
yhovující. Byly to zejména 
lost byl? poukazováno. V re.
ou relatIvně - což z hlediska 
aleko větší. Autor odkazuje tu 
ll.tO, ,?tázku. šířeji rozvinul, než 
:z ucast laIckého elementu by 
Okresy by byly příliš drobné 
~~ celo~ ze~i by se nutně pře
lsace uzemI obsahujícího dva 
lobr:~,st z,emské správy by při
. ne}:redmk by neměl dosti od
l ~aJ~u, aby pronikl příliš če.t
zsa!lle uzemí jako jsou zemské 
!dmJ? z d.ůležitých argumentů 
3e tnn vyjde vstí-íc autonomi
lázor velmi povrchní. Takovou 
in m~st,o zemské správy jest 

Dn:sn1 heslo »administrati'Vní 
dobe zredukovali svůj dříve 
~dklad spíše konkrétní stížnosti 
~. cl? slovenských věci, než n~. 
eznem. po~}ed~ na situaci jest 
tono~le znzel11 zemské správy 

urad v Bratislavi svou ex 
sku vůb~c jest špatné spojení 
:m a s lIdem, než jsou jednot-
10 opraveno rozhraničení žup. 
,epravděpo,~obně dostala pod 
~ t~l~, by spIse byla překážkou 
;>; JeJ1m nástrojem. 
~ří~ení ,tak jak bylo upraveno 
,1 z;'Pl11ch a. okresních úřadů) 
l~n}m . soudmctví) j est zřejma 
IJ! C1 ,ZJednodušení ce lé správy 
a_lcl~eho e l em~n~u budí naději, 
d atl m.~s dnesl11 správy. Tato 
~ c v Jll1ých státech Evropy 
a p~(.1.) a ni,kde se nepomýšÚ 
kterych zem1ch - na její od
~m n~luviti o úspěchu laické 
lsku zupní úízení tam již za
ednon;yslného úsudku i osob 
n dluzn<; pamatovati, že právě 
;amospravll. Tím spíše s libuj e 
h. Dr. Zdeněk Peš,k a. 
y. Podle zprávy, již přinesly 
l anketa spotřebitelů stanove
~vl~ště pro ceny antikvárních 
1, ze nákup antikvárních knih 
na antikvář5. přemrštěné ceny 
ty.t,o, na nez reagoval jcdin{r 
za]lmavé. Zdá se že minister
rů, v nichž by m'ohlo uplatnit 
I do normálních poměrů chce 
'okud jde o aukce, nesn;í bf, ti 

Sl sama regulování cen knih 
ostati vz~cnou kmhu, aby byi 
Hl mutatls mutandis i u pro
to, ab'y bylo co nejvíce vy tě
. u nI ro zhoduje. Má-li pak 
1 neobvyklou cenu, je to pron 
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p r etium affectionis, jež regulovati nemuze žádný úřad, nýbrž pouze 
konkurence a - zdravý rozum, event. Sla1)1ozřejmě plnější kapsa~ 
Jinak je tomu u knih nezbytnfrch. Ale tam také již minuly nejhorší 
doby, kdy nebylo možno tisknouti nová vydání. V tom směru jsme 
uvítali rozhodnutí nejv. soudu, že kniha jest věc nezbytné potřeby a že 
na př. musí býti označována, ve v)Tkladcích cenou. Ale i tam, kde snarl 
cena knihy jest poněkud vyšší, lze dosáhnouti nápravy. Porovnejte 11.a 
př. vydání nového Občanského zákoníka ve Všehrdské sbírce: kniha 
na znamenitém papíře ve výborné úpravě i vazbě, která by jinde stála 
nejméně 100 Kč, stojí pouze polovinu! Svépomoc tedy může velmi mnoho 
opraviti. A co zbývá říci o stížnostech antikvářů? Snad by byLo dobře, 
chce-li Stálá anketa už o něčem uvažovati, a,by si vyhledala případy; 
kde antikvái- nakupuje knihy za necelých 250/0 (byly případy, kdy 
se čítaly pouze z pi-edváleč.né ceny!) a prodává za 75% (kdysi i ceny po
válečné), takže je výhodnější prodávati knihy staré, než nové, na nichž 
získá proti Sd/" pouze 33% resp. 40%. Tím lze si také vysvětliti zjev, 
proč í-ada knihkupectví po válce se rozšÍi-ila o antikvariáty. O těchto 
neb'1ahých zjev~ch není samoúejmě třeba phpomínati, že j e to vy lou
čeno u s I u š n Ý c h antikvářů. Ale lépe, když anketa o knihách po mlčí 
Ceny jejich si zregulují ti, kdož jich potřebují, sami. Č,a .. 

LITERI1TU Rii. 
T. G. Masaryk: Světová revoluce za války a ve válce 1914-1918. 

Orbis.-Čin. v Praze 1925-650 stran. - Masaryk mluví sám o úvahách 
CL vzpomínkách. Tím je naznačen vznik i forma knihy. Masalryk vzpo
míná událostí, které vedly k osvobození národa a uvažuje, za jakých 
pi-edpokladů vznikl svobodný náš stát a za jakých podmínek si jej 
udržíme. Zdůvodniti světový úkol našeho národa v minulosti i budouc
nosti, vystihnouti jeho historické poslání, je životním dílem Masary
kovým. V jeho velikých monografiích Jan Hus, Havlíček a Česká 
otázka jsou .charakter isace nejlepších syntt národa a z jejich názortt 
1 života definuje Masaryk národní program. Správně je nazýván Ma
saryk posledním buditelem. Vychází z nich, stotožňuje se s nimi a 
pokračuje v jejich stopách; hledá a nalézá důvody pro nutnost 
existence našeho státu a co je hlavní, přesvědčuje Jlmi. · Masa
rykova činno st ·literární politická i revoluč.ní jsou činností smě
řující k osvobození, národnímu, státnímu i mravnímu. Myslím že jsme 
si všichni dobře vědomi toho amateurského, platonického, ne'škodného 
zajmu, kterému se tak správně říká sympa.tie (cítíme s vámi, ale nic 
více), . l~te.rému jsme se ve světě těšili, ale na druhé straně víme, že 
sympatIe tyto klesly na nulu, když se objevilo nebezpečí, že by mohly 
b)Tti realisovány. Věci naše nebYily cizině tolik blízké, aby Se k vůli 
nirri exponovala. Bylo ohromným dílem a, vyžadovalo toto dílo velikého 
muže. aby dovedl překonati tento odpor pí-ed činem, který nám měl 
dáti svobodné místo mezi národy svě t a, který však znamenal pro cizí 
státníky učiniti z neškodné etnografické zvláštnosti středoevropské stát. 
Rvozhodnouti. znamenalo pro cizinu nejen blahovůli, ale hlavně zodpo
vednost. A ze vzala na sebe tuto zodpovědnost , předpokládallo důvěru 
v nár?d v~' důvěru v ty, kdo ten národ jí představovali. Byla to, myslím, 
hlavne C1l1nost Masarykova, která pi-esvědčovala svou až nezvyklou 
?pravdovostí, byla to jeho ohromná vira spo jená s kritickou logikou, 
Jeh? nadšení i realism?s, jeho odvaha i státnická moudrost, které zptt
sob lly ten nezvyklý zjev, že ti , kdo rozhodovali o světové konstelaci 
uzna,li tohoto nepa~rného profesora z národa skoro neznámého, poslance: 
ktery zastupoval Jen malou politickou frakci, za sobě rovnocenného. 
A v tomto obdivuhodném sloučení vzácných úídka kdy společně se 
·vysky.tyjících v!astnost! vidím velikost Masarykovu. Zdá se, jako by 
n epévtnl mezI nas, l<tere skepse naučila pollrdati vírou a nahraditi nad-



šení planým horováním. V něm není nic povrchního, nic mělkého. Jeho 
nad.průměrno-st a kvalitativní dokonalost vzbudily mnoho závisti (říká 
se pro f e s o r M'asaryk 'a p r e s i den t Masaryk, při čemž profesor 
má býti omluvou a president čímsi, co poskytuje imunitu. Toho Ma
saryk nepotřebuje. Bude vždy více znamenati Masalryk, než kterýkoli 
president a kterýkoli profesor), jeho nekompromisnost a přímost vzbu
dily dosti odporu. Nutí k přemýšlení. Mnozí snad dojdou k jinému 
názoru než Masaryk, ale bude trval o u jeho zásluh o u, že myšlénky a 
názory vyvolal, a v tom je také j eho velikost jako myšlenkového vůJce , 

Masarr-yk sám už jako člověk je zjevem ojedinělým. Ta vyrov
n a lost živo ta, v níž není čeho by bylo třeba litovati, víra ve šťastnou 
prozřetelno,s t a optimismu s práce pro myšlenku dodává jeho zjevu 
čehosi apoštolského, co není jen č e s ké, co nepatH jeh nám, nýbrž co 
je ctí celému světu. 

Masaryka n estačí přeč ís ti , o ]\'Ltsarykovi nutno pi' emýšleti, Proto 
nemělo by smyslu reprodukovati děj vzpomínaných událostí, když 
hlavní váha je v úvahách na ně navazovaných . A tyto úvahy vyvolávají 
zase řadu úvah vlastních, a tak z referátu stalal by se kniha glos. Jistě , 
že řada názorů v knize proj evených najde odezvu. Také, pokud jde 
o otázky právní, je to' mnoho zajímavého materiálu (právní vznik státu, 
28, říj en). Otázka zahraniční a, domácí revoluce je tu velice taktně defi
nována. Masaryk v ledačems přímo nesouhlasí s právními theoriemi, 
zejména pokud jde o vztah práva k etice. V zájmu věci bylo by si 
přáti , aby zastánci těchto theorií se ozvali. ,Vůbec zdá se, že se málo 
o Masarykovi diskutuje a MalS aryk přece k tomu přímo nutí. Je pi-í
činou t éto neúčasti :iia.1ešný resp ekt anebo vlas,tní nedos tatečnost? Tu 
a tam slyšíme citovati M asaryka, jako autoritu a jinalk skoro nic. 
A přece cizí názor má pro n ás cenu pouze pokud se k němu zaujme 
vlastní stanovisko. Bezmyšlenkovité př ejímání a apriorní odmítání jsou 
si svou úrovní rovny. 

Styl Masarykův je styl em pro sebe, ,re vš ech jeh o spisech líčení 
bezvadně pi"esné, skutečnosti ostře vykre slené, a rgumenty bi-itce za
ostřené a závěry neúprosně, matematicky logické. Jeho s tyl je důsledný 
projev jeho osobnosti, je tu styl individuelní, který nelze charakteri-, 
sovati ani jako specielní če ský , ani jako příbuzný na př . ang.lickému, 
s nímž by měl podobnost v metodičnosti. Ale to je zase jen podobn)T 
vnějšek , forma, obsah je docela jiný. Obsah charakterisuje vědeckost, 
ale' není tu suchopárných theorií ani odvážných vznětů: M.asarykův 
realismus drží se skutečnosti , skutečnost analysuje a z ní odvozuje své 
úsudky, které právě proto jsou tak živé a pi'esvědčující, že ze života 
jsou odvozeny. Není tu povrchnosti ani mělkosti; nedostatek argumentú 
nenalhrazuje se improvisací, j e to logická dokonalost. Dokonalost, kterou 
čtenáře přesvě,dčuje. Slova nepřipou š tějí pochyb, není tu myšlenkov:)' ch 
hádanek, vše je jasné, srozumitelné, jako dílo toho, kdo hledá pravdu 
a kdo ji také chce čistou čtenáři podati. Je málo současných spisovatelů, 
kteří by dovedli takovým způsobem psáti. Snad deset procent, možná 
že ještě méně, a zase větší procento u Ang'losasů. 

Masarykův politick:)T program pro československ:)r stát ob s a,huje 
poslední oddíl nadepsaný »Demokracie a humanita«. V nadpise , tomto 
jsou zásady s nimiž náš národ vítězil v minulosti, a kterých se má 
držeti i v budoucnosti. A zase vystihnouti obsah této kapitoly, která 
je jak:)rm si politickým katechismem, znamena,lo by ji opsati. Politické 
zásady a stanoviska k jednotlivým problémům jsou tu určena heslovitě. 
Někdy se až nříliš ta heslovitost pociťuje, takže vzniká dojem , jako 
by tll presidel;t překážel Masarykovi, aby řekl otevřeně svůj názor. 
Všud e je zřejmý taktní ohled k odlišným názorů~, třeb~ by ~na? i\Ia~ 
saryk s nimi sám nemohl souhlasiti. A chce se ca sto htovatl; lttOV3.Í1 
již nyní, této reservy, která n~chává .l~dacos .1:evysl?,v~no.v C?vsem ~1a
saryk sám hájí zásady pravdy I v poht!ce a c151mv~ p;-! . cetbe J~h? kl1lhy? 
jak formuluje své názory tak, aby se te pravdeyr,l_~lJzd. co neJv:~e v::-vpn · 
tom nevzbudil n elibost. Touto reservou se take ltSI knIha od dnveJslch 

d ě l M asarykových a 
zku šeno st válečná. N 
r o zč il ení . Vše je prodch 
knihy vyčerpávaly plně 
To u světové revoluce 
pro s tě , skromně ale ",ýs 
jaký m si politickým od 
pí še t en, kdo politický 
salryka tomu ještě dl 
ce lá ž ivotní moudros t 
věka (83· kapitola je b 
v ní celý Masaryk.) Al 
hl cmy, které se snaží 
chytiti , pokud se týkají 
těch šest set stránek 
stránky, mu'sily se usk 
k aždá věta jest motto, 
n ové knihy. A přál b 

Karel Chochole. 
P r a.h a 1925. - Stran I 

ti skárny, - Zákon o 
. by l sdělán podlle v 
řadě určen k opatření 
jest ve lice s tručn:)T a p 
týče hl avního efektu pr 
měi"ujícímu , co se týče 
v m ezích u stanovené s 
ti" ebas někdy by se z 
po. kytnutému, nelze ko 
n ech a l tuto svoji důleži 
d ávek - moci vládní, j 
10 Kč do 10.000 Kč, a· p 
n iku a pod. , tu j es t 
uvažování se pon echáv 
j i t é m íry n OVllm IV na 
v)'minečným , než obáv 
té, j ež t o p oti" eby mod 
z nichž veJ-c jné ho spod 
ve lic e pUl1l a Itl se obměi1 
s tv í so likrom é. J ediná 
sp r ávy, zle r D ěním . a si 
vei-ej n éh o h o,spodáí- ství 
a větší. N aše tma nční 
Německ a, j ako země n 
ve doucích éinitell1 nejp 
o hlédnouti se také jind 

M inisterský rada 
n}'m způsobem uvádí 
m ini ste rs tva financí, j 
jednávání hledí předpi 
m á v elkou praktickou 
směřuj e t a,ké podro 

Dr. Čeněk Klier: 
- S tr. 298, 16°. -
poučení o všem, co s 
k n imž jest třeba o 
j ednak poj en~ peněz,_ 
výkladem smenky a : 
j edn á o c enný~h pa.plre 
zby lá čás t knthy Jest 
h oví dobi-e svému pop 



c povrch~ího, nic mělkého. Jeho 
st vzbudily mnoho závisti (říká 
J. t Masaryk, při čemž profesor 
) poskytuje imunitu. Toho M a
lmenati ~as a,ryk, než kterýkoli 
kompromisnost a přímo st vzbu -

.Mnozí , snad dojdou k jinému 
.Jeho .zas.luh o Ll , že myšlénky a 
It~ast Jako myšlenkového vůdce, 
z~evem ojedinělým. Ta vyrov
treb~ litovati, víra ve šťastnou 
myslenku dodává jeho zjevu 
co nepatří jeh nám, nýbrž co 

lrykovi nutno pi" emýšleti. Proto 
. v~pomínaných, událostí, když 
anych. A tyto uvahy vyvolávají 
. tt~ s talal by se kniha glos. Jis tě, 
laJde o~~zvu . Také, pokud jde 
o maten~lu (právní vznik státu, 
evoluce Je tu velice taktně defi
~~ouhlasí s právními theoriemi 
hc:. V

o 
zájmu věci bylo by s i 

vah. Vubec zdá se, že se málo 
:ce k tomu přímo nutí. Je pi'í
~bo vlas.tní nedos tatečnos t? Tu 
.0 autoritu a jinak skoro nic. 
~uz~ pokud .s e k němu zau jm e 
]lmanl a apnorní odmítání jsou 

le, ve vš ech jeho spisech lí če ní 
kre s l~né" argumenty břitce za
~ 10gl~ke . J e~o styl je důsledn:)í 
lduelm, ktery nelze charakteri" 
:~ příbuzný. na př. ang.lickému, 
,tl. Al e to Je zase jen podobný 
)bsah charakterisuje vědeckost 
odvážnýc.h vznětů: M.a.saryků~ 
c, anal~suJe a z ní odvozuje své 
e ~a pre~vědčuj ící, že ze života 
melkostl; nedostatek argumentti 
dokonalost. Dokonalost kterou 
poc,hyb, není tu myšle~kov)' ch 

o dl~o toho, kdo hledá pravdu 
re. malo současných spisovateh\ 
ltl. Snad deset procent, možná 
Anglosasů. 

československý s tát ob s.a.huj e 
a humanitac. V nadpise tomto 
v minulosti, a kterých ' se má 

)uti obsah této kapitoly, kt erá 
l111en a.l o by j i opsati. Politické 
émům jsou tu určena heslovitě 
uje, ~akže vzniká dojem, jak~ 
aby rekI otevřeně svůj názor. 
n názorům, třeba by snad :l\Ia-
chce se často litovati, Iitov3.ti 
acos n evysloveno. Ovšem :Ma
~ a cítíme při č e tbě jeho knihy 
)ravdě přiblížil co nejvíce a, pi-i. 
se také liší kniha od dřívější ch 

d ě l Mas arykových a myslím, že jí trpí. Zajis té je tu zřejma ohromná 
zku šeno st válečná. Názory jsou klidně vyrovnány, v úsudcích není 
ro zč il ení. Vše je prodchnuto jakousi věčnou moudrostí. Ale dřívější 
knihy vyčerpávaly plně látku. Řelqly vše, co měl Masaryk na srdci. 
T o u světové revoluce není. Světová revoluce je jednak zprávou, jak 
l::>r os tě , , skromně ale výstižně to autor napsal, o zahraniční akci, jednak 
Jakým SI politickým odkazem. Jde mi to tě žko z péra, poněvadž odkaz 
pí še t en, kdo politický život končí a jistě bychom si přáli, aby u Ma
si.liryk a tomu ještě dlouho nebylo. J e tu v edle zprávy a v té zprávě 
ce lá ž ivotní moudros t politika, věd ce , s tátníka a hla'vně velikého člo
věka (83. kapitola j e básní a autobiografií, jaké není v svě tě rovno, j e 
v ní celý Masaryk.) Ale na celou žiViotní moudrost na všechny ty pro
hl cmy, které se snClží v knize Masaryk zachytiti a snaží se je za
c ~1ytit2 ' pokud se týkají n ašeho národa, a státu všechny, na t o vše je 
tech sest set stránek málo. Problémy, které by měly nárok n rt celé 
s tránky, musily s e u skrovniti na jednu nebo dvě věty. Řekl bych že 
k aždá v~ta jes t motto, h eslo, nadpis pro nové kapitoly, nové čl á~ky , 
n ové kmhy. A přál bych si, abych se jich dočkal. . jl. 

Karel Chochole. Dávky za úřední výkony ve věcech správních . 
P r a.ha 1925 . - Stran 131. - Cena Kč 10 '-. - Nákladem s t á tní knih-

. ti skárny. - Zákon o d ávkách za úřední výkon ve věcech správních 
by l sdělán podle vzo ru německého a výno s těchto dávek byl v prvé 
ř adě urč en k opatření úhrady pro platy státních úředníků. Zákon sám 
jest ve lice s tručn:)T a p onechává hl avní p éči vládnímu naříze ní co se 
týče hl avníh o efektu pro popl atníky : sta novení sazby, a úředni c'tvu vy
měi"ují címu, co se týče konkrétní ho u st an oven í výše jednotlivé d ávky 
v. mezíc~h ust anoven é s alZ by. J e-li s t an ovena dávka částkou pevnou, 
t r ebas nekdy by se zdálo, že n en í vý še dávky zrovna úměrna prospěchu 
poskytnutému, n elze konečně ni c namít ati, pokud parlam ent již po · 
n ech a l tuto svo ji důležito u , abych t ak řekl , preroga tivu - stanovení 
dávek - m oci v ládní, j es tliže však se stanoví výše d ávky s azb ou o d 
I ? Kč do 10.000 K.č . a, p od. , n eb o podle pravděpodobného rozsahu pod
mk~ a p od. , t u Jes t m ožn o, že náhledy budou příliš různé, a vo lnému 
l.~ va;:ov~ní se pon echáv~ voln é pole v oboru zdanění, což jest jistě do 
Jl t e m n y n ov um IV n ase m zákonodárs tvÍ. Zákon sám chce býti po uze 
v:)"minečn:)Tm , n ež o bávám se, že z p roviso ri a se st ane proviso rium trva
lé, ) ež ~o pot í" eby m odern ího s tátu s c s t ále zvě tš ují , kdež to pram eny. 
z 11lchz vei-cJné hosp odái-s tv í b éř e své př íj my, j sou st á le st ejné, nebo j en 
vc lJ cc poma lu se obměúuj í, m aj íce za zákl ad s tál e jen pouze hospodář
s tví sotik rom é. J ediná n ápnarva by byla účelnou reformou vei'-ejné 
sp rávy, z l Clvn ěním a sinten s ivněním j ejí ve v šech oborech. Jin ak podH 
vei-ejnéh o ]wsp odái's tví n a hospodářstvích soukromý ch bude s tále vět š í 
a větší. Naše f in a nční správa dosud s t ále p ro podněty svoj e chodí do 
Německa, j ako země n ejbližš í a sn ad svým finančním duch em nazírání 
ve do ucích činit e lú nejpi·ís tupnějš í . D oporučovalo by v šak jednou po
o hlédno uti se t aké jinde n ež u naš ich sou sedů na severu a jihu. 

Mini st er ský rada Chochole ve svojí brožurce jasným a: přehled
n:Ý:r~ způsoben: uv ádí z ák;onný st av dávky u nás a citováním vý nosu 
~lllI s ter s tva flll ancí, j akož i dúvo cl ových zpráv z parlamentního p ro
Jednávání hledí předpisy obj asniti a exis t enci dávky odúvodniti. Knížka 
má ve~kou praktickou cenu v pře hl edném u spořádání m aterie, k čemuž 
směřUj e t a,ké podrobný r ejstř ík. dnk. 

Dr. Čeněk Klier: Veřejné peněžnictví. Praha 1925. - N akl. U nie . 
- ~tr. ,298, ~I60. - váz. Kč 32'-. K nih a má nejširším kruhům podati 
p oucem Úl vsem, co souvisí s penězi. P r oto neprobírá hlubších otázek 
~( nimž jest třeb a odborného studi a národohospodářského . Vykládi 
J e,dnak poj en~ peněz,. drží ,s~. celkem starš ích teori í. Potom se zabývá 
yyklad em sm enky a seku, JejIch funkcí a praktického použití. Tře tí čás t 
]edn :l ~ ,cenný~h p él:pírech, j ej ich rozděl e n í, a' zachycuj ~ j ednotlivé t ypy; 
zb yl a cas t kl11hy Jes t věnována p eněžním inte resúm , a burse. K nih a 
h oví d o bře svému p op ul ari sačnímu účelu ; avšak i pro p oslu ch ače práv 
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není bez užitku její přečtení, ze jména částí jednajících o praktickém 
peněžnictví, obchodu cenn)'mi papíry, bankovnictví a bursovních ob-
chodech. J. B. 

Privátne testamenty podla práva platného na Slovensku a v Pod
karpatskej Rusi. Zpracoval Vladimír Gzovský . 1925; tlačou »Sv. Mi
kuláše« v Prešove. Strán 78. Cena 20 Kč. - Kniha táto je v prvom rade 
určená pre osoby právnicky nevzdelané, a preto nečiní si ani nárok 
ako učebnica par excellence, ale má na netelí hlavne praktický účel' , 
a iste obecní notári, duchovní a učitelia budú ju hojne použivať a riadiť 
sa, d:l'a jej formálnych pokynoV'. játh. 

Dvě publikace o právu služebním na Slovensku. Právní poměry 
služební a pracovní nabyly v poslední době velké důležitosti a staly se 
jednou z nejdůležitějších složek veškerého právního života. Svojí r11Z 
ností pak způsobily různost .a pestrost právních pi'"edpisů, větší ještě 
na Slovensku než u nás, kde pi"ece jen byl všeobecný podkhtd již v ob
čanském zákonníku. Při tom odlišnost slovenského p ,rá'Va nutila k U111-

fikaci, a ta se dělá. většinou přibližováním práva platného na Slovensku 
pokročilejšímu v tomto směru právu historických zemÍ. Tím se právní 
předpisy v tomto oboru ještě zkomplikovaly. Praktická potí"eba publi
kace, jež by podávala systematick)T obraz právního stavu nynějšího , 
vyvolala hned dvě publikace: slovenskou dra Fr. Roučka: Služobné 
smlúvy na Slovensku a· v Podkarpatskej Rusi (Publikacie min. unifi
kacií) a německou dr. E. Hexnera. Obě mají společn)T cíl: b~r ti v prvé 
řadě příručkou pro práci, ti"ebaže práce Roučkova je,st objemn3T svazek. 
Liší se však Zpllsobem zpracování. Rouček podává vždy napřed text 
právního předpisu a potom výklad jeho ve formě pojednání rozčlánko
vaného na od'stavce, k nimž hned připojuje judikaturu. Hlavní čá3t 
knihy tvoří výklad látky obsažené ve vlšeobecném zákoně o právních 
poměrech služebních pro Slovensko a Podkarpatskou Rus z 13. čer
vence 1922, č. 244 sb. z. a n. Vedle toho jest tu ale množství předpisů 
specielních s výklélidem. - Kniha Hexnerova jest rozdělena na dvě 
části: první obsahuje systematický výklad, druhá texty zákonl1. Také 
Hexner uvádí množství judikatury, jak v části systematické, tak v ko
mentáři zákonných textů. Zajímavý je Hexnerův názor, že po vydání 
ústavní listiny přestalo o-byčejové právo, jež se opíralo o § 19 zák. 
čl. IV., 1869, pi'"estalo být i na Slovensku i jenom sekundárním pra
menem práva. - Obě publikace znamenají obohacení literatury i pub
likací zákonll z práva platného na Slovensku. Práce Roučkova jest tím 
zajímavější, že jest psána slovensky, ač její . autor jest Čech .. Možno 
jest v tom viděti pokrok československé vzájemnosti, ale byla-li práce 
do slovenčiny převedena, bylJal by jistě na místě otázka, zda jest to nutné 
a účelné. J. TI. 

Dr. Jaroslav Voska: Řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí. Nákl. 
Kompasu. Sv. XIX. - V Praze 19216. - Stun 576. - Váz. Kč. 70·-. 
Kompas má již svoji tradici ve vydávání potřebných textů zákonných. 
K vydání řádů konkursních vyrovnávacích a odpůrčích získal výtečného 
odborníka Dr. Vosku, jenž materii tuto pi'"ednášel také na vysoké škole 
obchodní. Kniha obsahuje také předpisy platné na Sloverisku takže 
nutno alspoň tímto způsobem prováděti unifikaci, když příslušní 'činitelé 
za sedm let nenalezli dosti času, aby unifikace byla provedena jedině 
správným zpllsobem, jak se na každý stát patří. Kniha jest velice prak
ticky provedena, takže kromě Kallab-Herrnrittova Trestního řádu řa
díme ji mezi nejlepší vydání Kompasu. Jest přehledná, vyčerpávaj ící 
a, jasná, autor měl ovšem do jisté míry usnadněnu práci průpravnými 
pracemi, ježto konkursní a vyrovnávací řád byl podivuhodné . často
kráte v naší literatuře komentován a vydáván. a' to od různých vyda
vatelů. Tím však nechceme naprosto snížiti práci alutorovu, jež jest ve 
lice pronikavě na celém díle viděti. Rejsti'"ík měl by v šak býti obsáh lejší, 
aby bylo lze rychle se orientovati v postupu autorově i tomu, kdo 
knihy používá k rychlému opatření názoru. dnk. 

JUDr. Bohuš Pro 
klad norem českého 
zákona moravského a s 
ní~. - 8°. - ~tran 465. 
LaJlmavou partIí správní 
ního práva na naší . 
oboru právního obor 
době, a také tim že 
u III. rigorosa ;e pěs 
vžely příležit.osť zabývati 
potreby vyvlllula se knih 
domníval, že kniha ta j 
poclai'ilo se dílo dokonal 
textu českého vodního 
pi'-ipojuje obsáhlý a vyč 
v literatuře hájené os 
praxí jevící se v ~"ozho 
kterých místech zdá se 
své v)'klady rozvedl. To 
si všech dítležit)'ch probl 
změny vodních zákonít 
dobny se zákonem čes 
chylná. - Ku knize jest 
práva, jako o rybnících, 
a pod. - Sloh autorův j 
dvojnásobnou výhodou. 
V ní stěžuj e si do zne 
<ll do obtížno.sti jeho p 
přes to podařilo se au 
často a dobře čerpati, 
z korporací, jež vydávají 
a neu1lehčila mu hmotně 
k jednomu z dobrých 
na toto dílo*) své v 

knihovně praktického 
Druhý sjezd pr 

května. 1. a 2. června 
6 sešitít. I./31. str., II.! 
vlastně titulním listem 
všem publikacím našeho 
rálního sekretáře (prof. 
pomí.nají některé počá 
sonálie sjezdové, jedna 
věrečné schůzi sjezdov 
banketě. Nato další seš 
dobně jako tomu bylo 
dobná úprávě protokol 
že jsou mnohem po 
však protokoly dosl 
zaznamenávati prones 
však - a to nejčastěji 
pisovatelé. Tento nejed 
záznam doslovný (obyče 
což se ještě zvětšuje tí 
notliv)Tmi sekčními p 
,10 očí nestejná úpra 
tyto zevní vady nemo 
skytuje přesný a výsť 
Vítáme je tím raelostn 
ležitost zaznamenati 
a by stejn)T zdar prová 
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storických zemÍ. Tím se právní 
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Podkarpatskou Rus z 13. čer
) jest tu ale množství předpisll 
nerova jest rozdělena na dvě 
lad, druhá texty zákonll. Také 
v části systematické, tak v ko
Hexnerův názor, že po vyJání 
ro, jež se opíralo o § 19 zák. 
;ku i jenom sekundárním pra
,ají obohacení literatury i pub
nsku. Práce Roučkova jest tírn. 
:. její . autor jest Čech .. Možno 
~ vzájemnosti, ale byla-li práce 
místě otázka, zda jest to nutné 

J. 13. 
,í, vyrovnávací a odpůrčí. N ákl. 
- Straln 576. - Váz. Kč. 70'-. 
lí potře bn)Tch textů zákonn)Tch. 
h a odpůrčích získal výtečného 
)i'-ednášel také na vysoké škole 
y platné na Slovensku takže 
,nifikaci, když přís lušní 'čini te l é 
nifikace byla provedena jedině 
t patří. Kniha jest velice prak
errnrittova Trestního řádu řa-

Jest přeh l edná, vyčerpávaj ící 
usnadněnu práci průpravn)Tmi 

l řád byl podivuh odně _ často
dáván. a' to od různých vyd a
:iti práci alutorovu, j ež jes t ve 
'ík m.ě l by :však býti obsáhl ejší, 
ostupu autorově i tomu, kdo 
oru. dnk. 
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JUDr. Bohuš Procházka: České . vodní právo. Systematický vý .. 
klad norem českého zákona vodního se zřetelem k úchylkám vodního 
zákona moravského a slezského. - Sušice 1925. - Nákladem vlast
ním. - 8°. - Stran 465. - Cena Kč 70'-. - Vodní právo bylo vždy 
Lajímavou partií správního práva. Bohužel sdílelo vždy osudy správ
ního práva na naší universitě: ačkoli jsme měli výtečné učitele tohoto 
oboru právního, obor sám studenty byl opomíjen. Teprve v poslední 
době, a také tím, že právo správní se stalo zkušebním předmětem 
u III. rigorosa, se pěstuje intensivněji. Praktičtí právníci však měli 
vždy příležitost zabývati se právem administrativním, a tak i z této 
potřeby vyvinula se kniha autorova. Chybil by však ten, kdo by se 
domníval, že kniha ta jest pouze s tohoto hlediska chápána. Autorovi 
podařilo se dílo dokonale i se stanoviska teoretického. Probíni pudle 
textu českébo vodního zákona jednotlivé paragrafy, a ke každému 
připojuje obsáhlý a vyčerpávající výklad. Probírá jednotlivé doktriny 
v literatuře bájené, osvětluje je Se svého hlediska, a dokládá je 
praxí jevící se v rozhodnutích nejvyššího správního soudu. Na ně
kterých místech zdá se nám trochu stručn:ý-m, a bylo by dobře, aby 
své v)Tklady rozv edl. To však není nikterak na úkor díla, jež všímá 
si všech důležitých problémů vodního práva. Vždy béře se zřete.l na 
změny vodnícl, zákonů moravského a slezského, jež jsou sice ob
dobny se zákonem českým, přece však mají některá ustanovení od
chylná. - Ku knize jest připojen výběr zákonll týkajících se vodního 
práva, jako o rybnících, rybolovu, melioracích, horských bystřinách 
a pod. - Sloh autorův jest jasný a lehký, což u vědeckých knih jest 
dvojnásobnou výhodou. Ještě nutno se vrátiti k předmluvě autorově. 
V ní stěžuje si do zneuznání administrativního úředníka na venkově 
aJ do obtížno.sti jeho postavení. V tom má mnoho pravdy. Jestliže 
přes to podařilo se autorovi vydati knihu, z níž jistě bude praxe 
často a dobře čerpati, pak jest nám nepochopitelno, proč něktelá 
z korporací, jež vydávají knihy vědecké, neujala se práce Procházkovy, 
a neullehčila mu bmotně vydání díla, jež patří podle našeho názoru 
k jednomu z dobrých knih z oboru správního práva. Upozorňujem e 
na toto dílo*) své čtenáře, a doufáme, že nebude scházeti v žádné 
knihovně pra;ktického právníka. dnk 

Druhý sjezd právníků československých ' konaný ve dnech 31. 
května. 1. a 2. června 1925 v Brně. - V Brně 1925. - Přípravný výbor. 
6 sešitú. 1./31. str., I I.! IOO, IIL/7I, 1V./45, V./54, VL/55. - Sešit první je 
vlastně titulním listem a úvodním sešitem ke sjezdovým pracím a 
všem publikacím našeho druhého sjezdu. Kromě předmluvy od gene
rálního sekretáře (prof. Sedláčka) v níž se dobře pro budoucnost pí-i
pomí.nají některé počátky přípravných prací sjezdových, obsahuje per
sonálie sjezdové, jednací řád sjezdový a protokol o zahajo,vací- a zá
věrečné schůzi sjezdové s poznámkami o slavnostním představeni a 
banketě. Na to další sešity obsahují každý po jedné sekci sjezdo.vé po 
dobně jako tomu bylo na sjezdu samotném. Jinak úprava je velmi ob
dobná úprávě protokolů sjezdových vydaných v tomto časopise, ovšem 
že jsou mnohem podrobnější, nebyvše obmezeny místem. Nejsou to 
však protoko.ly doslovné, nýbrž poněvadž technicky bylo znemožněno 
zaznamenávati pronesené řeoi stenograficky, někdy ;doslovně, jindy 
však - a to nejčastěji - ve stručném výtahu, jak je zaznamenali za
pisovatelé. Tento nejednotný ráz značně ruší zejména tam, kde se 
záznam doslovný (obyčejně je to přednes referentův) střídá s výtahem, 
což se ještě zvětšuje tím, že není ta"ké jednotnost zachována mezi jed
notliv)Tmi sekčními protokoly. Je pochopite lno, že zdánlivě tu i bije 
,.10 očí nest ejná úprava typografická jednotlivých sešitll. A le všechny 
ty,to zevní vady nemohou nikterak poškoditi obsah, Merý nám po
skytuje přesný a výstižný obraz našeho druhého právnického sjezdu. 
'lítáme je tím rados tněj i , protož~ jsme na tomto místě měli sami pH
ležitost ,zaznamenati skvě l ), pri'tběh sjezdu a jediné naše pi'-ání by bylo, 
aby steJn)' zdar provázel i příští naše s jezdy právnické. Črt . 

*) Možno objednati prostřednictvím »Všehrdu c:. 
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Jiří Svoboda: Oboje sociální pojištění. Nákladem B. Kočího, 
v Praze, 1925. 16°. Stran 245. Cena Kč 16·-. - Po k rátkém úvodu 
o významu a vývo ji sociálního pojištění přechází autor k cit aci zákona 
Zl' dne 9. ř íjna 1924, C. 221. sb. z. a n. o poj ištění zaměstnanců pro pří 
p ;id nemoci, inva lidity a stáří a zákona ze dne 1Ó. června 1925, ~ . I~~. 
sb z. a n. o pojiš,tění osob samostatně hospodařících pro případ 1l1VaJl
dity a stáří. Ku konci zmiňuje se o nemocenském pojištění osub samo
statně výdělečně' č i nných a o zřízení t. zv. pokladen místrovskych; 
náčrt vzorných stanov těchto pokladen, jakož i pokladen zemčdě lskych 
připojuje. 

Knížka nepodává praktického výkladu zákona, n)Tbrž jeho pouhou 
citaci a nepřináší nových názorů ani myšlének. Dr. Jindřich . 

Aus der Volkswirtschaft der Sowjet-Union. Upozorňujeme zde 
na měsíčník tohoto jména, který vydává ruské obchodní zastul,itelství 
v Ber l íně. Obsahuje mnoho zajímavých (ovšem neobcie lních) zpráv 
() národo h ospodářských poměrech sovětského Ruska. Čl ánky zde ou
Slúené ve shodě i s jinými projevy zástupců sovětské v lády dávají 
nám nahlédnouti, že nyní h lavním zájmem Ruska je provésti restauraci 
hospod';"i-skou, zvýšiti výrobu aspoň na předválečnou úroveň, rozprou
diti obchod vnitřní i zahraniční zvláště co se týče vývozu atd. S :ra
,.!ostí se sh ledávají data o přibližování se poměrům mírovým, tvoři 3e 
nové projekty e l ektrisační, na povznesení zemědělství, prllmyslu, ote
vření nových ložisek důlníc h a pod. Tato tendence je zajisté sympatická, 
leč k vúli tomu nebylo pi"ece třeba vésti revoluci; pravý úspěch pro 
'oově tské Rusko tenkráte by nastal, až by se ukázalo, že jeho sociali
:,; tická hospodářská ~oustava j e lepší než kapitalistická, jak co se týče 
vt:tš í produktivity tak i zlepšení sociálního stavu pracujících tříd. Než 
tu vidíme ve směru prvém, že na pi". dle rozpočtu na 1". 1925/26 v CltO
vané pub likaci uveřejněném nejsou vedeny zvl. příjmy ze zestátněných 
podniků průmyslov)Tc h, naopak, že s tát stamilionové sumy musí jim 
věnovati ve formě mimořádn)Tch výdajllV a zápůjček (jsou to prý vý
oaje na obnovu průmyslu). Je také jinak zajímavo, že z daní ruských 
;L i 'J/G pi-ipadají na nepřímé a 2/ú na přímé. Uvážíme-li konečně, že dle 
zr!ámých zpráv ani sociální stav ruského dělnictva nevyniká n~d 
úroveií. západní a střední Evropy, budeme korrigovati snad přílišný 
optimism sovětských orgánův. Režný. 

Z německé literatury právnické a státovědecké. Teubnerovo knÍh
kupectví .y Lipsku vydává vel ikou encyklopedii státovědeckou nazvanou 
»Teubners Handbuch der Staats- und \iVirtschaftskunde « ve dvou oddě
leních. První oddělení pojednává ve 3 svazcích o právu ústavním, 
sp rávnín1 a m ezinárodním, druhé ve 2 swazcích obsahuje národní ho-
5podál-s tví. Na díle spolupr/a1cuje řada vynikajících odbo rníků, z nichž 
možno jmenovati zejména prof. Meurena z Lipska (právo mezinárod
ní) , prof. N ordena z Berl~na (obecní zřízení), prof. Rumpfa z Mann
heimu (pr. občanské), prof. Radbrucha z Kielu (pr. trestní) , prof. 
Sievekinga z Hamburku (úvod do nár. hospodář . a obchodní politika) , 
prof. Amonna. z Prahy (sociahsace) a mnoho jiných. ~v-

Eduard Míček: Vznik a vývoj hnutí šlonzáckého a s ním souvi
sející germanisace škols·tví na Těšínsku. - Praha. 1924. Parlament. 
r6°. Str. 64. - N eve1ká tato publikace velmi výstižně podává pi"ehled 
vzniku t. zv. hnutí šlonzáckého s vývojem národnostnícn poměrú na 
Těšínsku. Ukazuje dobře, co bylo vše zaviněno nevšímavostí české 
politiky vůči Těšínsku a také, jaké vnější příčiny byly hnutí šlonzá
ckého zvláště usilování Stalmachova, přednP"o šiřitele jeho. Zej ména 
p ak je podáno líčení, jak příklonu k Polsku použili na druhé stT~!1ě 
Němci pro své úmysly germanisační a tak na území těšínském vytvo
i'i1o se záhy opravdové bojiště národnostní. Spisek je nadto zajímavý 
vypsáním poměrll národnostních před plebiscitem a v:ý stižně uvede clo 
poiitických poměrů Těšínska. Čao 

Nákladem S. Č. P. ) Všehrdc 'V' Praze. Redaktor dr. František Čáda. 
Tiskl B. Stýblo v Praze, V ác1avské nám. 28. 
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Moderní stát, jen 
soudní i správní, peč 
zejnléna právní a 
rého obyv-utelstva. 
jsou absolutní potř 
jednotlivé stály berou 
národním politickém 
Í'eší pouze těch právní 
m cnty lokalisovány v 
směru osobním, poku 
element . Při normať 
možno, že by jedn 
pom~reL:h s mezinár 
tuzemského práya, al 
cizozemského práya 
slušníkú i zájem p 
určují dle jakého· pl' 
S elementem mez' 
lleLo-li hraničních n 
rozhraničují příslušn 
stanovÍ, kterého státu 
právní otázky, jsou 
111 a nl1. 

U vedené kolisní 
yají řaděny k normá 
rozsah platnosti jedn 
ních řádi'l cizích stát 
normami s II i gen 
man n]), jsou nejhlí 
noclárné moci státu 

1) Jn te rnati oll al,es 
a n. - J in)! názor zas 
p r áva mezinárodn íh.o, 
sp is : Úvod do meZl11a r 


