiskl B. Stýblo v Praze, Václavské nám. 2.8. 

ROCNIK Vll. 

vš 
LIST CESKOSL 

Právní podklad 
'Ského a uherského sp 

. smlouvy St. Germains 
nonské. 

Tato 
zajištěný. 
právním pOlněrem v 
a povinností nástupn 
liJwrsku ph'vzíti část 

Reparační komise 
mírových smluv, rozcl 
jed notlivé nástupnické 
ného poplatní silou ú 
rakouském činí 4ľ7 
17'303%. 

Takto vymezenou 
předválečném 
nr6té titry. 

U dluhťl neza ii 
na jehož území byl ul( 
štěn) každý jednotliv~T 
nosti Jnírových smluv ( 
ských rent 26./7. 1921) 
výhradně tohoto státu, 
.-·tává změna v osobě 

Souhrn dluh opi 
.. tátu a okolkovaných 
tohoto státu. Je-li ten 
dluhu, jež má nástupn 
parační komise, jest 
komisi nové dluh 
ného schodku. Tyto 
pi Sll, které byly ulož 
nick "ch Státll, takže 
nfkein. Bude-li naopak 
Reparační komise 
blok jest menší. 


