;kutečn)Tch

rodičích (a je
znaný nebo nárok na pfi)odmínek nápadu,*) b) aby
:a10 alespoI1 půl roku před
o starobního) adoptivnímu
u před jeho smrtí. U scho "
byJi vyživováni bezplahlě
) a aby hyli svou výživu u

rol{ na dúchod sirotčí té:%
ly V § 96., odst. 1., lit. ~1)
:ituje - jak jsme se zmÍhto paragrafů s § 118 Jz(~
~hod si(,otČí nemají, ježto
zde ~ 96 citoval nebo je
~h nárok omezil zvláštní
o ně nebo podmínkou, že
yli odkázáni v~r žjvou na
na sirotčí dúchod pouze
nejvyšší pí'istupná výše
f 118., odst. 2.). Touto nej,lího d{whodu zemřelého
~m ě

,)

odpadnutí jeho pod17ti roky věku.

před

druhy odbytného: jednak
pojištenci, který neodbyl
)ojištěnÍ není nároku na
§ po důchodci, jemuž Čf'
l1enÍ nároku na důchod
íká, z jakého di'tvodu ná~e z kteréhokoliv dúvodu
~kad (Joby),
případech pozťbtalí. Jimi
rozenci zemí·eIého. Nárok
~jícími, tedy m~nžel př,t'd
sourozenci (~ 121., odsl'.
: nárok jen tehdy, žili-li
ti aspoň ptI1 roku před
\Tážně odkázáni (odst. 4.).
rtné podle odst. 2. § 121,
ydovský (vdo\'ecký), tedy
lěné (přpživŠího manžela) ,
když je tu některý z vylak zákun, iak jsme řekli.
é není nárolnl na dt'khod
o v»klac1 prV:\T,

vdovský (vdovecký) a poněvadž zcela všeobecně stanovÍ, že
:manžel má přednost před dětmi, náleží podle znění zákona
<>dbytné i vdově (vdovci), vlastni vinou rozvedené (§ 115, lit. a)
nebo dokonce zavinivší úmyslně smrt svého manžela (§ 115,
lit. h). Zde zřejmě jde o přehlédnutí zákonodárce, ale zněnI
zákona nepřipouští sporu. Proto _také nebude nikd() váhati
-přiznati odbytné vdově, která vstoupila v manželství s pojištěn,
e em v době, kdy tento již požíval důchodu invalidníh.o nebo
starobního (§ 115, Ht.c).

z P R l\ VY.
Redivivus? Pamatu}eme se,- lleboť není tomu tak dlouho -~,
-s .iakými potížemi se rodil svého čaSLT senát naší republiky: Vínle,
že původně, dokud ještě nevl'll lÍstavy byl znám pouze něko~
lika zasvěcencům, navrhovala se druhá komora z části j,me;
lwvaná, což konečně po zásluze }ako monQ1'chistická reminisrence bylo odntítnulo" fe pak byl návrh na t. zv . nesmrteln'ost
senátu, zasw!nf ' Ilcrozpllstitelnost ) a obiu)Uov(mí bylo nav1'lwváno po zpLlsobu francoLlzském. Konečn ě z , porad vy.~el senát
b dIiešní formě. Veškero usilováni ' vúše zmíněné vyvěralo
z ' myšlenky, že poslaneckri sněmovna, Jako ko'mora politická)
potřebuje nutně kOJ'(>ktív ue druhé sněmovně., taktéž l'epreseniontu národa, avšak zalo,žéném spi.~e hosliodář-sky. Myšlenka
ta nebyla důsledně provedena. Nlltno' však uvážitž, že v době
pořizování ústavy .tiž pouhé zavedení senátll bylo velkým úspě 
,cheut ptoti stalLovisku mnohýcJi politiktl, liž senát a priOl'l
zamítali. V ' ústavníin Výb'Ol'll l'evolw~niJw N61'odni11O shromážděni měl velkou váhli muž, }emuž i pouhé slovo »ministei'stvo f(
bylo svého času málo pokrokové, a tak mu právně nemáme
většinu ») winisterslev «, núbrž , porz;:,e » úřadťJ pl'O spl'ávu «. Za.') i"Ún ci senátu llwseli kon eč ně se spokoJUi s nyněj.~í formoll
senátu a Jako útěchu prohlašovali si,' že třebas senát bude pouze
kopií poslanecké sněmovny . vyvinr. pouhou SVOll exžstenci vědomí
t. zv. espl'it du COl'!J, že se bllde ciliti .tako důrazný ústavní
-činitel.

Pět let. jeho pižsnbnosti nezdá se :opruvlíovali jejich naděie.
Sf>nát neměl, nebo nechtěl mUi, 'dostatečné vůle lfe svému ,ži-

VOLIl. K ,;e1w chvále možno řícž,že nikdU nell!{Ó'zal se neposlušným bi'alrelll sněmovny poslanců . ScJwálil, co si vládq, fo
jesl výboJ' vetšin.u poslane cké sIiěmovng, přálo.. A měl kolikráte
dtwod, aby vykonal své právo zw'uč e w; mll ústavní listinol'!;
l' ždU však, měl--li pochybnosti o tom , co schvaluJe, dával výNC: těmto námitkám pouze formou l'eSOlllČnfch návrhůJiež
nejsou závazny a .tež pad lq -pod stůl, Dokonce ani o svém zfÍjtiku nesměl rozhodovati. J cst Je.~tě u živé p~1mětiJ že když liž
hUlo ' roz]wr[IIl.lto o rozpu.~těni fJoslnnecké snčmovny , CI vyno--

řlla se najednou myšleIlka, aby byl rozpu.Hěn také sellJát;u.č
~ístavně zaruČenou dubu ieště ani netrval, předsednictvo senátu

se usneslo odporouati tomuto záměru, nevidollc ke kroku' torno.
Nez usneseni toto později bylo reuokováno nl! zákrok
vlády.
V důsledku toho také veřeinost nevidi v sen6tu .to,
co ~amýšleli tvůrci ústavy. Charakteristickým pro nazíráni na
s'enát ieSt oznáIneni jistého rozšiřcnéllO deníku politického
~ doby posledních voleb, kdU bylq oznámeny ue~kerq volební
výsledky z volby do pal'lamentu, a ohledně senátu bylo řečen?,
že redakce pro nával liné práce ie nellveře}iíu;e, že však si .Ie
nlůže čtenář vypočíst sánl, ježto všechna čisla platicí pro ,tedRotlivé politické strany do poslanecké sněmovny zmenšená
o 15% isoll volebním.i výsle'dky z' voleb do senátu. U nás se
příliš divá na senát .lako na působiHě politiků mimo služba.
Vždyť se vyvili i prakse, že ani ministrem nemůže býti ~lcn
senátu! Jistě se dá diskutovati otázka vhodnosti ledné nebo
dvou komol'. Jestliže však se iednoH ' ústava naše postavila na
stanovžsko dvou komor, pak jest povinnosti senátu !v pr'Jé
řadě, aby dbal této funkce ústavou lnu svěřené, aby své kompetence morálni hájil, ' seč .feho silq slačí. Senát Inůže býti ubezpečen, že ieho činnost bude sledována občanu s povděkem.
.
Každý právni řád vyžadule určité stabilisace a tradžce.
U nás nzůžeme len těžko srovnávati naše poměry s poměry
ve státech vžitých. Bylo bq však našim přáním, aby senát naší
republikq mohl se pochlubiti tou vahou, .Ťakou má v l'epubli·
kánské Francii nebo ve Spojených státech severoamerických.
Vita.říce nový senát v novém složeni přeleme nIU na této cesti>
mnollo úspěchů, .řež budou také úspěchq konsolidačniho pl'OCťSll republiky.
Dr. Karel Novák.
·důvodu.

"""""7"

Přípravné

práce k provedení sociálního pojištění. Ministr sociální
vyhlásil výnosem ze dne s. listopadu . I925. č. j. 742o-1I1 . F.
jednací řád pro přípravný sbor, jenž bude v nejbližší době konstituován,
aby provedl práce potřebné k tomu, aby s prováděním sociálního pojištění mohlo b)Tti Zla·počato V l ustanovený termín, 1. j. 1. července I926.
Výnos ten obsahuje čtrnáct paragrafů cl pojednává o složení pi"ípravného sboru, o jeho funkcích o úkolech, jakož i o funkcích des etič lenného užšího komitétu, jenž povede vlastní přípravné práce.
Dr. Jindi·ich .
Několik myšlenek o volební reformě; Ať po suzu jeme volební Hd
d l I po slanecké sněmovny ze dne 29. února I920 č. [23 Sb. z. a n. jakkoli, jedno musíme uznati: že provedl zásadu § 8 a 13 ústavní. listiny,
že · totiž volební řády mají spočívati na zásadě všeobecného, rovného ,
přímého, ' ta,jného práva hlasovacího a na zásadě poměrného zastoupeni ,
přímočaře, témě!' do posledních možných důsledků, jsa stejně spravedl,i vý ke všem. Tj'rž pocit ovšem nemůže v nás vzbuditi reforma volebního
řádu, provedená zákonem ze dne 15. Hjna 1925, č. 205. Sb. z. a n.
Prvý zákon nepotřebuje namnoze odiivodňování, u druhého ani
obšírné odůvodňování a poukazy na cizí zákonodárs tví nemohou pr'esvědčiti o správnosti zvolené úpravy. Prv)" je;;t zásad ní a důsledný,
dmhý jest umělý, vzbuzující dojem díla vytvoi"eného ad hoc za urči
tý-m . cílem. (Vý jimku tvoří ovšem změny. jež byly naprosto nutné,
vzhledem k rozdělení Těšínska). Několik příkladů toto stanovisko snad
obja8ní: Volební kraj pl vý, pl1ažsk)T byl rozdělen ne snad na dva kraje,
péče
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Dl'. [(arel Novák.
ního pojištění. Ministr sociální
:opadu _1925, č_ j. 7420-111 - F.
: v nejbližší době konstituován
~r s prováděním sociálního po~
~ termín, t. j. I. července 1926.
!lfů cL pojednává o složení pi'-í- ech, jakož i o funkcích desetivlastni p1-ípravné prác e.
Dr. Jindřic h _
tě. Ať po suzujeme volební r-ád
ra 1920 č. 123 Sb_ z. a n. jakásadu § 8 a 13 ústavní listiny,
zásadě všeobecného, rovného ,
. zásadě poměrného zastoupeni,
I důsledků, jsa stejně spravednás vzbuditi reforma volebníh~
l1a 1925, Č. 205. Sb. z. a n_
odůvodňování u druhého ani
~ z~k(:H1odár,st~í nemohou pi"ervy J ~st ,zasadní a důsledný,
vytvoľeneho ad hoc za urči
:11y, jež byly naprosto nutné
pHkladů toto stanovisko ·snad
-ozdě l en ne snad na dva kraje,

n.fl>rž pouze na d\,é části téhož kraje. DLlVodová zpráva odůvodňuje to
p;:ostě přílišným rozsahem tohoto kraje. Že pražský volební kraj jest
y poměru k ostatním krajům příliš veliký, o tom poučí jediný pohled
na mapu. Při zá sadě poměrr.ého zastoupení důsledně provedené nemůže
to však býti žádnou závadou. -Když byl projednáván zákon župní, byir\
pcuka zováno na nemožný přímo útvar této župy, shodné s v olebnb.l
krajem, odlučující od Prahy prumyslové obvody bezprostředně s ní na
sev eru a západě sousedící, a přirozeně ku Praze inklinující, připoutáva
jicí však k ní zemědělské kraje na hranicích Moravy, které směřují jinnm
jah) ke svémtl centru. - Nyní byla tato n esrov nalost odstraněna, ovšem
pc.ti Ze tam, kde vlastně nepřekážela, t0tiž ve volebním řádu, avšak způ 
sobem charakteristickým . Byly utvořeny dvě části kraje pražskéhc,
které v některém ohledu mají povahu volebních krajů _ samostatných ,
v jiném ohledu posuzují se obě části jako jeden kraj. Kdyby se bylo
postupovalo logicky, naskytovaly se dyě možnosti: Buď rozděliti pražsk)kraj tak,aby byly vytvořeny dva celky, zpiisobilé b:),ti po př. i samostatnj'rmi župami, anebo utvořiti z Prahy samostatný zvláštní kraj,
což by bylo odpovídalo jejímu výz n amu jakožto hlavního města a
i počtu obyvatelstva v ní usedlého. Ani to, ani ono se nestalo, ' nýbr~
práv:ě naoplctk Praha sama byla rozdělena mezi obě části. Zde bylo provedeno něco, co bylo našemu volebnímu řádu bohudíky dosud cizí vo lební geometrie.
D~lší změnou vzbuzující pochybnosti, jest nová úprava druhého
"I ti-etího skrutinia. ' Tato úprava souvis í s otázkou quora a s otázkot,l .
co má se státi s hlasy odevzdanými s tranám. jež nedosáhly mandátu .
Jest možno vážně diskutovati o tom, je-li účelno zabrániti úpravou
vole bního řádu tomu, aby do sněmovny nedostaly se příliš malé strany.
.N ebo ť j est obecně uznanou závadou poměrného zastoupení, že podporuj e
tříštění sil a brání tak utvoření pevné pncovní většiny. Za vhodn)]Hoftředek k dosaž ení t ohoto úč elu ovšem nemožno pokládati tlakový,
jak:)im jest rozdělení Prahy mezi obě části pražského volebního kraje,
což jest příliš umělé, nepřirozené. Možno-li spřáteliti se s tím; že vo]elJl1í i-ád zabrání tomu , aby do parlamentu nedostala se strana; kterÍl.
;: ása dně měla by podle počtu hlasů nárok nal nebo 2 mandáty, st>tva
možno bezvýhrladně přisvědčiti úpravě zvolené u nás volební reformou,
jež umožúuje, že i straná která by měla nárok na 5 i více mandátů podle počtu hlalsi:t a pro kterou hlasovalo třeba několik set tisíc volič6.
nedostane ani jeden. Dovolává-li se pak důvodová zpráva ústavníhů
\·).'horu poslanecké sněmovny na obranu této úpravy zejména němec. kého volebního řádu, podle něhož jest možno, aby strana, která dostal ó:
\." celé i-íši 700.000 hlasů, nedo st ala ani jeden mandát, může se na to
-prostě odpovědět slovy Rukopisu : N echvalno nám v Němcích iskať
l,ravdy. Nová úprava jest velikým ústuv.kem od důsledné. zásady po(ně rného zastoupení zkreslujíc skutečný poměr sil.
Řeší-li nynější úprava drullého skrutinia nově otázku quora, upra·
vuj e třetí skutinium nyní otázku , co má se státi s hlasy, které přišly
na zmar - totiž na - které nepřipadl žádný mandát. Podle dosavadní
úpravy byly tyto hla's y nenahraditelně ztraceny. To mělo za následek,
7.e ph volbách v r. 1920 ztratil československý národ jako celek dv9.
mandáty na prospěch NěmciL Tomu zab!"ániti, byló nejen vhodné;
n)"bl'Ž přímo nutné, neboť není možno předpokládati, že ti, kteří volili
malé strany, j ež neměly pevDé jistoty, že by dostaly mandát, souhlasili
s tím, aby hlasy jich přišly k dobru _skupinám jinonárodním. Že jakýko li předpis, jenž takoyému přesunu zabrání, a pokusí se tyto roztříštěné hlasy zachrániti, přijde u nás v prvé řadě k dobru národu
ceskos lovenskému, j e:::t zcela přirozené, protože, jak -zkušenost učí, je'lt
v národě většinovém vždy větší možnost tvoření nových stran, než
v národních menšinách, - které · již svou povahou menšin jsou nuceny k větší koncentraci než národ tvořící ve státě většinu a jej ovláda jící a tudíž národně-politicky s?turovanY . . Jestliže tudíž nynější zněn í
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roztříštěné hlasy těm národním skupinám, pr o
které byly odevzdány, po př. hledí uchoVati národu československému
jeho mandátovou državu, lze to jen' schVlalovati. Jinak jest tomu vsak,
p'okud se týče řešení otázky, které straně ony roztříštěné hlasy mají
připadnouti. Nynější znění §u 53 zptlsobilo, že hlasy ty připadn l.' u
v podstatě stranám ' nejsilnějším. To . můze míti tedy ',: ,1 následek, žestrana, která neprorazila s žádným m~n:dátem, dopomůže k mandátům
straně, kterou potírala, proti níž byla třeba přímo v život vyvolána .!
Čili Obráceně nejsilnější strany přisvojují si " pr0stě hlasy, jež byly
odevzdány výslovně ' proti nim. To jest · dus'ledek který z hlediska i té
nejprimitivnější politické morálky nemůže uspokojovati.
Jak nutno
souhlasiti ' se základní zásadou ovládající · novou úpravu třetího skrutinia - uchování državy ' jednotlivých národních skupin, - tak nutno
zavrhnout konkretní úpravu této myšlenky v § S3 a musíme doufati.
že tento Pla,ragraf neobdržel své znění , definitivní. Náprava byla by
možna dvojím způsobem: Buď by se připustilo s družování stran, jako
ve volbách do obcí, anebo, což by snad bylo správnější. dovolilo by se,
aby každá strana mohla sama při podání kandidátních listin prohlásitl ,
které jiné straně mají hlasy pro ni odevzdané připadnouti, kdyby samá
ma,ndátu nedosáhla. Že by některá strana ) odkázala« své hlasy stran ě
jinonárodní, toho není se třeba v našem státu obávati.
P ,osledním opatřením majícím zameziti vstup malých stran d o
Národního shromáždění, opatřením povahy spíše preventivní, jest před
pi:;, že strana, která v žádném vo~ebním kraji neobdržela mandátu, mu s i
hra --liti celý náklad spojený s rozmnožením svých kandidátních listitl.
Ani v tomtl) bodu nemůže důvodová zpráva při objektivním posuzování
přesvědčiti o nutnosti takovéhoto opatření, zvl~ště uváži-li se, že n eúspěch některé strany nemusí býti vždy důsledkem její nepatrnosti ' él
bezvýznamnosti, nýbrž nyní i pouze následkem - zákonných pi" edpi sú
bránících y.zniku nových stran.
Posléze ještě několik poznámek: Volební I"ád stanoví sice, kolik
mandátů připadá na každý volební kraj, nezaručuje však, že ten který
kraj bude míti skutečně v zákoně uvedený počet poslanců neb senátoru.
Jest totiž nepravdě-podobno, že by již v prvém skrutiniu mohly b)rti
obsazeny všechny mapdáty, některému klla,ji přidělené. Mohlo by s e'
tak státi pouhou náhodou. Pro druhé a třetí skrutinium mají pak volební skupiny úplnou volnost, koho z již ka.ndidovaných osob navrhnou
pro tato skrutinia. Tím může se státi, že sice zůstane zachován poměr
poslanců neb senátorů, připadajících volebním skupinám, že však jednotlivé volební kraje nebudou míti tolik zástupců, kolik jim podle zitk)na přísluší.
Zákon o složení a pravomoci senátu stano,ví v § 10, že v případě
rozpuštění senátu, neb uplynutí jeho volebního období, musí býti nové
volby vypsány do 66 dnů. Obdobné ustanovení pro poslaneckou sně
movnu hledáme marně jak v ústavní listině, tak i ve volebním řádv,
Zásadně bylo by tedy možno, aby mezi rozpuštěním poslanecké sně
movny neb uplynutím jejího vole,b ního období a volbou uplynulo vke
než 60 dní. Bude nedostatek takového positivního předpisu někdy praktický? Asi sotva, přihlédneme-li k tomu, že nyní byla lhůta mezi r ozepsáním volby a dnem volby stanovena n'1 28 dnů, která sotva bud e
někdy překročena.

Při reformě volebního řádu učiněn byl další krok na cestě uvádějící politické strany přímo do právního řádu: Podle § 22. volebního
řádu v novém znění nezastupuje volební strany před volebním soudem
zmocněnec, nýbrž zástupce ústředního výkonného výboru strany. Tento
předpis, který patří vlastně do § 12. z,ákona o volebním soudě, před

pokládá tedy, že kandidují pouze skupiny organisované jako politické
strany. Což vš lk kdyby prora,zila něj <'lká skupina, která není tak pevně
centra lisována jako naše politické strany? A kdo určí onoho zástupce~
když, jak se to velmi často stává, několik jinak samostatných poli-
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tických stran podá společnou kandidátku? ' Shledáváme opě~, .i ak na
to již opětovně upozornil prof. VÝ eyr, že takovéto uvádění politických
institucí do právního řádu, aniž by právní řád sám tyto instituce upravoval, vyvolává vždy řadu pochybností. Prozatím snad těchto několik
letnio nadhozených poznámek k volební reformě postačí.
je.
Kandidátní listiny a jazykový zákon, ,V pražském kraji dostali
jsme úředně doručeny kandidátní listiny, z nichž kandidátní listina do
pos~anecké sněmovny č. 6 byla označena: KandidatenHste, der Deutschen
N ationa1partei fur die \Vahl in das Abgeordnetenhaus fůr den ersten
Wah lkreis, listina č. 9: Kandidatenliste der Deutschen sozialdemokradatischen Arbeiterpartei fur die Wahl in das Abgeordnetenhaus fiir den
ersten Wahlkreis, listin a č. 27: K andidatenliste der politischen Partei
atd. Vždy následující jména kandidátů a pak razítko: Krajska volebn!
komise v Praze. Obdobně tomu jest u kandidátek do senátu. Až 11<1
zmíněné razítko úřední tani slova v jazyku československém, státním,
oficielním československé republiky. Podle mého názoru nebylo po ·
stupováno ve smyslu § 2. zákona ze dne 29. února 1920, Č. 122 Sb. z.
a n. Krajská volební ' komis e jistě jest orgánem, na níž se vztahuje
ustanovení právě citovaného zákona. A tu pokud činnost její se vzta
huje na ' obvod, v něm nelze vůb e c uplaniti jazykových práv menšin
nutno pi'-ijímati podání a vyřizovati v jazyku pouze československér:n
Pokud by se snad mohlo 'argementovati, že v obvodě krajské komise
volební prél,žské jsou také soudní okresy s obyvatelstvem nad 2d''f~
německým, čemuž tak není, pak bylo nutno úřadovati, a Mední v;y t-ízení vydati t a k é v jazyce menšiny, to znamená, kandidátní listiny
' německých stran měli se voličovi dostati do rukou čes k y a n ě
m e c k y, nikoli ' pouz e v jazyce menšiny. Neboť úprava kandidátních
listin a jejich vydání jest nezbytně aktem úředním (srv. § 25. řád"
volení do poslanecké sněmovny). Praxe opačná odporuje jazykovému
zákonu, a jest prejudicem pro stále odkládaná jazyková nařízení ,
nebo snad má býti pi"ed~věstí - změněného kur su vůči jazykovým
menšinám?
dnk.
Státní rozpočet republiky Československé pro rok 19~6. Státn í
rozpočet pro rok 1926 jest prvým rozpočtem naší republiky, který
jest aktivní t. j. vykazuje celkový Pl'ebytek na příjmech oproti výdajům.
Tento pl'íznivý výsledek státního rozpočtu pro rok 1926 proti
I- ozpočtům let minulých byl získán vyšším preliminováním některých
druhů příjmů (zvýšení kolkových poplatků zákonem ze dne 3. dubna
192 5, čís. 54 Sb. z. la n., dávka z jízdních lístků, dávka z telefonních
poplatků, dávka za úřední úkony, smluvní příplatky z cukru), ale
zejména značným snížel!ím potřeby 11a státní výdaje.
Okolností, která rrěla značný vliv na snížení rozpočtové po~ '
třeby pro rok 1926. jest považovati přirozeně výsledek tak zvané re"trikční akce státně-zaměstnanecké v důsledku ustanovení zákoni3t ze
dne 22. prosince I924, čís. 286 Sb. z. a n. z roku 1924, o úsporných
o patřeních ve veřejné správě. Poznamenati jest, že v)Tsledky této r es trikční akc'e se jeví v rozpočtu na rok 1926 jen potud, pokud byly
v době jeho sdělání známy.
N ovinkou ve státním rozpcčtu pro rok 1926 jest, že bylo upuštčno
od sestavení zvláštního rozpočtu státních investic, který byl v letech
T9 21 - 1 9 2 5 jako samostatná příloha II. připojen k vlastnímu státnímu
rozpočtu - příloze I. - a ve finančním zákoně byl vždy uváděn v druhé
části.

Vyl<'a,z uje tudíž rozpočet pro rok 1926 jinou formální úpravu
v tom směru, že potřeby investiční byly pro tento rok zařazeny do
dílčích rozpočtů oněch resortů, v jejichž zájmu ten který investičl1í
náklad se požaduje; výjimečně byly některé investiční potřeby, které
jsou společné několika resortům zařazeny do rozpočtu ministerstva veřejných prací. Disposice investičními úvěry náleží jednotlivým resortům..
jichž se týkají, v dohodě s ministerstvem veřejných prací. Investičn i
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p otřeby státních podniků byly zařazeny do rozpočtu těchto podniků.
Do fina11 čn í ho zákona pro rok 1926 bylo však v loženo, (čl. lIL , odst. 3·
shora), že ' úvěrů povolených n'a potřeby investiční neiSmí býti použilo
k ' hrazení jiných výdajů.
Jest Í'~ké njímavo přihlédnouti ke změnám, které byly provedeny
v návrhu finančního zákona pro rok 1926 následkem nové úpravy
státního rozpočtu pro tento rozpočtov3T JOk. Tak v článku VII. byl o
vypuštěno zmocnění ministra financí, ' aby opatřil peníz pro veškeré
státními příjmy nekryté státní_ výda j e úvěrními operacemi, protože
n á vrh státního rozpočtu pro rok 1926 končí přebytkem . Jako nový
e lánek v's unut článek XI!., který upravuj e op aH-o vání p e něz pro inve stiční potřel' y státních podmků,
Dr. Sch.

Několik poznámek o dnešním studiu. V posl ední době se na pr ažské fak u ltě právnické úžasně rozmohlo studium z t. zv. studijních po múcek různých soukromých » přípraven c , hlavně dra Schuberta a dr a
H růzy . A nejen to, ale vzrostl počet posluchačů, kteří se dávají v oněch
»pHpravnách « přímo ústně » připravova,ti « . Sám zjev, že se někdo dá
ke zkoušce připra'Viti jiným není ještě povážliv)r, pokud informátor jen
pomáhá a vede ve studiu, p octivém ' studiu celé látky. Ale hůře j e,
když ony pomi'tcky, označené »autory« jako nezcizitelné, jsou jenom
výtahy z knih a přednášek univer'sitních profesorů , více nebo méně
(} ůkladně sestavené, s větším nebo menším počtem chyb . (O způsobu
j akým se séstavují, svědčí na př . toto: Ve Vál eč ném právu m eúnárodnim
prof. Hobzy (vyd. z r. 1923, str. 8) jest tisková chyba v oddílu o represáliích: je uveden r. 1903 pro ohsazení Korfu Ttalií místo r. 1923 :
tatáž tisková chyba jest převzata do výtahu' H nhova, který jest
z větší části op sán z Hobzova sp isu!) Zde n ení možné s rovnávání
s Cizími repetito rii (jako jsou repetitoria Fischerova), poněvadž tyto
výtahy 'neslouží jen k opakování, ty j sou přípravou pro doktory práv!
Kandidáti musejí je ovšem znáti přímo n az pamět! A na to se dají n ac hytati bláhoví ko'legové, kteří si mys lí , že tím u še tří ča,s u a pak :;e
př ímo vysmívají těm kolegům, kteří studují z » originálů« sice daleko
rozs ahem větších, ale kteří nememorují n az pamět jako malé děti, co
jim páni x y et tutti quanti pi"edloží, a ne stráví rozumovým studiem
v celku o nic víc času, ba naopak pokud já mohu posouditi, ještě méně.
a když nějaký ten detail zapomenou, zbude jim v hla,vě rámec z pojmu.
k terý jeto hlavní při studiu. Jest to skutečně n e uvěřitelné , že ~;e mohou
nalézti lidé, kteří za hlav ní úkol studia považ ují do vést r yc hl e vyjmenova ti na · př. všechriy- pHpady, kdy je v trestním řízení t řeba svolení obžalovanéh o, a dívají se velmi pohrdavě na ty, kdo to nevědí, a le snaží s e
proniknouti hbvními , zásadami práva, Tito lid é n epa tří na vysokou
školu a jest sk utečně trapné vě domí , že takoví studenti do sah ují akade mick3'ch hodností a dělají dokonce zkoušky úspěšně! Bohužel, jest
m ezi námi právníky hodně těch. kteří se nedovedli přenésti př éS stano·
v isko s tř ed oškoláka: zdá se jim, ŽCi takt o moh o u lehčeji se naučiti ,
jest t o' ško lou zakázáno, a t o je ;vábL Ovšem, nelze j enom na ně sva.lovati všechnu vinu. Co on.ěm ' p říp r av nám nejvíc e 'pomohlo, to byl
ne dostatek učebnic v některých oborech. Ještě dnes j est to vidět:
nejvíce se používá vý tahu v předmětech, kde není žádných uč eb ni c
nebo j so u dávno rozebrány. Ovšem nelze tím vysvě tl ovati »studuje-!i « se takto v jiných oborech, jako v předmětech historických,
k de jsou uč eb nic e na všec hno. Tent o zj ev j es t nám sk ut eč ně n edůs toj
ným vysokoškolských posluchačů, a měli by proti němu bo jovati spo·
lečně jak profesoři, tak studenti. Tito mohou nejvíce vyko na ti, p r o tož e
to mohou dělati neoficielně , osobním 'pi'esvědčován : m j ednot li vců a na
nic h jest, aby 'se snažili o zlepšení úrovně posluchačů a absolvent!
fa kulty, tím více, čím ' vke poč e t nás , právníků roste. n em á-I! se stáfi
pravdou mínění, jež se stále více rozmáhá, že právníci ' jsou řemeslníCi
s paragrafy jako nástroji ; Ovšem oni sami to nezmohou a kořen zL
nev yvrát}. TQ hude, anebo. alespoň má býti také úkolem . reformy práv-
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nazpamět! A na to se dají na, že tím ůšetří čalsu a pak se
ldují z » originálůc sice daleko
n az pam ět jako malé d ě ti co
, nestráví rozumovým studi em
já mohu posouditi, ještě méně.
de jim v hl a,vě rám ec z pojmú.
eč n ě n e u věřitelné, že ~e mohou
)važují dovést rych le vyjmenoestním řízení třeba svo lení ob. ty, kdo to nevědí, ale snaží se
fito lidé nepatří na vysokou
t akoví stud enti dosahují akakou šky ú spěšně! Bohužel, jest
nedovedli přenésti přes stano·
kto mohou lehčeji se ndúčiti
'šem, nelze j enom na ně sva,lo~
ám n.ej.více 'pomohlo, to byl
h. Jeste dnes j est to vidět:
1,
kde není žádných učebnic
nelze tím vysvět l ovřlti »stuo ':' pře?mětech historických ,
:.v Jest nam sk utečně nedůstoj 1 by proti němu bojovati spo,
oh ou nejvíce vyko na ti protože
esvědčován:m j ednot ji ~ců a na
ovně pos luch ačů a absolven t!
rávníků roste, nemá-h se stáťi
1á,. že právníci ' jsou řemeslníci
~n::l to, n;zmohou a kořen zl ;,
yh take ukolem , reformy PTáv1.

nicl~ého s t :'lcli a, při j eho ž úpravě se rnusí hl e dě ti n e jen om k tornu, jak
posluc h ači mají studovati, nýbrž také . ja.k studují,.
J. FL
Jubileum 7s1etého trvání pražské Obchodní a živnostenské komory.
P ražská obchodní a živ11.Qstenská kom o ra o sl\a;vil a dne J.8. llstop<i dú
t . r. jubileum svého 7sletého trvání.
Pražská obchodní a živnostenská komo ra kons titu ova la se podl e
záko n a z r. lRSD. 'První volby kona ly se dne 17, hjna 1850 ve stan) městské r a rlJi.i c'i, za haj ovací schíiz e komor y konala se dne 18. li sto 11adu l R50 \, zasec!(ací ,s íni pr ažskéh o místodržitelství. Píisobnost k o'm or
hyla rozš ií' ovill a: zá ko n em z r. 186Ip1-iznáno jim právo vo lby zástup ctt
cl o zemsk)'ch ' Sně1l1 1\ záko n em z r. 1873 právo p1-ímé vo lby ř íš s k)' c l'l
POS lélIlCÚ.
Ptlvodn ~ mělú ko m o ra sko'r o v:)T lu čně ně tn eck:)T rá z; v n ěko hk ~L
desitd c: tí ch vša k 's tala se z vě t š iny českou: po státním pi'evratu by li,
h ospodál-s k) III o hni sk em Ll pracova la v obo ru zákonodárném i s práv níl ll
na bud o\'á n í . 'n a sí llo spo dál- sk é orga nislaice, s n ažil a se o to, aby če s k é
h ospodái'-ství zí skalo spojení s h ospodářs tvím svě tov:)l m, usilovala o 111( ' dernisaci d opravních prosti"edkú a vě n ova l a zvlášt ní péči českém u ži\' ·,
nostnictvu.
K o m o ra založ il a čase m i' adu ústaVtl se speciálním obo renl ptfs obnosti a zdokonalil a po pi' c:vna.tLl j e ji ~ h orga ni saci tak. aby mohly
pi'evzíti i funkc e institu c í ce los tátn ích, Je s t to ú s t av pro zve lebován í
ž iv no s tí, za ložen)1 r oku 1898, Ú stav ku podpOl'e průmy s lu, založe ú:)r
roku 1910, Obchodní ú:stav, \nznikl:), r. 1920 z bý'va lé V)'VOZ ll1 kancelái-e
a Umě l ecko-p rtlmy slové mu se um.
.
. Památné ho jubilea vzpome nuto bylo s lav n ostní SC htlZí v zase d ací
. ín'i k.') lllOry, jíž zahá jil za chura véh o presidenta Dna, Ma línskéh o v ic'epr es ident G r ossma nn. Sc htlZe z úča s tnil se zást up ce presid ent a r ep ubliky ,
j ťrnu ž odes lán byl telegram, l11.ini st r obchod u I ng. Novák, primáto'l'
mě s t praž s k:)' ch , a zás tup cové II ti- edních a jiných út-ac){\ st átních a veřejn:)' ch. D elegát i dostav ili se z Francie, Halie, Po l,ska, Jugo s lavie ,
Dulh a rska, Rumun.-k!él, Dánska , Německa, Rakouska, Ruska a M acfa r ska.
K sve111 u jubil e u v ydal a komo r a p a m ětní sp is, v n ěmž v ylí če n "!
jest j ej í čir:.ilo s t v lé t ec h 18~0-192S.
Dr. Jindt:-ich. '
Reforma právnického stUdia byla pl' e dmě telli ankety, kIH1ané.
13. t. m. v minister stvu ško lství ct, národní osvět y za úča s ti zást up ců
všec h ti"í česk5T ch právnických fakult, fak ult y něm ec ké i minister st v ;!
šk o l's tví a za pl'ed sednictv í prof . Mit-ičky. Rozhodnuto jednom ys ln.~,
že n elze za dnešních poměrtl pol<usíti se o vybudová ní zce la nového
syst ému . tu d ia právnického podle ciz ích vZO rtl. n}~ brž že bud e !Hltno
v nal ší m po stl1 p l1pr ac í oQmeziti se na odstra nění váž nýc 'll nedostatkl\
systému dn eš ního. - Až potud p o loúř e dní zpráva d od aná některýnl
denním li- t lll11, ~lo ž n o j e,n za tím podotknouti, že jednak j sm e ji marrie
h icda li v redakci n ašeh o o db o r '1éh o li stu} a jednak , že minis t erstvo n t u zn alo za zá h o dn o přizvati k t éto anketě zás tupc e stud ent stva a Žl:
se tedy zdá, že se má o p ě t r oz h odovati o st uclent s tv u bez s tu dents tva,
- ·eSto let spořitelny české. Spoi'itelna če:ská za lože n á r. ] 825 vy d a lél.
k svému s t o letému jubileu slavn os tní publikaci , v níž se popisu j e v:\, V(.lj
a činno s t tohoto p r os lul éh o peněž níh o ús ta vu n aše h o. Ú k o lem ús t avu
jest podpor oVÍa.ti spol' ivos t o byva t els tva pi'ijímáním a zúr okováním
vkladú, které j sou pak investovány do hyp o t eč ní c h zápů j ček a i jin5r m
bezpečn)'m zpú sobe m ukiádány. O d ji s t é doby poskytuj e ú st av úv ěr
i vei-ejnop r ávn ím k o rporacím.. Peč l i 'Y~T m vede ním v yšinu la se spoři t e ln í!
čes ká mezi pi'cdní n ase peněžní ú s ta vy a jako taková zasluhuj e za ji seé
F ežn ý .
vei-ej n ého povš imnutí a uzn án í,
Dvě z:ijímavosti ze Sbírky zákonů a nařízenÍ. Pocl Č. Z J 2 u ve ř ej
n ě n ;; jc:-:t \'y h láš k a mini str a financí ze dne 20 . l'íjna 1925 »0 so upisu
ob ligac ' dráh \' I-'::a rl;., Lud v íka a ob ligací drá hy A lhr ec ht o \'y, hali čs k )T ch
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obligací a obligací územních svazkú samospravných «.
tuto vyhlášku, nemůžeme · se zbaviti pocitu jakéhosi př_ckva
pení. Ve vyhlášce jest citováno několik nařízení p o I s k é h Cl ministra
financí, nařízení presidenta republiky P o I s k é, pak jakási blíže neoznačená dohoda s vládou republiky Polské (čí dohoda?, snad vlády
republiky Československé?). Maně vybavuje se o tázka: Proč jest takováto vyhláška, uveřejněna ve Sbírce zákonů a nář'ízení s tátu česko
slovenského? Smysl této 'Vyhlášky . jest krátce ten, že v Polsku nařízen byl soupi·s jistých cenných p~pírlt vydaných na území nynějšího
Polska a že tyto papíry mají přihlásiti' k soupisu též českoslovenští státní
obČélné, jak se o tom s vládou polskou »kdosi« ve vyhlášce neoznačený dohodl. Českos lovenské ministerstvo financí to nyní občanům če
skoslovenským oznam uje. Takováto ' vyhláška, myslím, do Sbírky zákOl1li a nařízení nepatří. Chce-li minis1.erstvo financí uvésti ve všeobecnou známost to, co natřizují polské úřady, jest k toinu zajisté vhoc1nějf, ím a t.éž i účinnějším prostř edkem denní tisk než oficlelní zákoník. Takto věc vypadá, jakoby minister stvo prostě provádě10 nOľln y
ciz ího státu, kterýžto dojem nemůže se tříti ani zá hadný poukaz na
jakousi ~ohod~ , o níž ,sve vša,k nic bližšího nedovídám e. Příbuzný svým
duche1!1 ~est teto vyhlasce zakon ze dne 21. srpna 1925 Č. 220, kterým
se udel~Je moc zákona právním pravidHim obsažených v úmluvách
s repubhkou Rakouskou o úpnvě závazkú v rakousko-uherských koTt;'nách .~. 9 ,vz~jemných pohled~vkách z vyúčtování n06iteltl pensij111~0 P<:)j.ls te~J. Umluvy tyto. u nas d os ud publiko.v ány nebyly, nebyly
al11 rart:lflkovany, nebyla u nIch tedy sp lněna skutková podstata mezinárodní smlouvy, a nyní se jim již uděluje moc záko na. Jsme tudíž
svědky toho , že Národní shromáždění udílí moc zákona obsahu smluv,
jež samo dosud nesc hválilo, ač so uhlas u jeh o vyžad ují a j ež <lni nezná
(což nutno lišiti od případťt, kdy jednotliví poslanci vyslovují souhlas
s n ě.čí~, co, sami neznají. - I?~ tom I;ení nic zvláštního). Případy, kdy
1l1ez111arodnl smlo uvy vyzaduJI ke svemu provedení spolupůsobení zák onodár ství smluvních Státll, jsou do's ti četn é věc ' řeší se však ta,k že
zákonodá rnému sberu pi'-edloží se zároveň s~nlouva a osnova zákona
jiv p.rováděj~dho,_ a obé pak též publikuje . Či chce se snad tl nás v této
,;,ecl pokracovatl v on0111 nepochopitelném pos.tupu, že totiž zmíněné
um luvy byly zde posuzovány jako největší tajemství v d o bě kdy
v ~akou:~u byly v~řejně parlan:entárně. prvoj ed náv~ny. a každ~;r, .kdo je
c bLe! znatl, m o hl Sl proste o lle do \fldne napsatI.
K ?~ě~a těmto » čÍslům « Sbírky dovolili bychom si podotknouti
t oto ·: Melt Jsme 'V' tomto ča,sopise již příležitost poukázati vuči minis t,e~stvu v~!ejnývc~ prací na to , jak mezinárodní' smlouvy publikovány
by tl nem~Jl . ~el~ b?,chomo snad my, právnický dorost, vyložiti ministerstvu fmanel, Jakym zpusobem mají býti m ezinárodní s m~ ,; uvy uvát1ěny \' íl č innost?
je.
Čteme-li
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Dr. Karel Lašťovka:. Zákon župní. 1. díl. Náklad em právnické jcdnoty. na Sloven sku v BratIslavě 1921.- Kniha, o níž tuto referujeme tvoří
p!',"' l1i ,d íl ze tří, ,;,e kter)Tcl; l~aJí bý·ti probrány všecky stránky zl1'pn iho
zrJ,zen}: .Ten t ~ dll se zrt,byv,Cl J ~ dnak všeobecn)Tmi otázk ami (prameny
praV11l, casove meze, ITUstlll pl1sobJJost a pocl.), jednak org ani sací él
kOl~lP .e tencí župních úřadú a okresních úřadiL Další Svazky budou jed natI J~dn-~k o hospodáj-ské s právě žup a okresú , j ednak o sp rávn:m
SO U~l11ctvJ. . Bude t:?y ~a.k, vyč~rpána pln ě vešktrá látkl;:t· týkající se
no.v: orgamsace ~.asl ~11lt::1} s~ ravy. Bude ~? j eden z nejrozsáhlejších
~p l S U sna cl neJfozsahleJsl vubec po Prazakově Ústavním právu ---

v naší velmi chudé veře j
hatý. Podává přehled a
seskupeny hojné výklad
1;;teré vedly k jednotl'
dlužno vítati vzhledem
S nad možno litovati, že
jiných státi't (na. př. prus
vy nikly některé před
vzhledem k úpravě fra
z jejich zkušenosti pl-i
saci zákona. N edoceni
celého zpracování. To
správy bude třeba tep
vo dítkem úředníkům i
Josef Šusta: S
Cl francouzsko-ruská ali
věku. 8°. Str. 300. přibližujeme k přítomnos
véto zpracování, zvláště
liJ.:ý a s radostí je ví
jin;l k b)-vá u nás zvyk
s končil autor kongresel
na jeho dozvuky v p r v
vlád ného Bismarka ::t. vš
ství, krach r. 1873 ap.)
v . ku1turním boji a př
byla zaměstnána udá
uherskou v Bosně a H
Ba lkáně proradou srbs
·úplr.~ odevzdal v podr
Tato v cl r u h é
spo lku. Vsí má si nej
Charakteri sovav vývoj
ocl konservatismu k r
tKala se Francie se
rozhod lo definitivJlě,
došlo ke smlouvě o
saže ní cílii vytčen)T ch Bi
ob rrtcí se ve svém líčení
byl obraz tehdejších po
Souběžně s těmito
dúleiitosti a jimi ~ce z
politiku anglickou opan
diplomatickými. Ovšem
mccko snaži lo !'e pevně
jména Anglie.
Ale i v Asii zavel
5\'-';-111i tužbami na t
o -nichž pojednal autor
konfliktů, kde západni
~Ude na tuhý odpor
jiném místě, v Afganis
sunujícího své hranice
jasněji vysvětliti situ
Irčanll za samosprávu,
A podobný zpúso
nadepsané »Bulhar·ská
dilo Bulharsko, jakož
1éhá titulu, vypsal o
int rik 13ismarko"ýrl1

