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časopisech referáty a kritiky těchže osob o týchž spisech, referáty, jež 
by mohly býti jednou sledovány jako různé verse starých legend.c · Na 
tuto výtku odpovídám prostě poukazem, že chyba není v těchto refc" 
rentech, nýbrž v neorganisovanosti redakce, pokud jde o hlídku lite
rární. Ale hlavně je ve lmi snadno možno, a jistě také se tak vždy stává, 
že referáty tyto byť o téže knize a od téhož referenta v různých časo
pisech budou vždy přizpůsobeny programu každého časopisu . Tak na 
př. podá se o kni 'le stručné upozornění ihned po vyjití do denního listu, 
do »Všehrdu « napíší se kritické poznámky, do »Sborníku věd práv
ních « podrobná vědecká kritika a rozbor knihy, tedy v podstatě totcž, 
ale vždy s jiného hlediska. Že pak se vyskytnou stejné obraty slohové, 
je nasnadě. Tedy každá redakce , musí uvítati takovéto referenty, kteří 
pečlivě sledují svůj obor, nechce-li se obmezovati, jak se někdy stává, 
na otiskování reklamních doporučení jí nakladatelem dodaných. Kromě 
toho tento druh referentů mívá i tu dobrou vlastnost, že získal si 
dlouhou prakSí velikou rutinu a tak dovede v několika větách podat1 

nejnutnější kritiku, zatím co jiní tolik toho nevysvětlí ani v celých 
stránkách. 

Vedle této poznámky je však v glosách »Právníka c: ještě jedna 
zajímavá věc. Nelze ovšem hned říci, třebas pisatelem byl jeden z re
daktorů listu, zda je to mínění celé redakc e. Kolega -ř. se totiž při
m louvá za takové řešení krise, že jestliže nouze někde si vynutila fak
tické obmezení, nahraditi toto obmezení obmezením vědomým. A praví 
se tu doslovně: »Časopis Právník nemusí se této operace obávati. 
Program si vymezil v poslední době častěji a chce i nadále sloužiti 
potřebám PTávníků judicia1istt"u Je to nové vymezení programu to
hoto našeho nejstaršího listu právnického, které neodpovídá ani pou.
titulu listu, ani nebylo tak sti1isováno ještě před pěti léty při jubileu 
šedesátém (roč. LX. 1921, str. 28). Tehdy třebas právníci judicialisté 
by-li tu prohlášeni za hlavní přátele listu , přece se udržovala původni 
tése o »právnických novinách«. Těžko je říci, máme-li tohoto kroku 
litovati, či jej vítati. Kdyby se stal Právník časopisem přísně judi
cialistickým, vyplnil by tím stále ještě velikou a citelnou mezeru 
v n<j.ší literární' produkci.N aopak však těžko bychom ·se loučili se 
starou tradicí našeho prvního listu právnického, představujíce si, že 
nemáme nijak nazbyt právnických časopisů s programem obecným, 
protože ,by pak zbyl jen Časopis pro práv. a stát. vědu, Právný' 
Obzor a nejmladší z nich náš »Všehrd«. 

Kde tedy hledati původce nesnází, krisí? Mnoho jistě chyb byb 
a je dosti nedostatků v redakcích a hlavně v tom, ž.e př.etížení red
aktoři nemohou stačiti na svůj úkol. A le není také vina a to velmi 
značná na druhé straně? Vizme malý příklad: Všehrd má nyní asi 
2400 čtenářů. Předplatné naň je nepatrné a přece kolik by doopravdy 
mohl míti odběratelů 1 Tak je tomu i v jiných časopisech, ale to je již 
kapitola samostatná, s prvými poznámkami nesouvisející. 

Dr. František Č á d a. 

LITERťiTURl\. 
. Obecný občanský . zákoník platný v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku se , zákony doplňujícími. Upraveno péčí ]U Dra K arIa Nováka, 
]UDra Antonína Švehly, JUDra Jaromíra Basche a JUDra Jiřího Edel
steina. Praha, 1926. Nákladem spolku československých pr ávníki'l 
»Všehrd,,'. Cena neoznačena. - Potřeba , a to jak v praxi, tak při studiu, 
aby bylo vydáno české znění občanského zákoníka, platného v histo-

rick)Tch zemích československé republiky s inkorporovanými územími 
spolu se všemi změnami nastalými dobou, přiměla vydavatele, jak 
čteme v předmluvě, k tomu, aby vzali na se tuto záslužnou, ale také 
velmi obtížnou a zodp9vědnou práci . Vydavatelé jsou si plně vědu mi 
obtížnosti svého díla, jakož i oprav, jichž snad tu a tam bude vyžaďo-
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vati. Kvitujeme rádi toto poznání; konstatujíce že leccos dalo bý se 
v pi·ekladu říci jinak než jak jest v něm pověděn~ můžeme však v cc1).;:u 
označiti překlad po jazykové i věcné stránce za 'zdařilý. 
. ~ák~)11od,árné změny, resp. doplňky, jichž během doby doznal u'b · 
cansky zak0111k z roku 18I!. byly vzaty v úvahu až do polovice ľ. 1925. 
Ustanovení třech dílčích novel z r. 1914, 1915 a 1916 pojaii vydavé1telé 
pi'ímo do textu pi'ekladu občanského zákoníka, při čemž upuštěno byiu 
'Jel uvádění původních textů jednotlivých paragrafů občanského záko
~líka, po~ud byly novelami zrušeny, a to z toho důvodu , že vydavatelé, 
Jak v pr edmluvě uvádějí, měli za to, že praktičnost těchto púvodních 
t ex tú jest stále menší a m enší, nezanikla-li docela. 

V dodútcích otištěny jsou jednotlivé zákony (po příp. i příslu šná 
provozovací nařízení), spadající v obor občanského práva a pozměňu
jící eventuelně jednotlivá ustanoveni občanského zákoníka. Zákony tyto 
uvedeny jsou dílem v překladu , dílem v českém authéntickém znění 
pokud jde tO,tiž o zákony československé. Bylo by se doporučoval~ 
k vúJi úplnosti uvésti také zákon' o obchodních pomocnících kten'rž 
i v obor:1 občanského práva má značnou důležitost. Ze zákon~ česko
sloveriských uvedeny jsou: t. zv. manželská novela (zákon éís. 320 sb. 
z. a n. z r. 1919) s provozovacím nařízením, zákon o snížení věku ne
zletilosti (čís. 447 sb. z, a n, z r. 1919), o ochraně dětí v cizí péči a dětí 
nemanželských (čís. 256 sb, z, a n, z r. 1921), o zrušení svěřenství (čís. 
179 sb, z, a n. z L 1924) a zákon o letectví (čís. 172 sb. z, a n, z 1". 1925). 

. Ku konci díla uveden jest věcný rejstřík, nikoliv však překlad 
úi'edního rejstříku, vydaného k občanskému zákoníku roku 180. Tt:!ntu 
úřední rejstřík netvoi'il vlastní součást občanského zákoníka a kst dnes 
již značně zastaralý. Proto vydavatelé položili ho pouze za základ svého 
věcného rejstříku, kterýž učinili pokud možno stručným, při tom však 
také účelu svému dcstatečně vyhovujícím. 

Přítomné dílo bude zajisté radostně uvítáno širokými" kruhy naší 
obce právnické. Pochváliti dlužno snahu vydavatelú, aby se již r~yní 
dostalo \{el-ejnosti českého , byť i n e ještě authentického textu občan
ského zákoníka se všemi dosavadními změnami a doplií.ky. Snahou aby 
se tak stalo pokud možno nejdříve, jakož i aby objem díla nebyl' nad
míru zvětšován, lze patrně vysvětliti skutečnost, že vydavatelé uložili 
sobě leckdy poměrně značnou zdrženlivost při uvádění vlastních po
známek k textu 'zákona, jakož i že upustili od uvádění judikatury vy' 
hradivše zpracování její dílu zvláštnímu. Pi'es to jsme přesvědče:n'iže 
přítomná kniha dozná hojného rozšíření jak mezi praktiky tak i' ze-
jména jako vydání studijní. • ' A. 

Dr. V1adimír Solnař: Neurčité odsouzení. (Příspěvek k theorii r e
formačního systému se zvl. zřetelem k čs. osnově trest. zák.) Doplněn}· 

. otisk. . »Sbor. věd práv. a stát.« XXV. - Praha. 1925. N ákl. vlastn ím. 
8°, str. 90. - S o I n a ř zabýval se otázkou neurčitého odsouzení již 
ve své práci o otázce 2. III. sekce pro druhý sjezd československ,'rch 
právníkii 1925 (»Doporučuje se zavésti instituci neurčitého odsouzeni?,,) 
a to s hlediska námitek vznášen)·' ch proti této instituci. Ve své nov~ 
práci omezuje výklad o n e určitém od souzení jakožto prosti'edku p o 
lepšel~í jen na některé otázky, vyžadující bližšího objasnění. Zabývi 
se nejprve poměrem trvání a zpúsobu trestu a dochází pi'i tom k zá-
věru, že in s tituce neurčitého odsouzení nahražuje neurčitost zpúsobu 
trestu neurčitostí jeho trváni nebo staví pouze druhou skutečnost 
vedle "pl vé. Všín;á .si ?ále postavení n eurčitého odsouzení v sy s temu 
~re.~ tnlln, p~rovnavaje je zejména s podmínečn5rm propuštěním. N ast.i
nUje pak hI s t o rický vývoj neurčitého odsouzení, zejména se zřetelem 
n čl prakti~ké u s l~ l1tečnění ve Spojených státech severoamerických čl 
na s t,anovlsl~a ~ongres l~, bru ~e l ského a ·washingtonského. Schopnost 
bystreho I~gl,ckeho p,os ~:el;l1 pro~,raZl1j ~ další kapitola Solnai-ovy prác e; 
kde v s tľl~cne, «Ie v'yst~zn~ forme preclsuje vztah neurčitého od so uzeni 
k odplat~:m.~ trestu. l'>.apltola o požadavcích g enerální preven ťi:C Jává 
řlutoru pnl ez lto s t vyrovnati se s někt e rý-mi zastánci kla s ického směru; 
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požadavek generální preven~e j; mu ~~k, kriteri,e~ pro v~~b~ mezi ,od
souzením absolutně a relatlvne neurcltYI? O~az~u neurcl~eho ~d5?u
zení generálního či speciálního - P? n,ás~111u vyvoJ,~ st~novl~~,. zeJmena 
Lisztova - řeší s hlediska polepsel11 Jako. zamyslel}~ho ,uc111ku" Y'e; 
stání a dochází k závěru, že z Lisztovy SkUp111y polepsltelnych zlovc111cLl 
vadné povahy jen kategorie těch, kteří potřebuJí ~3'chovy prostre~~~ 
tre stu na svobodě a jsou jí schopny, přichá~í v uvaht~ p,ro neurclye 
odsouzenÍ. A utorovy úvahy o výchovné funkCI trestu zeJmena o praK-
tickém jejím uskutečúování, svědčí o bohatých zkušenostech,. ~abytých 

~ studiem cizích ústavll a praxí ve vězeúském oddělení m111lsterstv ~ 
spravedlnosti. Zevrubně zab)Tvá se autor příslušnými ustanoVení!U1 
česko slovenské osnovy; v závěru nastiúuje dosavadní výsledky zkus~
ností nabytých s neurčitým odsouzením i očekáván~ y, ně sklá?ana. 

Solnařova práce není prací systematickou a take Jl snad am ne
chce býti. ' Je řadou volně spjatých řešení jednotlivých otázek, jež 
autora zajímaly v problému neurčitého odsouzení; k některým otázkám, 
jež v jednotlivých kapitolách pouze nastiú,uj;, se v, další, č~sti zev!:ub
něji vrací. Zpúsob, jímž autor se vyrovnava se zakladlllml .proble~y 
trestního práva k jichž řešení mu dává náhodně podnět ]ednothva 
otázka neurčitého odsouzení, svědčí nejen o dokonalé znalosti souéasné 
literatury kriminalistické, nýbrž i o schopnosti do dúsledku promy
sliti stanovisko vlastnÍ. Zpúsobem práce je dána i její forma: řada 
kapitol o jednotlivých otázkách psaná ve formě essayí; sloh Solnayův 
je zhuštěný. Dr. V-a. 

Prof. dr. Hermann-Otavský: O obchodech podle čtvrté knihy obch. 
zák. Tištěno jako rukopis. N ák1. )) Všehrdu«, 1925, str. 130, Kč 13·-, 
Přednášky prof. Hermanna-Otavského patří na pražské fakultě zaslou
ženě k nejoblíbenějším. Mají vzácnou přednost, že se dovedou udrže li 
na vědecké úrovni a při tom nezanedbávají praktickou stránku práv
ního studia, a hlavně při své hodnotě dovedou vzbuditi a udržeti zá
jem posluchačú. Také jejich tištěné vydání, nahrazující doposud roz
dělené sta rší litografie, ovšem v značně novém zpracování, vykazuj í 
obdobné vlastnosti. Jsou psány ve formě komentái-e k obchodnímu ' 
zákonu. Ovšem si všímají i souvisejících zákonú. Jest to p1-ímo vzor 
studijní příručky. Vyzdvihují, co jest dt"tležité, používá i typografické 
úpravy k rozlišení. Při tom však není pomúckou zbavující posluchaée 
jakékoliv myšlenkové námahy. V prvé řadě nutí k studiu zákona; nutí 
také k stálému srovnávání práva obchodního a občanského, a tim 
i k opakování toho. Dotýká se všech hlavních teoretických otázek a 
probírá je, na druhé straně pak přináší také mnoho praktických pří
kladú. Bylo by si jistě přáti, aby autor nezůstal jen při čtvrté kni7C 
obch. zák. J. B. 

Prof. dr. Emil Svoboda: Věcná práva k věci cizÍ. OsnoVa před
nášek. N ákl. Všehrdu a Právníka v Bratislavě, 1925, str. 176, cen 1 

Kč . 14~. Vedle nově otištěných litografií o věcných právech užíva
cích přináší Svoboda právo knihovní a zástavn;. Traduje je jinak než 
Krčmář ve svých přednáškách: kdežto tento postupuje strohou analy· 
tickou metodou, jež nutí studujícího k velké koncentraci myšlenkové, 
a podává hlavně pevnou kostru, jest Svoboda přístupnější, snad i sro
zumitelnější, a všímá si více než Krčmář praktického použití norem 
právních. Zejména: v knihovním právu dovede studujícímu ukázati 
funkci knih a knihovních zápisů. V zástavním právu má hlavní rozdě
lení podle dúvodú vzniku. Obšírnou a velmi instruktivní partii věnuj e 
v)/konu zástavního práva. Celkem jest studium Svobodova práva 
knihovního a zástavního vedle Krčmářova jistě užitečné již pro srov
nání dvou rúzných metod a jistě též jeho výklady se s výklady Krčmá.-
i-ovými dobře doplňují. j. B. 

Prof. dr. V. Hora: Řízení konkursní a vyrovnávací. Základy před
nášek. N ák1. Všehrdu, 1925, str. 80, 8 Kč. Touto příručkou doplnil prof. 
Hora poslední mezeru v učebnicích z oboru. civilního procesu. Vyka
zuje všechny přednosti H orov5r ch učebnic: jest psána krásným 51'0-
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zumitelným slohem, zdůrazií.uje hlavní zásady systému, omezuje se n a 
to, co jest nutno znáti, a nerozplývá se v detailech, u nichž v prak~ 1 
jest s tejně nutno se uchýliti k zákoníku. Jest značným ulehčením práce 

' proti oné době, kdy bylo nutno studovati pouze ze zákona, při čem z 
se velmi často stuďovaly zbytečné detaily, zatím co 'hlavní zásady 
zůstaly nepovšimnuty. J. B. 

Emanuel RádI: O smysl našich dějin. Předpoklady k diskusi 
o této otázce. - Praha. 1925. Čin. Knih. »P rogram'« sv. 1. for. ll, 
s tr. 95. -- O knihách podobného rázu, byť nesly i na knihkupecké 
pásce sens ační nadpis » Měl a má Masaryk pravdu v otázce po smyslu 
českých dějin « , je vždy radno p sá ti , až oc hladne první palčivost denní 
kritiky, která není vždy přízniva věcné odborné kri t ice. Je s dostatek 
známo, jak se o této brožuí'e RádIově psalo s té i oné strany.. 
A vskutku by leckdo v ní podle titulu a také zejména právník zabý" 
vající se politi,'ckými dějinami hleda.l více , než může po'skytnouti. 
Zklamání přivo dí dvojí, jednak že zvií'uje boj, který utichl a jedllak 
že píše o prohlému zajisté ve všech dějinách (nejenom našich) příliš 
l ehkomyslně a hlavně bez logické důslednosti. Autor vystupuje proti 
metocl-ě historické a demonstruje ji na Hanušově spise o dějinách 
Národního lVI usea. Vyt),ká, jak říká, zoologickou metodu ulpíva,jící 
analyticky na ma.ličkO'stech a detailech, ale sám se neubrání , aby v po
sledních kapitolách sám nezdúrazňoval, jak třeba všímati si detailů, 
chceme-li porozuměti konečnému výsledku. Při tom neptá se jak byl 
ceněn na pf. Spl~ j-] anušúv s jiné strany, než Pekařovy a tak vlastně 
zťistávaJí jeho vývody replikou s ' prof. Pekařem, jíž však chybí pod
klad z dL1\TodněnÍ, Podobně je tomu i v l'adě jiných případů a tak bro
žura Rádlové1J je jen knížkou, již bude nutno uvésti v bibliografii pro-
blému s tále nedostatečně vyřešeného. Č ao 

, Dr. František Prei:; : Výklad k zákonu o nemocenském po jištění 
veřejných zaměstnanců, nákladem vlastním, v Praze, 1925, 8°, stran 
96, cena Kč 12·-. - V úvodu zmiňuje se autor o vzniku zák;)na 
o nemocenském pojištění ' vei"ejných zaměstnanců a přechází pak 
k jeho citaci tak, že ku každému paragrafu ' připojuje vysvětlivky. 
někde značně podrob né. K u konci pak pí-ipojeny jsou vyňatky z oněch 
zákonných ustanovení, která se zákonem tím jsou v souvislosti. 

Knížka má býti praktickou příručkou pro úřední potřebu a zá
roveií. informativní brožurou pro zaměstnance, na, něž se zúkon 
vztahuje. Dr. Jindřich . 

Sborník věd právních a státních, roč. XXV. 1925. - Poslední 
ročník Sborníku rovná Se již rozsahem svazkům let předválečných . 
Také studie tu vycházející jsou již značně rozměrné jako na př. 
S o I n a í- o v a o neurčitém odsouzení, jež vyšla také v separátním 
otisku. Tu he vyslovih politování , že stále špatné poměry n,a,š~ho 
vědeckého tisku nutí vydávati podobné rozsáhlé p-ráce jako separáty, 
zatím co pro nedostatek finančních prostředkii Knihovna Sborníku 
vázne. Jinak značně pi'evýšila produkce hi s torická a historickoprávní. 
Tak se tu setkáváme se dvěma články dra Volfa o Ilorimbersk)' ch 
nakladateltch právních sbírek pro Čechy a o žádos ti purkmistra a 
konšelú Starého města pražskéh o o vydání městsk:)Tch práv, dál e dr. 
Jindřich a Vančury životopisnou studii m. Pavla Kri stiá'na z Koldína. 
Kromě toho jsou tu dva pi'-íspěvky od příslušníkLl zdejší ruské koll)nie 
a to Puškareva o vnitřním zřizcní a vnější po stavení p skov ského s tátu 
ve XIV.-XV. stol. a Vemadskiho o Hšsk é ús tavní listině ru ského 
císai-s tví. Z ostatních oború je třeba nejprve se zmíniti o dvou vi'
značn:)'ch pracích z práva ústavního a to Hoetzlových pří-spěvcích 
k v:)rkladu ústavní naší listiny, dál e l-loráčka ml. o právním v!ýznamu 
základních práv občanski'ch a Baxovu volebních řádech italských ;JO 'svě
válce. Kromě nich je v tomto ročníku obsažena i s tudie Mi.lllerova 
o hromadné siulouvě pracovní , H or;Íčkova o reform ě přímých daní a 
obšírný referát SaturníkLlv o práci rusk)/ch profeso rů z ruské emig.· é1ce 
o sově tském právu. Konečně j so u tu o tištěny obě př edná šky jak prof.. 
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H o ry, tak Miřicky o O ttovi a S torch ov i. J ako všec hny ročníky i t ento 
přináší řadu refe rátů o knihách. Čao 

Sbírka zákonů, nařízení a předpisů pro státní službu stavební 
v republice československé. Svazek II.: Vodní stavby. Svazek III.: 
Silniční stavby. Vydáno p éčí mimste r stva veř ejných prací, nákladem a 
ti skem s tátní knihti skárny v P raze 1925. - M inist erstvo veř ejn)I ch 
prací se posta ralo o obsáhlou publikaci .v e vém oboru .púsobnos ti: 
S bírku předpisů pro službu stavební . Před rokem vyšlo dílo o stav
bách pozemních nyní další č á s ti o stavbách vodních a silničuích , 
č ímž vš ak s bírk~ předpi s lt n ení ukonč ena . K odifikace obsahuj e vždy 
úplný souhrn všech předpi sú n a j ednotliv é o bory pdlvní se vztahující 
a to jak rázu č i s tě právnického, tak předpisy t echnické. Předpisy, 
p o kud j sou platné, citují se až z do by nejs tarš í, a to jak zákony, tak 
na i'- ízen í a normálky, takže knih a představuj e vždy zákonný sta;y ma
terie do n ejmenších podrobnos tí . Knihy jsou pro svoji praktickou 
cenu n epos trádatelny úi'edníkllm příslušný ch oborů, a jest jich m ,) žno 
použíti pro celou r epubliku, ježto obsa hují i pi-edpi sy pla tné v zemích 
s lo venských.. dnk. 

Průmyslové mapy dra Webra-Ostwaldena. Naši němečtí sp o lu
iJb óané nás nesporně pr-edU v národohOspodář s ké. deskriptivě na šich 
zemí. Stačí zde na pi' . uvésti deskl-i,ptivní práce P fohlovy (jeh o zna
menit)T Prúmyslový A tlas ČSR.) , HalJw ich ovy, Langerovy, G runnzc
luvy etc., abychom se pře svědčili o správnosti tohoto n e pro n ás 11-
chotivého fakta. N'ovou práci v tomto ob o ru přines l nyní dr. W e b e r
O . t w a Id e n v Liberci, jenž tiskeul f irmy Sti epel vydal (snad za
tím j eny- na Čechy se vztahující mapy, na nichž dle okresll aneb 
V'elkých měst jsou zakresleny všecky průmy s l ové závody v dotyčném 
okrsku se nalézéljící, spolu se s truén)rm i, info rm ativními údaji . N a toto 
v)Izn amné dílo, ve lké píle vyža dujíc í, zde up ozorií.uj em e. Režný. 

Český 'Časopis Historický roč. XXXI. 1925. - P oslední ročník 
právě dokončený pi-in es l něko h k s tudií zajímavých pro právníky. 
Především sluší upozorniti n a pokračování ve liké práce Mendlovy 
o Sociální krisi měst ve s to l. XIV. Dál e je tu rozbo r zápisků t. 1-. 
»posledního l,a'ncknechta c:, jak s obě říkal B edřich Švarcenberk, nej
starší syn vítěze u Lipska, jehož nejeden ry s prozrazuje J . B. Novák. 
Tento Švarcenberk se nám j eví 'V zcela jiném světl e , zejména pokucl 
jd e o jeho pomělr k ·če ským snah ám státoprávním . Také RéLdojčičúv 
př e hl e d moderní s rbské hi s tor iografie (v překladu M. Paulové) a 
Strakov a Reforma pražských z ednář s k:)l ch lo ží r. 1778 poskytnou ně
kolik zaijmavostí. Z drobnější c h článků Up o zorl1uji n a Jankovu etym o
logii s lov a )kostel t: , kterou zodp ovídá as i rovnici »kos t el j e integru
jící část hradu a proto kŮ'ste l- ) hrad ~ . Vedle toho j ako o'byčejně pi"i~ 
náší tento ročník řadu referátú a li te rárních zpráv. Ča o 

OTQeTb O cOCToiíallhllI .y ~tHTe.TóHOCI'H pyCCK:U'O wpy ryqeCKarO <I>a
KyJlbTeTan lIpal'e 1924-192\5. Str. 28. - Jako již dříve vydala r uská 
právnická fakulta ' i letos přehl ed činno s ti fakulty. Nejprve podán jest 
seznam profesorú i docentú pak i těch , kteří připravují se ku profe s l.l ře 
na .fa kultě. Pak následuj e v elm i podrobn}r seznam všech prací , kt e ré 
čl enové fa kulty buď vydali aneb p o přlpadě vydati hod lají. K tét o 
čás ti p ř' ip ú juj e se další , jež uvádí př e hle d činno s ti v j ednotliv)ích se
minái-ích a tu opětně uvádějí se themata jec1not,1iv)Tch prací a kým 
byly zprac()vány. Dále jes t tu p ocet po s l uchačú , · o udělení cen za práce 
p os luchačú, o činnos ti v)fzkumné k omise při právnické fakultě ruské 
a o činno s ti vydavatel ské ko mi se. Konečně uvádí se tu poče t svazkll 
fa kultní bib lioteky. Podo bné př e hl edy vydávaly se již v Ru sku. A jest 
jen v elmi záslužnou činno s tí faku lty, př ec e jen velmi s trádajíc í, vy
dává-li přehled své činnosti, z které jest patrno, že vědecky skutečně 
:-j e prac uj e a že jsou tu také vý s ledky té to práce a s nahy. Uvážíce 
\'šec hny oko lnos ti, za jakýc h č l e nové fqkulty pracují, mu s ím e v)"s ledky 
ubdi vov ati. 



180 

Podobné pi'ehledy vydávány jsou i universitami polsk}Tmi ( S~)1"a 
"vozdanie dziekarl skie) a bylo by s i j en skutečně přáti , aby i naše fa
kLllty vydaly veřejně . zpověď své činnosti a ukázaly veřejnosti pokroky 
v naší vědě_ U vedením SpiStl a prací jednotlivých členú fakulty za
cho ván by byl př ehled , co který člen napsal. Vypočtením th emat ze 
seminářů dal by se podnět ku samostatné práci i mimo ně. Rauscher. 

JUDr. Otto Georg Schwarz: Deutsche Rechtsgeschichte und 
deutsches Privatrecht. - 4.-6. umgearb. A ufl. Berlin, Reymann. fOL 8. 
Str. XII_, 31 1. - Němci jsou š ťastni , že mají hojnost pnlL.ovníkú 
i v oborech teo retických z řad praktiků. Tak právě tento 'autor je vr~ h
ním zemským , soudním radou ve Vratis lavi a jeh o knížka je typickou 
učebnicí. Pr"ktickou po každé stránce, ať heslov itým výkladem, ať ti
sk em a ať konečně i připojen}Tm repetitoriem ve formě otázek" jež vy
čerpávají celou látku do podro·bno stí. Nemá nějakých požada Vkll vě
deckých, jediným cílem jejím je ukázati spojitost mezi historickym 
vývo jem a platným právem. Nelze ovšem s touto metodou tak d() 
dúsledků prováděnou vždy souhlasiti, ale je nutno uznati, že její ú
sluhou líčení působí velmi silně. 

J e nutno Ipřiznati Němctlm, že si stále v právnických učebniC1ch 
udržují primát. Ča o 

L. Niederle, Slovanské starožitnosti. Oddíl kulturní : život starých 
Slovantl. Dílu III. sv. 2. - Praha. 1925. Bursík a Kohout. 8°', str. 
357-790. - Tímto svazkem dokončuje Niederle právě k svému 6cJ. 
výročí narozenin obrovské monumentální dílo. Jej istě málo takov:ý-ch 
prací nejen u nás, nýbrž i v cizině, aby s i podržely svou vysokou 
úroveň až do samého konce a hlavně, aby byly dovedeny k úplnosti. 
Také poslední svazek přináší množství důležitých detailů pro právní 
hi s torii. Neboť se v něm pojednává nejprve o obchodu v zemích <;lu
va nských od doby předhistorické a doby římské až po stol etí XIl. 
Zmiňuje se podrobně o předmětech obchodu, jak importu, tak ex
portu. N askytá se tu ,řada velmi zajímavý ch p od robností. význam
ných i po stránce právní jako o obchodu otroky a o otrokái-ích čl 
zejména o významu jména Slovan, jež z výrazu etnického dostává 
v}rznam otroka v cizích jazycích, dále o úloze . židú jako obchodníků. 
K tomu se pojí výklad o obchodních trzích a cestách, dopravních pro
středcích a pod. Velmi důležitá pro právní poměry je kapitola o . ob 
chodních platidlech a vahách a o počítání. 

Pro právníka má ovšem i velmi důležitý význam kapitola násle
dující o -vojenství a zejména závěrečná stať tvořící beze sporu korunu 
ce lého velkolepého díla o povaze a kultuře starých SloVantl. Niederle 
zde znovu opravuje některé zakořeněné falešné domněnky o kultui-e 
s lovanské a jistě zvláště každého zaujmou jeho slova o rozštěpení 
Slovanů na dva různé světy, jež se v jednotu již nese jdou. Vědech' 
soud nestranného odborníka na slovo vzatého, může b}rti i vodíťkel~ 
v leckterém ději politickém. . . Čao 

Dr. Antonín Jeřábek: O právní úpravě depositního, lombardního 
a komisního obchodu s cennými papíry, Praha 1925. - Stran 353. _ 
Autor, jenž r edigoval text t. zv. debetního zákona, který byl jední 11 

ze souboru zákonů, jež byly vyvolány neblahými událostmi pováleč
nými v bankovnictví, vydal v uvedené knize podrobný komentář to-

.hoto zákona. Kniha však obsahuje také velice pěkné vylíčení otázek 
právních, jichž se hlavně zákon depotní dotkl a to bankovního ob
chodu uschovatelského (depositního), úvěrového proti rucm zástavě 
w lomb,ardní?o) ·a .obstaravatelského (komisionářského). Autor proto 
V. prvem dtlu vehce podrobně na podkladě zákonných ustanovení a 
~Iter~tury. vyk)ád~ nejpr.ve o. těchto právních stavech, a to způsobem 
J~snym, Jsa Sl vedom, ze kmha jeho jest určena pro bankovní prak
tIk?" a ]Jľoto t~k~ má s~ál}r zřetel na toto určení své knihy. Po pro
?T.am techto. veCI obraC1 Se autor ke komentáři zákona ze dne 10. 

rtJna 192 4, C. 241 Sb. z. a n. , o povinnostech bankéřů při úschově 
cenn)Tch papírú (zákon depotní). Dílo jes t ve lic e podrobně ro zvedeno, 

a p okud j sme měli pi-I 
o tázka v něm Opomenut 
chápání látky, takže tř eb 
j es t jeho dílo svrchov 
cích dávají se totiž sn 
věc snad pro čtenái'-e 
ve lkou předno s tí díla J 
Dílo pokládáme za n 
a do ufáme, že nebude 
ve lic e obvyklými, má 

]. R. Bellerby: Mo 
1925) 80

, XIII. + 174, 
pracoval se Bellerby po 
nezaměstnanosti , který 
anglického hospodář 
nanosti se dá čeliti j 
prúmysl již svou pova 
bude s tabilisována kup 
!' tllěrnicí cenový index. 

Kniha je vlastně 
s tabilita prováděti. J so 
cenové hladiny ( »const 
hladina b ude uznána 
v n epatrné míře a d 
nepředpokládá žádné 
podporují spekulační 
rozpětí fluktuací, vyl 
se dá těžko definovat 
sys t ém působí stabi' 
bude paralysována, a 
podporuje spekulaci a 
pi-ipouští d10uhodo~é 
Peníz e jako ostatní 
11l0žna kalkulace. Dále 
měly daleko takových 
které přinúšely s sebou 
tuace púsobily by i o 
země dot)Tká se cen z 
ručuj e nezměnitelnost 
podkladem pro hospo 
tuto stab ilitu. Skuteč' 
pi"ipouští, že by pokle 
\ ' iibec zlato, dokud j 
n ebezpečí inflačních 
uplatnilo na úvěrov 
pti-1ena, bude vzrtlsta 
deflačně (poklesem c 
jednak, aby regulace 
ope rac e cedulových b 
š těna od vlivu zlata, 
bytku_ Na realis ac i 
v l- ela m ezinárodní do 
c1ina nebo kupní s íla 
2. americký ind ex b 
3. zp tlsob regulac e ú 
bud ou však připuš 
hranice nebudou st 
podporovati po litiku 
5. státy se dohodnou 
podle toho učiní opat 



universitami polskými (Spra
;kutečně přáti, aby i naše b-
a ukázaly veřejnosti pokroky 

~ dnotlivých členů fakulty za
apsa1. Vypočtením themat ze 
)ráci i mimo ně. Rauscher. 
itsche Rechtsgeschichte und 
o\ ufl. Berlin, Heyma.l1n. for . 8. 
~e mají hojnos t pral.ovníki't 
~ak právě tento autor ie vr~h
.vi a jeho knížka je typickou 
: heslovitým výkladetn, ať ti
iem ve formě otázek" jež vy
emá nějakých požada Vkll vě
i spojitost mezi historickvlTJ 
m s touto metodou tak -do 

je nutno uznati, že její 7.á-

ále v právnických učebniC1ch 
Čao 

Oddíl kulturní: život starých 
5· Bursík a Kohout. 8°', str. 
Niederle právě k svému 6cJ. 
dílo. Je jistě málo takov):-ch 

y s i podržely svou vysokou 
ly byly dovedeny k úplnosti . 
lúležitých detailú pro právní 
've o obchodu v zemích '>lu 
f' říms ké až po stol etí XIl. 
:hodu, jak importu, tak ex
lavých podrobností. význam
ju otroky a o otrokářích a 
z výrazu etnického dostávil. 
úloze židú jako obchodníků. 

:h a cestách, dopravních pro
ní poměry je kapitola o . ob
ní. 
ežitý význam kapitola násle
ať tvořící beze sporu korunu 
ře starých SlovaniL Niederle 
falešné domněnky o kultui-e 
lOU jeho slova o rozštěpení 
dnotu již nesejdou. Vědeck\r 
atého, mŮže b)rti i vodífkelil 

Čao 
lvě depositního, lombardního 
Praha I925. - Stran 353. -
10 zákona, který byl jední 11 

eblah)Tmi událostmi pováleč
nize podrobný komentář to
velice pěkné vylíčení otázek 
dotkl a to bankovního ob

rového proti rucnl zástavě 
dsionářského). Autor proto 
ldě zákonných ustanovení a 
lÍch stavech, a to zpttsobem 
určena pro bankovní prak

) určení své knihy. Po pro
lmentáři zákona ze dne 10_ 

ostech bankéřú při úschově 
t velice podrobně rozvedeno, 

él pokud j sme měli pi'-íležito$t se pi-esvědčiti, není žádná důležitější 
otázka v něm opomenuta. Při tom autor stále setrvává v právnickém 
chápání látky, takže třebas že píše v prvé řadě pro neprávníky-bankéi'e, 
j es t jeho dílo svrchovaně právnicky koncisní. V podobných publika
cích dávají $e totiž snadno autoři svésti k populárnímu výkladu, čímz 
věc snad pro čtenáře ulehčí avšak dílo ztrácí na své ceně. Jc:st 
ve lkou předností díla J eřábkov'a, že k tomuto postupu se zavésti neda i.' 
Dílo pokládáme za nejlepší práci tohoto druhu v české literatuře, 
a doufáme, že nebude scházeti u nikoho, kdo těmito otázkami, nyn í 
ve lic e obvykl)rmi, má příležitost se zabývati. dnk. 

]. R. Bellerby: Monetary stability. - London, Macmi1lan and co., 
1925, 8°, XIII. + 174, 7 s. 6 d. net. K problému stabilisace peněz 1)1"(1-

pracoval se Bellerby postupně. Zabýval se nejprve a hlavně problemon 
nezaměstnanosti, který se stal v posledních dobách palčivou on li 

anglického hospodářského života. U,; ědomil si při tom; že nezaměst
nanosti se dá čeliti jedině s tabilisac í průmyslovou. Poněvadž vsak 
prúmysl již svou povaho u není stabilní, nutno jej stabilisovati tím, Ze 
bude s tabilisována kupní cena peněz. Prosti-edkem je diskontní si.1/:b:l, 
směrnicí cenový index. 

Kniha je vlastně věnována i-ešení otázky, do jaké míry se má 
s tabilita prováděti. J SO I1 tu dvě alternativy: system konstatní norm ální 
cenové hladiny (»constant-price-normal« system) předpokládá, že určitá 
hladina bud e uznána za normální a fluktuace budou ·připuštěny jen 
v nepatrné míře a dočas ně; kombinovaný system (»compositec: system) 
nepředpokládá žádné normální hladillY, paralysuje fluktuace jen když 
podporují spekulační podnikání nebo hrozí depresí, pi-ipouští vě t ší 
r ozpětí fluktuací, vylučuje dlouhodobou sta.bi1itu, nehledě k tomu, že 
se dá těžko definovati a proto i prováděti. »Constant price-norm 1" 
system púsobí stabilisačně již psychologicky vědomím, že fluktuace 
bude paralysována, a připouští předběžná opatření. »Composite« sys te~ 
podporuje spekulaci a je i sociálně nespravedlivý, poněvadž tím, ze 
pi-ipouští dlouhodobé fluktuace ohrožuje nedotknutelnost vlastnictví. 
Peníze jako ostatní míry mají zůstati beze změny, jinak by neb Y!.l 
možna kalkulace. Dále jest zjištěno, že náhlé krátkodobé fluktuace ne
měly daleko t akových sociálních následkú, jako fluktuac e dlouhodobé, 
které přinúšely s sebou těžké krise . a nezaměstnanost. Douhodobé fluk
tuace pi'isobily by i obtíže meziinárodní, neboť cenový pohyb jedné 
země dot)rká se cen země druhé. »Constant price-normal « sys t em za
ručuj e nezměnitelnost m ezinárodních závazkú a jest státúm pevný rl. I 
podkladem pro hospodářskou politiku. Zlato samo o sobě nezarlll:uj e 
tuto s tabilitu. Skutečnost, že Amerika má 40% světové zásoby zlata, 
pi'-ipouští, že by pokle sem cen v Americe stoupla hodnota dolarú ~ zlata. 
Vúbec zlato, dokud je soustředěno u několika málo státú, nese v sobě 
nebezpečí inflačních účinki'l (vzestupu cen), které by nas taly, kdyby se 
uplatnilo na úvěrovém trhu. Naopak čím více bude zásoba zlata roz
pt}' lena, bude vZrllstati nebezpečí, Že tato rozptýlenost bude púsobiti 
deflačně (poklesem cen). Proto už janovská konference I922 ~tádala 
j ednak, aby regulace cen dála se kontrolou úvěru s předpokladem ko
operace cedulových bank, a jednak, že úvěrová politika má býti opro 
štěna od vlivu zlata, což se múže státi jedině zajištěním zlatého pi-l'" 
bytku. Na realisaci tohoto programu navrhuje Bellerby, aby se lIza
vi-e la mezinárodní doh oda cedt.1lov)rch bank o tom, že I. cenová hh
dina nebo kupní s íla zlata tll-čit ého dne bud e uznána za »normáLlí «, 
2 . americký ind ex bude oficielně Uí'nán za měřítko cenové hladiny, 
3. zpúsob regulace úvěru ve Spojených Státech zústane beze zm~ll)', 
budou však připuštěny od »no rmální « hladiny nutné úchylky, jiclli 
hranice nebudou stanoveny, 4. cedulové banky evropské a jiné budou 
podporovati politiku Spojených Státú, pokud to jejich zájmy dovolí, 
5. státy se dohodnou o tom, kterých měnových systémú se přidrží a 
podle toho učiní opatt- ení na udrien í př.ebytku zlata , 6. , tálá komi se 
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pro m ezinárodní p e něžní vztahy bude dbáti n a provádění těchto zásad 
a podp o ro v ati mezinárodní spolupráci. 

Zlato n epokládá Bell erby za nutný př edpoklad s tabili sace. Llat) 
automatisuje stabilitu, um.ožiluj c však za dan:)Tch poměrú A merice vliv 
na měnovou po litiku ostatních ze mí. Zlatá ména je primitivněj š i :\ 
proto p o u ž iteln ě j š í. Bellerby však , ačkoli pokládá zlat~T režim za 
vhod n:)· podklad pro cenovou stabilisaci , n epovažuj e zlatou měnu za 
nedotknutelné dogma. Poukazuje s e ~ i ce, že d emonetisace by zpúsobil a 
o hromné zt rá ty , avšak co j sou tyto ztráty pro ti sous tavn ému mdi" en í 
energie, k1 er)lm by bylo dob:),ván í z lata, kdyby se ukázalo, že měnové 
sys t emy zlat; , n epo tř ebuj í, a že naopak systemy nekovové jso u d Clku
n alcjš í a l e v'1ější Ostatně V)·vo j s pěje k e komprom isu. Go ld exch ange 
s tandard je sam a kombinací v l::t s tní zlat é měny a měny n ek ov0v'::. 

Dr. Lepai-. 

Statistická příručka republiky československé. II. Sestavil státní 
úi"ad statistick:)l. Náklad em vlastním. Praha, 192 5. - Stran XXX -+ 
656 + 172* + XII. - Cen a 90. Kč. 

P rv~" s tati st ick á pi"h"učka r ep ub liky českos l aven sk é, j ež v yšl a r. 
192 0. v rozměrec h daleko menších, čerpala své údaj e hl av ně z pi"ed
vá l ečných dat rakouských, upravenýc h pro j eš tě definitivně n es ta no
ve né úzen'lí nového státu. S tátní úi"ad st atis tický n1.ohl v ní uvei-e jniti 
j en první skrovné v)/sledky své práce a proto jes t druh é vydání pří
ru čky vlastně prvním souborem naší stati st iky a přehledem dosavadní 
činnosti státního úi"adu s tati stickéh o. D ílo ob sahuj e n ejenom obšírný 
v)ltah z do savadní práce v ob oru v la s tní stati s tiky národoho spodái ské, 
ale i riizné údaje čistě informační a část retrospektivní. 

Pi"íručka dělí na 1. část s daty z let 1918-19'23 s dod atky (du 
roku 1924 čl I925) a na část r etro sp ekti vní s daty z let předválečných . 
Ob, ahuje celkem 828 stran ,1 941 tabulek s d a ty z let 1918-1924 a 
236 tabul ek retrospektivních, většinou z r oku 1910.. První a vla stní její 
čá · t pOčíná daty a škalstv í a asvětě a prabírá ve lmi o bšírně v dalších 
18 oddílech všechny o bo ry naše ho vei-e jnéh a, ho padářského i poli
tického živo ta, t o ti ž zemědě l ství, ha rnictví a 11l1tnic tv í prtlluysl ,J živ
n os ti , za hr a niční obchod, ceny, kursy a živatnÍ míru,' peněžnictv í , po
jišťování, d opravu, so udnictví , správu a va lby, vo jens tví a službu bez
p ečnos tní , v:)lm ě ru území , popi s , povolání i pohyb obyv <lt elstva, zd r2-
vo tnictví a těl esnau výchovu, saciální s t a ti stiku, financ e a m ezinarodnÍ 
přehledy. -K prvním jedenácti oddílúm jsou připoj eny do d atky s daty 
~ovějšími , sahajícími někdy až do. roku 1924 (Jen v)Tjimečně do. r. 1925). 
Cást druhá zabývá se velmi podrabně v)iměrou úz emí a popisem 
i povo láním obyvatelstva s ídlícíh o. n a nynějším úz emí n ašeho s tátu 
v let ech předvá l ečných , po uží va jíc po vě t š ině dat z pasledního před
vá l ečn ého. sčí t ání v roce 1910. 

Pi"Í!"učka j e určena k rychl é informaci ve všech aba r ech a Jl1á 
mimo ta padati so uhrn statistick)"ch dat o prvních let ech naší r e-
p ubliky. -

U sp oi"ádání příručky není definitivní a j e proti minul é a podob
n)'m díltlm jiný m poněkud nepraktické, · n ebať j ednotli vé o ddíly jdou 
tu za sebo u podle toh o jak materiál k t amu kter ému by l právě 1)0 

ruce. Data, s kter)Tmi se pro. sn ažš í pi" ehl ed obyčejně začíná t o ti ž 
?ata o v)lměře území a o pa pi su, pohybu a pavolání o byva't e:btva 
JSou~ zde za5"~z.ena až, ve ~II I. , XIV. a XV. od díl e. Pi"ehlednost tedy 
pa nekud ztezuJ e velka objemnost a nezvyklé u s p oř ádání celého. díla . 

Svi'lj druh ); úka l pi"íručka zce la spllluje. Přechodná doba vá l ečná. 
i yo~ ál ečn á ovšem " ~ e d ovo li.l a, aby př í ručka stala · se úpll1)Tm s Lati
s tlC~YI11 obraze m n aS 1 r epublIky v d ob ě přítomné. Něko lik a l e tá Č:I.::iova 
vzda.lenost od dat , kt erá se v pritvě minul)lch nest ál)Tch dobách r yc hl e 
r::ěmla nás! edken-; pa.vál e~n ého pa l"ádání a zatavavání h ospodář s kého 
zJVo~a II ,nas, zpusobJla , ze I~,říru čka nám n epodává a nemúže padati 
v nekt.e,ry~ h obo rech onen presn)· s t ati stický ob raz na še ho. státu. J e 
tedy pnrucka v tomto o hl edu na mnoha mí st ec h pa uze retras p ekti vou 

I 

na dobu nedávno min 
klad em povál ečnéh o. h 

Dr. Karel S 
na předělu XVI. a X 
dec. ústavú IX. f. 8. 
tak dúležit)Tch a V)T Z~a 
podklad ě bohatého ma 
skýc h a pak z archivu 
zrání papežské politiky 
~.em Í . N unciúm jde pře 
]lch snahy ad straniti 
zevrubně hlava 1. V 
jejich svě tl:)T ch stránká 
p o krakově a ovšem i v 
osaba papeže Klimenta 
Stloukal tak učinil již 
hlavy církve na stal 
zna 1 pavah u císaře R 
tak dokanal e voliti 
plně vyvinut)l diplom 
některé dúležitosti, j. 
kt er é nikterak ll ezada 
mata saudobého V 
i ve zřízení stáiýcll 
používajícÍ jen ,~y .. lan 

Kliment VIII. 
kračovat v protirefo 
se, že posice pap ežs 
N uncius Speziano, ies 
polepšil. Byl vystřícián 
kterému již na cestu 
v rati slavské a zárove 
žava chráněnce Ditri 
kuri e a raději obětuj 
·své zámě ry v Olorn 
ciovy s úmysly čes 
také v útoku na, 010 

tézem, j eš tě do sti dlo 

Záp<t s o pokata'1 
pro posa uze ní paměru 
j ej popi suj icí je také 
v ylíč e ní, jak~'ch vš 
sobě, maříc e vzájem 
s tř e dki'l n ev ybran:)Tch. 
sil na stn(lně katalic 
dv a činitelé místokan 
vys tupují tu velmi 
v ll s ti ;J c1ovednosti. 
p od chytiti nejjemněj 
spěch SVtlj. Konečn)' 
n eš ťa s tné , pozvalna s 
dosazením vlácly s 
j e. pačátek kanc e s 
rcformačníllo. 1 T epa 
těsně · před svou srn 
katolické strany j e bi 
padohné saudy \. his 
v zásadě s míněním 
katolické stejně se d 



.ti na provádění těchto zásad 

př edpoklad stab ilisace. llat) 
dan}-ch poměrú AmeTice vliv 
atá ména je primitivnějši .1 

)li pokládá zlatý režim za 
nepovažuje zlatou měnu za 

že c1 emon etisace by zpl1sohila 
ty proti sou stavnému mdi-ení 
<dyby se ukázalo , že měnové 
ystemy nekovové jsou doku-
kompromisu. Go ld exchange 

lté měny a měny n ekovJv'::. 
Dr. Lepú. 

slovenské. II. Sestavil s t ~ltn í 
lha, 1925. - StrCln XXX + 
českos l ovenské, jež vyšia r. 

la své údaj e hlavně z pi-ed
ro ještě definitivně n es tano
ltistický mohl v ní uvei-ejniti 
proto jest druhé vydáni pří
is tiky a přehl edem dosavadní 
o obsahuj e nejenom obšírný 
statis tiky národohospodářsk é, 
t r etrospektivní. 
let 1918-1923 s dodatky (do 
IÍ s daty z let př edvá1 ečných. 
k s daty z let 1918-1924 Čl 
oku 1910. První a vlastn í její 
obírá ve lmi obšírně v dalších 
:jného , hospodářského i poli
í a hutnictví, průmys l CI živ
~ ivotní míru, peněžnictVÍ , po
olby, vojenství a s lužbu be z-

i pohyb obyvatelstva, zd r él
,istiku, finance a mezinárodní 
ou pi-ipojeny dodatky s daty 
24 (Jen v)Tjimečně do r. 1925), 
v}'měrou území a popisem 

3ynějším území našeho s tátu 
tšině dat z posledního před-

laci ve všech oborech a má 
t o prvních let ech n aš í re-

a je proti minulé a poclob
neboť jednotlivé oddí ly jdou 
tomu kterému by l právě po 

'ehl ed obyčejně začíná , totiž 
)Tbu a povolání obyvatc:J::;tva 
XV. oddí le. Pi-ehlednost t edy 
ryklé uspořádání ce léh o (líhl. 
luj e. Přechodná doba válečn3. 
učka stala Se úpl11:)7m s Lati
)i-ítomné. Několikaletá ča';(lv;':t 
l)ich nestál)Tch dobách rychle 
a zotavování hospodářského 

1 nepodává a nemúže podati 
tick)' obraz našeho státu. J e 
mí st ec h pouz e retrospektivou 

I 
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na dobu nedávno minulou, ji s tě vŠlak ziist;:tne vždy spolehliv:)Tm do
kladem poválečného hospodářského V)7voje naší republiky. 

Radim KoloušeK. 

Dr. Karel Stloukal: Papežská politika a císařský dvůr pražský 
na předělu XVI. a XVII. věku. - Praha. 1925. Filos. fak. Práce z vě
dec. ústavů IX. f. 8., str. VIII. a 256. - Je málo knih historick ý-ch 
tak diiležitých a významných pro právo, jako je kniha t a to. Autor na 
podkladě bohatého materiálu archivního, zejména z archivů vatikán
. kých a pak z archivu ministerstva vnitra líčí v širokém rámci vy
zrání papežské politiky evropské, zápas kurie o pokatoličtění česk:)7ch 
zemí. Nunciům jde především o moc ve vládě, z níž je třeba pru je
jich sna hy odstraniti nekatolíky. O vyspělosti diplomatické pouč.uje 
zevrubně hlava 1. V ní autor. vyloži l rozvoj papežské moci ve všech 
j ejich světlých stránkách jevící se pro tehdejší dobu jako neobyčejně 
po krokově a ovšem i ve všech stín ech j e doprovázejícíc11. Zvláště pak 
osoba papeže Klimenta VIII. z rodu A1dobrandinského je tu vy1íčell"l. 
Stloukal tak učinil již vzh ledem k českým . poměrům, protože za této 
hlavy církve nastal obrat v církevní politice české . Kliment 'lUl. 
zna l povahu císaře Rudolfa z vlastní zkušenosti a proto snad dovedl 
t ak dokonale voliti pro české královst\;í své nuncie. lVIěl tehdy již 
plně vyvinutý diplomatick)T i kancelář sk)7 aparát . Stloukal odhaluje 
někt e ré důležitosti , j.ako · na pi-o znění in s trukcí pap ežsk)Tm nun c iům , 
které nikterak n ezadají zásadám hbitého a moderně školeného diplo
mata soudobého. V tom kancelář papežská stále stála vzorem, jakož 
i ve zřízení stálých diplomatick)Tch zás tupctl , v opak dřívější praksi, 
používající jen vy lanců příležitostn:)' ch. 

Kliment VlIT . měL hn ed jak nastoupil v lád u , pevný úmysl po
kračovat v protireformační politice papeže ·Řehoře XIII. Než zdálo 
sc, že posice papežské moci je 1.1 vlády pražské značně otřesena. 
Nuncius Speziano. jestliže něc o n ezhorši l v situaci , t edy ji jistě n e
polepšil. Byl vystřídán nov)' m a daleko obratnějším nunci em Spine1iim, 
kterémú již na cestu bylo uloženo vyrovnati vlekl:)T spor o biskup s tví 
v rati s lavské a zárovei1 dosa diti na biskupsk:)- s tol ec olomoucký pape
žova chráněnce Ditricllštejna. Nuncius dovedl znamenitě za kr:)Tti ústup 
kurie a raději obětuje osobu sobě oddanou, jen aby získal císaře pro 
'své záměry v Olomouci. Tam vlastně poprvé se s třetly plány nUľ/
ciovy s úmysly česk)T ch n ekatolíkú. Ale k rozhodnému boji, třebas ž e 
také v útoku na olomoucké bi skup s tví zús tal pap ežský zástupce ví
tězem, ještě dosti dlouho nedošlo. 

Zápas o pokatolietění českých úi-adú je ve lmi charakteristický 
pro poso u ze ní poměru českého státu k cí rkvi v této době. Kapitola. 3. 
jej popi sujicÍ je také neJdú 1 ežitější z celé práce. Stloukal podává v ní 
vy líč ení, j akých všech prostI-edků používaly, obě strany v boji proti 
sobě, maříce vzájemné úklady. Samozl'ejmě neštítí se nikter,ak p1'o
středkú nevybran:)Tch , Ale pi-ece v tomto boji po soustředění všec h 
sil na s tnClně katolické, podléhají n ekatolíci a hlavně vedoucí její 
dva činitelé místokancléř Želinsk)T a . ekretái- lVrilner. Osobnosti tyto 
vys tupují tu velmi sympaticky a zej mén a lze se divit jejich prozíra
vosti (I dovednosti. Čelí všem útokúm otevřen:)Tm i tajný m a dov cd ou 
podchytiti nejjemnější záchvěv ve pro spěc h protivné strany v pro
spěch svúj, Konečn:)T jejich pád n ení v pod s tatě pádem jejich, nýbrž 
nešťastné, pozvolna Se hroutící politiky st r any nekato lické, která s lavi 
ch sClzením v lády ses tavené vesměs z kato1íkú sviij triumf. Rok I59C) 
je počátek konce staré éry a zá roveň počátek nového období proii
reformačního . Ne padá na váhu, že Želinský j eš tě jednou zmohl ' se 
tě ně před svou smrtí k r ehabilitaci , byť bezúspěšně, ale pro věc n e
katolické strany j e bitva již proh rána, Ti-ebas tedy jako vždy je nutno 
podobné so udy v historii přijímati s r ese rvou : pl'ece možno so uhlasiti 
v zásCldě s míněním ClutorOV)7Jl1, že by pl-i takovém. postupu strany 
katolické s tejně se do s pělo k v)' s ledku. j;:tkého dosáhla po bitvě bělu -
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horské a snad (ovšem opět snad!) i dokonce bez národní katastrofy. 
J e jisto, že práce Stloukalova podává pro českého právního hi~ 

storika, zejména pokud se zabývá poměrem státu k církvi, velmi 
mnoho. Sluší zejména kromě řady otázek diplomatických připomenouti 
stati o církevním majetku, o věcech náboženských a jejich správě, 
k níž je studií zvláště důležitou. A kromě toho získá z ní také mno 110 

ten, kdo zajímá se o v)rvoj novověké diplomacie, neboť zvlášl(~ 
v hlavě první se podává a vysvětluje celý systém papežské kancelál'e 
a diplomacie . Je tedy kniha tato po všech st ránkách pro nás důležitá. 

č.<t . 
Časopis Archivní Školy, roč. II. 1925. - Značně opožděně proti 

ročníku prvr.ímu vychází druh)T s vazek tohoto časopisu, který měl by 
b}·ti orgánem všech archivll a archivářti československých. Je sku
tečně nepochopitelno, že se podobné akci u nás věnuje poměrně tak 
m.álo u srovnání s jinými s táty . Neboť jde tu o dtiležitou s lQžku 
správy veÍ'ejné a právě pokud se týče st ránky praktické, lze zdůrazniti 
její širš í význam, nikterak neomezen)r na úzký okruh odborníklt. Ča
sopisu s:,motnému po povaze vědecké, teoretické nelze ni c vyt)rkati. 
J sou tu zejména důležité články od G roh a V lad. , Archivy u :f~eků 
a Římanů, od Fr. R o u b í k a o počátcích státní péče o městské archi
vy v Čechách a konečně studie K a z b u n d o v a o a rchivu rakous
kého ústavodárného říšského · sněmu, rak. říšské rady a rozmnožené 
r.ady říšské rady. Ze zpráv zejména sluší upozorniti na chystané edice 
Státního vydavatelského ústavu. t. j. vydání Památek dějin éesko
s lovensk}'ch, z nichž vyjde nejprve Archivum coronae regni Bohe
miae (nejdříve sv. II. 1346-1355) a Kniha púhonná kr. čes. so udu 
dvorského 1383-1407, první prací prof. dr. V. Hrubého, druhá prof. 
dr. G. Friedricha. . Čao 

ln. Arnošt Bláha: Sociologie sedláka a dělníka, příspěvek k so
cio logii společenských vrs'tev, Sociologické knihovny, menší i-ady SV :1-

zek 1., vydala »Orbis« v Praze XIL-Vinohradech, 1925, stran 194, celU 
není označena . 

Po všeobecném úvodě, v němž autor zmii1uje se o spo l ečenské 
typologii a vlastnostech morfologick)rch, fysio logických duševních a 
mravních pi-echází k sociologii dělníka. Po jednává o dělnické Vi stvě 
jako o složce národní společnosti, o stavech, třídách a povolání děl
níků, o hmotné karakteristice dělnické vrstvy, o jejím psychickénJ 
profilu a o výhledech a zřetelech theoreticko-praktických. 

Pak promlouvá autor o sociologii seIství, uvažuje o něm iako 
o problému sociálním, vymezuje pojem »s edlák« a pojednává o hmohí.é 
s tránce problému selství , o otázce temperamentu, o povaze práce a 
o podstatných rysech selského profilu duševního a mravního. Ke kon ~ i 
své práce se zmiňuj e autor o úpadkov)'ch formách se lského typu a 
o nové situaci na venkově. 

Knížka tato jest obsahem svým velmi zajímavá a psána slohem 
lehk)rm, snadno srozumite lným. Dr. Jincli-ich . 

Současné otázky sociálního pojištění, nákladem Sociální služby 
v Praze X. -Karlíně, 1926, 80 , stran 182, cena Kč 16.-. 

Publikace obsahuje celkem 2S prací nejčelnějších našich pracov
níklt na poli sociálně-pojišťovacím o akutních otázkách, .týkajících se 
všech odvětví sociálního pojištění u nás. Práce je'st zahájena úvodem 
ministra sociální péče Dra Lva Wintra a odbornou studií prof. Dra 
Emila Schoenbauma. Následují články Dra BrabIece, Dra Gallase, 
Dra Hendricha, Dra Hotovvetze, Dra Janko, Dra Janoštíka, posl. Jo
hanise, Dra Klumpara, prof. Lenze, Dra Matějky, posl. Dra Matouška, 
Dra Pospíšila, Dra Procházky, Dra Richtra, Dra Soukopa, Dra Šterna, 
Dra Trnky, V lad. Vydry, Dra Vymětala, Aug. Žaluda. 

Dr. Jindřich. 

Nákladem S. Č. P. ) Všehrd« v Praze. Redaktor dr. František Čáda . 
Tiskl B. Stýblo v Praze, Václavské nám. 28. 

ROCNtK Vll. 

v 
LIST ČESKO 

(ú \' O d a 
11 6ho činu ľozumie 
-c ie, spoJotnosti -
na [archu p~lchatť]' 
na \'~' sled()k priČ'ihl 

U ž z toho tt'clv 
c1ejín stále a stále 

's po-kojujem Stl na t< 
livé stadi~l hislori 

Indiyiduúlna 
povednosľ za trest 
din~1, poťé.1Žne km 
_zodpnyednos[ koll 

O"šem »1es e 
st()r. panujp klass 
Ayšak trestné prá\ 
mdiyiduálnej necl< 
počtu trestn~'ch ři 
XIX. storočia začí 
t)'111 , nezávisí len 
šÍch a r6zn~'ch "ll 

nastáya následko 
, Tíži jednak 
na yOlu jednolliyc( 

Táto tretln fáz 
. presl1l1uje ponler 
~l.Yšak \' o!ázke tre 
listick,' . 

Pokial' škola 
strahl1júc trestn)! 
delikt totiž -
zasahovaly do tr 
a ko rozdeliť trest 


