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Nový' čle,n naší obce právnické. V minulých dnech se usta
vila lY ;.1foravské Ostravě »Prá.vnická Jednota pro -Ostravsko a Tě
.šínsko «. Lze toto utvoření nového článku mezi našimi ol'ganisa
cemi právnickým z' s radostí uvítati. V znik nové jednoty práv
nické dokuDlentuje VZl'ůst našeho živlu v těchto kraiich a svědčí 
o dobrém uvědomění organisační nutnosti. Jistě že nová tato 
organisace čile se chopí svého úkolu a stane se tak pevným spo
jovacím článkem mezi doscwadníDli korpo1'u.cemi moravskými a 
slovenskými. J elí úkol nebude ovšem nikterak snadný, ale jsme 
přesvědčeni, že přes počáteční obtíže se stane střediskem snaženi 
všech právníků ostJ'avsk~jch i těšínských. Práce bude lniti hoj
nost. [(1'aj sám poskytuje velikou řadu problémů právnických 
i slátovědeckých, které jedině laJn se vySk,ytll.ií a l1w.ií svou indi
viduální povahu. [( lich řešeni iSOll povoláni kolegové z Ostrav
ska a Těšínska. S radosti očekáváme zprávy o výsledcích .je.iich 
pilné práce. Ca . 

Založení Právnické Jednoty Ostravska a Těšínska v Mor. Ostravě. 
S rozvojem českého živlu a přílivem českY-ch právníkii přibývalo na 
Ost ravsku 11.lasll, vo lajících po utvoření pevné organisace, která by 
sousťí-eďovala všechny české právníky, kteří tu pracují, a poskytla 
jim zejména možnost výměny názorú, získan)'ch denním stykem s pro
sti'edím, jež je tak bohaté na. nejrozmanitější vztahy právní, jako 
málokteré jiné. Právě toto hledisko, směi'ující Zla sdělováním zkušeností 
plynoucích z dnešního stavu zákonodárství a snahou po ustavičném 
rozš iř'ování obzoru právnických a docílení vhodných reforem zákon
n)' ch, bylo vedoucí myšlenkou těch, kdo ~e rozhodli přikročit letos 
k založení spolku. Tak došlo r6. září t. r. ve velké dvoraně Národního 
domu v Mor. Ostravě k ustavující valné hromadě Právnické Je.duoty 
Ostravska a Těšínska, soustřeďující všechny české právníky činné 
v oblasti budoucí Ostravské župy. Valná hromada byla neobyčejně 
četně navštívena" její průběh byl slavnostní a současně srdečný a z řečí 
tam pronesených bylo zřejmo, že je tu dúvodná naděje, že nová J ed
nota stane se ohniskem, z něhož bude vycházeti i'ada studií a reform
nich n'ámětii ve všech oborech zákonodárné činnosti. Ostravsko má 
pro to všechny podmínky a zejména i'iadu prvotřídních právnických 
pl aktikii s bohatými zkušenostmi ve všech oborech práva. Jednání 
zahájil president krajského soudu v Mor. Ostravě Dr. Bedřich Šime
č ek, po jehož nadšeném proslovu došlo k formálnímu ustavení spolbl 
a volbám výboru, při čemž zvoleni: starostou president kraj. soudu 
D r_ B e clř. Šimeček, jeho náměstkem advokát Dr. Rudolf Matouš, jed
natel em advokátní koncipient Dr. Slavomil N ovotný. Dalšími členy 
výboru jsou: Dr. Rud. Trpík, vrch. r.ada zemského soudu, Dr. Jos. 
N avráti1, vlád. rada. a přednosta okresní správy politické, Dr. Jar. 
Buchar, přednosta policejního ředitelství, Dr. Karel Blecha, vedoucí 
státní zástupce, Karel Kolací, horní ředitel Báňské a hutní spol eč-
11lél sti, Dr. Jas. ZUlmal, ředitel městských úřadii, všichni v Mor. Ostra
vě , a Dr. Leo.pold Konečný, pi'ednosta okr es. soudu ve Frýdku. Ná
hradníky zvoleni Dr. Boháček, Dr. Rybák a Dr. Vrtal, revisory účtů 
Dr. \Vinkler a vrch. rada Macků. Před ukončením schiize vyžádal si 
.slovo senior ostravských advokátů Dr. Palkovský, jenž v tklivém pro
slovu projevil radost nad tím, že se dožil tohoto památného dne, a 
vzpomně l doby před 40 lety, kdy byl jediným českým právníkem na 
O stravsku . V nejbližších dnech bude zahájena činno st pi"ednášková, 
p ř i č emž první bude pi'ednáška Dra Matouše: Moje dojmy z letošního 
sj ezdu .alng1ických právníkú v Lond)'ně. Dr. S. N. 
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Naše rovy. Počátkem května t. r. zemřel v Praze profesor PhDr. 
Josef J o s e k, filosof a historik, který následoval ve' svých pracích 
Josefa Kalouska a jemu také věnoval podrobnou studii životopisnou. 
Podle něho věnoval své síly právníl]l dějinám agrárním, jež většinuu 
také sledoval v podrobných a hojných referátech obyčejně psan}"ch 
pod pseudonymem Jar. Božek. S většinou se 3etkáváme ve Sborníku 
věd právních a státních. - N edlouho po něm zesnul v Praze vrchní 
ředitel Zemské správy politické a lektor maď1arštiny Frant. B r á bek, 
jehož zásluhou dostalo se nám významné a pro ná . dúl ežité » -:\i[ aďar-
sko-české terminologie úi-ední «. Čao 

Dr. Alfred F i s che 1, brněnský advokát, kdysi zemský Po
slanec mor~vsk:ý' a člen obecní rady, zemřel 15. srpna 1926 v Dylově 
(Schutzendorfu) v Pruském Slezsku. Fischel narodil se v Mladé Bo!e
slavi r. 1853 a by1 púvodem Čech, ale záhy již za vídeií.ských studií 
proslul SV)Tm germánstvím. PodporoVla'1 brněnské němectví spolu se 
známým Rohrerem a \IVieserem a patřil v řady těch Němctl, ktei"-í vědu 
učinili si nástrojem své politické propagandy. Studie Fischlovy byly 
velmi pečlivě pracovány, ale neskrývaly nikdy své protičeské tendence. 
Již proti Pražákovým nařízením vystoupil r. 1886 (Pražaksche Spra
chenverordnung, N ationale Kurien 1898, Minoritatsschulen 1900) a ne
ustával uváděti nejen dúvody právní, nýbrž i historické pro politiku 
germanisační. P1-ímo pověstná jest jeho práce »Das oesterreichische 
Sprachenrecht« (190r), v níž dokazoval nezbytnost státní j'eči ně- ' 
mecké. Dtlkazy hledal v historii, jíž se vedle své činnosti advokátské 
věnoval, ovšem nikoliv opět bez tendence. Získal si záslL1h objevením 
protokoltl ústavního vyboru v r. 1848, ale dovedl také svého badárí 
i tu využíti pro své záměry, jako se stalo ve známých »Studien ZUl' 
oesterr. Reichsgeschichte «, spisem »Mahrcns staatsrech1iches Ver
haltniss zum Deutchen Reiche und Zll Bohmen i 111_ Mittela1ter « (r906), 
jemuž se dostalo po zásluze odm.ítnutí prof. Kapnasem (v Čas. Če,>. 
Mus. 1907), který odhalil Fischlovy záměry. Imponovati mu s í VŠ:1_k 
i u odpúrce Fischlova důslednost. Pře sto, že- viděl zhroucení germa
nisačního systému rakouského a přímo by! svědkem , jak brněnské 
němectví jím samým budované se rozplývá v niveč, přece ještě 19J9 
napsal »Der Panslavismus bis ZUll Weltkriege«. De mortuis ni! nis1 
bene: zapomeneme-li jeho politické činnosti, již marně podnikal , zú-
stlanou mu k dobru skutečné v}'zkumy právně hi torické. Čao 

Dvě reformy autorských práv. Jak oznámila v 6. čí s . »N aše Kni
ha«, byla provedena reforma autorského práva v Sovětském Rusku q 

v Italii. Podle nového autorského práva zaniká v Rusku autorské 
právo ihned smrtí původcovou a divadelní hry pozb)Tvají ochrany 
autorského práva 25 let po premiéře. Tímto zásahem uvolnila se i-aua 
starších her, ježto ustanovení nového práva týká se i jich. - V Ita1ii 
nový zákon o právu původcovském vztahuje se na všechna díla clu-
chovní, vědecká, literární umělecké a výchovná . . Ochrana právní byla 
jím roZŠí.l"ella na všechny prostředky moderní techniky rozmnožovací, 
zejména i na radio. Platnost ochrany počíná prvním provedením, před, 
vedením neb uveřejněním ,díla a trvá po celý život ptlvodcův a 
po jeho smrti kromě případů v zákoně výslovně uved ených ještě 
50 (?) let po jeho smrti. Zároveň podle této zprávy »N aší Y nillY« 
by se zdálo, že v tento nový zákon byla pojata i ustanovení o poměru 
autora k nakladateli, zvláště pokud může se púvodce ohraditi proti 
takové ceně, jež by ohrožovala jeho zájmy, jestliže se jich v)r slovnč 
nevzdal. Jetu i obsažen předpis, že uveřejnění, dovoz, prodej pře
kladu díla bez svolení autorova trestá Se pokutou 5000 lir. Zák0n má 
zpětnou platnost a díla počítaná do t. zv. druhého období ochrany 
mohou býti tisknuta a prodávána jen I rok po jeho vydání. Ča. 

Podléhá žádost o vydání vykonatelného vyhotovení exekučního 
titulu kolku? - Stává se často , že podává se exekuční žádost u ji
ného soudu, než u něhož vzešel exekuční titul, a v tomto prípadě se 
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musí soudu exekučnímu předlotŽiti originál exekučního titulu (roz
wdku, usnesení, smíru a podobně) opatřený dolož k o u o v y k o n a
t e l. n o s ti. Dosavadní praxe byla ta, že procesní soud tuto doložktl 
sVO Jí kance1á,ří dal opatřiti a věc u něl10 byla vyi-ízena. Nyní však 
vyšel výnos ministerstva spravedlnosti pod č. . 44 »S dělení « uvei-ejněný 
ve Věstníkll ministerstva spraved lnosti v ročníku 1926 tohoto znění: 

»44. žádosti o vydání vykonavatelného vyhotoyení rozsudku, usne
'sení nebo smíru. - Kolkování. Podle § 8 nařízení ministerstva spra
vedlnosti ze dne 2. června 1914, Č. 41 Věst., mohou býti vykonatelná. 
vyhotovení rozsudldi, usnesení nebo smírii (§ 79, odst. I , zák. o or~. 
SOUdtl) vydán,a jen po přezkoumání a schválení soudcem. žádost o vy
'dání takového vykonate lného vyhortovení vyžaduje tudíž úředního 
jcdnání soudcovského a nelze jí vyříditi pouhým úkonem soudní kan
rclái-e. Totéž platí podle § 97 zákona o organisaci oudů i v tre stním 
i'-ÍzellÍ, « 

»P roto nespadají žádostI o vydání vykonatelného vyhotoveni 
rozsudku, usnesení nebo smíru pod usta,novení pozn. 6, písm. c). k pol. 
I, pozn. 2 k pol. 9, pozn. 2 k po1. 16 a pozn. 4. písm. b) k pol. 31 sazby 
,<;oudních poplatků ze' dne 22,. bi-ezna 1922, Č . 123 Sb. z. a n., a jest za 
takovéto žádosti jak v řízení občanském, tak trestním, vybírati pře
depsaný kCllkový ' poplatek. (Výnos ministerstva financí ze dne 27· 
února 1926, Č . 21.680 ai 26-V~) . Nato se soudy v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku upozortl.ují. (Č. 10.02 4/2 6). « ' 

Výnos tento citujem'e doslovně, aby bylo úejmo, jak ea:;lO špat1-.ě 
'Z ákony se praktikují. Důsledek tohoto výn'osu jest, že soudní kanceláře 
požadují kolek za žádost za' vydání vykonatelnosti exekučního titulu, 
cr pokud žádost nepi-edchází, sepisují i s advokáty (!) záznam, j eni 
se kolkuje, a pak se doložka vykonate lnlOsti teprve vydá. 

Výnos ministerstva financí a spravedlnosti zavedl do praxe proti 
zákonu zmatek, Nebudeme rozbírati , zda jest správný názor, že šetření 
po vykonate lno sti vyžaduje úi-edního jednání soudcova, neboť kan
celářský úředník ze zpátečního lístku doručného sám vyšetří, zd1. 
1hůta k opravné.mu prostředku. uplynula, a také nikde není řečeno, Ze 
šetření to musí prováděti soudce. Také za dosavadního stavu soudce 
šeti'ení to nekoná, a ani nyní konati nebude. 

Ministerstvo spravedlnosti pi-ehlédlo však ustanovení sazby sou ci
ních Ipolplatků ze dne 22. březn;a 1922, Č. 123 Sb. z. a .n., které v pc· 
zn~mce k položce 1. pod číslem 6, litera b) (z d ů r a z tl. u j i ·n i k o 1 i 
litera .c», zní: Poplatku jsou prosty : ..... b) žádost 
vít ě z n é str a n y . '. z a pot v r z e n í v y k o n a tel n o s t i e x c
k u ční h cti tul u, j a k o ž i ž á d o s t str a n z a p r v n í vy h 0-

t o ven í s o u dní c hna r o v n á Tl í a z a pot v r z e n í v y k ona· 
tel n o s ti n a tě c h top r v n í ch vy hot o ven í ch. 

A jezto platí v prvé řadě zákon ('sazba soudních poplatků vyšla 
ptlVodně jako cisa1-ské nai-ízení ze dne 15. září 1915, Č. 279 i-. , z., a jen 
co do výše popla,tků byla upravena zákonem ze dne 25. ledna .I922, 
Č. 38 Sb. z. a n.), jest zřejmo, že zákon nemLlže býti derogován pouhým 
administrativním výnosem ministersk)'rm. Soudní úředníci musí se jím 
však říditi a tak nezákonný v)'rnos přináší sebou rekursy, zbytečné 
psaní a úřadování, ba mnohdy strana zadává svému právu, r.echtějíc 
tyto dosti obtížné pro.cedury prodělá'Va ti. Bylo by v zájmu osvědčet.é 
vědecké schopnos,ti úřadu, aby tento svii j výnos co nejdříve odvolalo" 
a úředním osobám dalo příslušné direktivy. Neboť Jinak se stane, Ž<' 
výnos , jeho bude· prohlášen za nezá.konný rozhodnutím nejvyš :; ího správ
ního soudu, ačli se k ' n'ěmu vúbec příslušné stížno.sti dostanou, neboť 
musí býti již, lľ nižších poplatkových úi'-adLl vyřízeny ye prospěch ná
'Zoru tuto háj eného, jelikož j as.né znění zákonné í:l.Ormy jiný 'výkiad 
nepřipouští. Dr .. Karel Novák. 

Reforma ' řízení II poštovního úřadu šekového. Majitelé šekových 
účtů byli postižen1Í. velmi citelně provedením t. zv. reformy šekovébo " 



22 

řízení. Poštovní úřad šekový provedl reformu tuto snad v dobré snaze 
zjednodušiti nebo usnadniti si vnitřní úřadování; učini l to však r.; 
úkor a na útraty svých členů. Zavedl spoustu nových ti skopisu, které při 
použití ukládá přesně a podrobně vyplniti a tak celé řízení zdražuje 
jednak tím, že třeba tyto ti skopisy kupovati, jedna'k tím, že každá 
větší firma nebo jiný větší podnik musí míti nyní zvláštního ú1-edník~ 
který by se zabýval téměř jen obstaráním styku s poštovním úřade~ 
šekovým. Výpisy z účttl byly také změněny - zase ku škodě členú, 
poněvadž byla vypuštěna rubrika, určená pro záznamy majitele účtu , 
Nyní má býti ještě zavedeno t . zv »vkladné«, t. j. každý vkl?d hoto
vosti podléhal by poplatku, jenž by činil při vkladech do 100 Kč 
20 haléříl, do 500 K,č 50 haléi'-ů, do TOOO Kč 1 korunu, do 5000 Kč 
:2 koruny, přes 5000 Kč 3 koruny. Domníváme se, že i pošt. úřad šekový 
j es t obchodním podnikem, jenž má sloužiti zájmům veřejným. Mi 
b~Tti tedy jeho snahou, zjednod ušovat agendu svých čl enů, usnadií.ovat 
jim vnitřní manipuiaci a nezdr ažovat své poplatky manipulac11Í, zvláš tě 
když rocné vydělává tak velké částky, jak jest zřejmo z jeho bilančních 
zpráv. Dr. Jindřich. 

Sociální pojištění vešlo v činnost dnem 1. července t . 1'. Zaměst.
n:wa teltlm byly ' doručavány pla,tební výměry za měs íc červenec na
mnoze teprve v druhé polovině měs íc e srpn a. Zaměstnavatelé jsou t ak 
poškozováni, ježto nyní jsou povinni platiti znač.né peněžní částky 
naj ednou. J e~ t slc e pochopitelno , že ne mocenské pojišťovny ve své 
nové funkci mají hodně práce, myslíme všakJ že bylo u nás sociální 
pojištění hodně dlouho pi'-ipravováno a že mohlo fungovat přesné, 
kdyby se bylo začalo včas věcně pracovat. V praxi nelze žáda,t na 
zaměstnavateli, aby platil premie, neví-li kolik, bez jakéhokoliv předpisu, 
při novém druhu pojištění a poukazovati na to, že zákon n ečiní pla
cení o.dvis lým od předchozího vydání výměrtl. 

Doručovarlé platební výměry svým obsahem napros to neuspo
kojují a jsou pro laika téměř nesrozumitelné. Ve výměrech těch totiž 
schází s děl ení , jakým způsobem došla nemocenská pojišťovna k př e
depsané částc e a k zařadění do třídy služného. Nejsou tam uvedeny 
služební požitky zaměstnancovy ani v hotovosti , ani v natura1iícll, 
takže ' zaměstnavateli není poskytnuta možnost, přezkoušeti si správ
nost výpočtu nemocenské pojišťovny, pokud nemá po ruce zákon. 
A ani ten by mu nestačil, p oněvadž ocenění naturálních požitktl pro
vádí ve smyslu odstarvce 2. § II. zákona ze dne 9. října 1924, Č . 221. 

Sb. z. a u.politický úřad II. stolice, tedy v Čechách Zemská správa 
politická v Praze. Úřa,d ten vyhověl povinnosti zákonem mu uložené 
čl vyhláškou ze dne 16. červen'~e 1926, Č. 283 .61 3, uveřejněnou v Úřed
ním listě republiky Československé ze dne 23. července 1926, Č. 167. 
oce,nění to provedl. N emoéenské pojišťovny však v'e vyhlášce, kterou 
připojují k jiným platebním výměrům, o ocenění tom se vtlbec ne
zmiňují, takže zaměstnavateli nezbývá než předepsanou částku . bez 
pi'-ezkoušení zaplatit, nechce-li nebo nemá-li možnost pátrat po tom, 
jak byly oceněny nClJturální požitky a kdy a kde ocenění to bylo uv~ 
i-ejněno. Chápeme sice, že nemoc~nské pojišťovny jsou pra.cí přetíženy 
a že tedy musí hledět zjednodušit si úřa"dování, nesmíme však zapome
nouti, že sociální pojištění u nás jest v počátcích. Jest povinností orgánů , 
je provádějících, aby snažily se učinit je populárním, pochop.itelným 
a přístu.pným nejširším vrstvám lidovým a aby vzbuzovaly důvěru 
v něj. To se může státi jeH tak, budou-li veškery platební výměry 
jasné a zřetelné, bude-li vždy přesně a podrobně vysloveno, jak pc
jišťovna k předelpsané částce došla. Při tom nestačí odvolávati se snad 
na pubHcitu vyhlášek . Úředního listu, nýbrž je třeba podati potřebne 
informace přímo zúčastněným stranám, aby bez dlouhého hledání a 
přem;'ršlenÍ nabyly pře,svědčení, že postup příslušného orgánu j est 
správný a zákonu odpovídající. 
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J est dostatečně znám odpo r zaměstnavatelských vrs te v proti růz
ným druhúm sociá lníh o po ji š tění; j en byrokratickým prováděním zá
kona odpor ťen nezlomíme, nýbrž n aopak zes ílíme. Musíme s i uvě
domit, že má-li pro,spívat naše sociální pojištění, musí býti vedeno 
obchodním duch em, mu sí býti podáváno zaměstnavateli tak, aby bez 
odborných znalostí jej pochopil a aby práce jeho, s ním spojená, byla 
minimální. 

A j eš tě něco j sme očekávali od Ústřední sociální pojišťovny, resp. 
oll nemocenských pojišťoven: že výstižným informativním letákem 
i' eknou svým člentlm p oijštěncúm, jaká nová práva a jaké nové povin
no sti jim vznikly proved ením zákona shora zmíněného . Tím jistě by 
phspěly také k udržení dobrého poměru mezi zaměstnavatelem a za
městnanci, poněvadž i tam, kpe dosud n)es l zamě·stnavatel celé pří
spěvky pojištění r.emocenského sám ze svého, bude nyní musit n amnoze 
př e nésti povinnou část premií n a svého zaměstnance, poněvadž pří
spěvky ty zavedením pojištění invalidního a starobního značně s touply. 
Nezapomínejme, že i v oboru sociálního pojištění - a snad zvláště 
nyní - platí stará dobrá zásada: »Clara pacta, boni amici ,« 

Dr. Jindřich. 

Nemocenské pojištění státních zaměstnanců v Rakousku. U !1ás 
vstoupilo v platnost ruemocenské pojištění státních a veřejných zaměst
nancú dnem I. srpna 1926. V Rakousku bylo povinné nemocenské po
jištění těchto zavedeno již · v r. 1920. Nositelem pojištění jest N emo
censký pojistný ústav ve Vidni se sedmi zemskými odbočkami ve Vídni, 
Štýrském Hradci, Linci, Inšpruku, Solnohradě, Celovci a Breg enzu. 
Pojištění nyní podléhá 176-474 pojištěncú a 196.563 rodinných pří sluš
níkú. Z toho jest osob v aktivní službě 57%, peIlisistú 42%. Příspěvek 
činí 21/2% služebních příjmú pojištěncových; při tom si pojištěnec ještě 
hradí 20% eventuelních svých nákladú zubolékařských. Léčebná péče 
provádí se v několika v las tních ozdravovnách. 

Dr. Jindřich. 
Ze Sociálního ústavu Československé republiky. V jarním období 

pi'ednáškovém byly vykonány přednáškové a diskusní schůze dne 24. 
března, 9., 16., 22. dubna a 6. května t. r. O zdravotně-sociální ochrané 
mateřství přednášel zdravotní rada Dr. A. Merhaut, jenž ukázal, jak 
pro zdravotně-sociální ochranu mateřství bylo by lze velmi výhodně 
spojiti dva činitele: nemocenské pokladny a poradny pro matky a dítky. 
Úkoly jejich se úzce prostupují. N emocenské pokladny hmotně pod
porují těhotné ženy a roóičky, nestarají se však o zdrav'otní v)'chovu 
nastávajících matek, která jest často dúležitější, než podpora peněžnÍ. 
Poradny pro matky a dítky nemají zase prostředkú peněžních, pečují 
však o matky hlavně ve směru zdravotně-výchovném . Kdyby se obě 
činnosti tyto sloučily, pros.pělo by to mnoho ochraně mateřství bez 
velkých nákladú a obtížných prací. Kdyby nemocenské pokladuy 

. yázaly podporu pro těhotné a šestinedělky podmínkou, že ženy musejí 
se vykázati potvrzením, že navštěvovaly poučné výklady o mateřství 
a že v době šestitýdenního prá:odna před porodem se řádně připravo
valy na porod, jak zdravotně řádnou životosprávou, tak i hospo~ářsky 
(pHpravou dětského prádelka a jiných potřeb), jest nepochybno, že 
ochrana mateřství učinila by veliký pokrok, uváží-li se, . že okruh l1e
moceriského pojištění bude s,tále rozšiřován a že bude zaujímati vět
šinu žen, počítaje' v to rodinné pojištění. Při tom bylo by ovšem třeba 
také zvýšiti vzdělání porodních asistentek. Nelze zapomenouti, že dů
ležitou oporou pro ochranu mateřství bude S'právná výchova ženského 
pohlaví. Není dosud pravé ženské výchovy. Ženy se vychovávají stejně 
jako muži, nepoznávajíce svého ženství. Přednášející se domnívá, že 
ženy nutno vychovávati odděleně od mužú, zvláště ve věku pohlavního 
dospívání. Nauky o pohlavním životě musejí býti mládeži podávány, 
však jen zkušenými učiteli a způsobem de1ikátní~ a nenápadným. 
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V debatě, jež se po přednáš ce rozvinula, byla háj ena zejména ko edu
kace mládeže a oceňován její význam se stanoviska pohlavní mrav· 
nosti; pak byly také diskutovány otázky právní ochrany svobodných 
matek a otázky léčebné péče nemocensk)'rch pokladen o těhotné a 
šestinedělky. 

N a schůzích dubnových bylo pokračováno v ústní anketě o sku
tečné mzdě u nás a v cizině a to rozhovorem o vlivu obchodní a cel!1 
politiky na mzdy; rozhovor zahájil ministr m. s l. Dr. Rudolf Hotoweo. 
obsáhlým a velmi zajímavým referátem, v němž stručně rozebral po
jem, účel a druhy cel, zejména cIa fina nční, vyrovnávací, výchovná 
a prohibiční a pojednal o vlivu cel na mzdu a životní míru. Debaty 
zúčastnili se prof. Dr. Josef Macek, družstevní pracovník Ferd. Jirá
sek, doc. Dr. Ant. Basch, odb. tajemník Frant. Mimra, gener. tajemník 
Dr. B. Živanský, prof. Šlemr, Dr. Fahoun. Podrobný zápis o anketě 
»S kutečná mzda dělní1di ' u nás a v cizině« byl vydán jako 23. 'číslo 
publikací »Sociálního ústavu «. 

Přednáškový pořad byl zakončen přednáškou o právním, mrav
ním a sociálním postavení veřejného úřednictva v demokratickém státě 
a o mezinárodním dosahu této otázky. Přednášku tu proslovil Adéodat 
Boissard, universitní profesor v Pai-Íži a generální tajemník Meziná
rodní asociace pro sociální pokrok v Basileji. O jejím obsahu přine<;li 
jsme referát již v dvojčísle červnovém a červencovém ročníku VII. 
našeho časopisu na stránce 274. 

David Hume (I7II-1776). Letos uplynulo (25. VIII.) 150 let od 
smrti největšího myslitele osvícenské filosofie, D. Humea. Tohoto 
názvu, který mu přiřkl Windelband ve sv:)'rch dějinách filosofie, zaslu
huje Hum'e celým svým životem i dílem. Mohl by stejně býti nazván 
posledním filosofem-encyklopedistou, protože 18. stol., v němž Hume 
žil, bylo posledním, jež jedinci-filosofu umožňovalo získání panso
fických obzorů aristotelovských. Posuzováno s dnešního . stanoviska 
neslo se teoretické úsilí Humeovo třemi směry. 

F i los o f i e je základním polem jeho činnosti, na němž dopril
coval se výsledků ' objektivně nejvýznamnějších. Jeho »Treatise on 
human N.ature« a »Inquiry concen1ing human understanding« jsou 
pracemi, s nimiž musí se vypořádati každá novodobá teo'rie pozná!1Í. 
Je známo, že tyto práce měly zriačný vliv zejména na 1. K a II t a, který 
kritikou Huineova řešení ' problému kausality pokusil se otřásti skep
tici smem Humeovým při našem poznání zkušertostním. Podstatu 
skepticismu Humeova formuloval u nás Masaryk v tom smyslů, 7e 
- dle Humea - »rozum a zkušenost se vylučují, nebo konkretněji 
řečeno: jen mat e m á. t i k a (založená na rozumu) zasluhuje naši 
dLlVěru, o s ta t n í v ~ d y vše c k y, založené na zkušenosti, jsou ne
jisty, protože nepoznáváme příčinné spojitosti« (nýbrž jen následnosti 
dvou dějů, a činíme tak · z »post hoc « i nelogicky »propter hoc«). 
Humettv význam v noetice je tak významný, že neschází hla 'sů, že 
v. této disciplině 'j est nUtným návrat až k Humeovi, nikoliv jen ke 
K antovi. (MasarYk v » Počtu pravděpodobnostic str. 26.) 

A n g I i c k á h i s t o r i e jest druhým oborem Humeovy činnosti. 
Jeho šestisvazková »H.i s t o r y o f ,E n g I a n d from the invasion of 
Jul. Caes3.r to the Revolution of 1688« zajistila mu ' v historiografii 
áhg.1ické č~stné místo p r V n í hon á rod n í hod ě i e p i s ce (srov. 
F ilon » Dějiny literatury 'anglické« II., str. 46) , který nestranností při 
líčení historie Stuartovců neuspokojil ani historické pojetí toryovské, 
a.ni . . wJ1igoqké, ,q. prvý v Anglii splnil tak požadavek moderní vědy 
děj'e,pisne, , přistupující ' k předmětu svému beze všech dosavadních 
předsudků . , 

Avšak je to teprve třetí ob ,or působnoaťi Humeovy, jenž 
opra,rihde nás vzpomenouti výročí Humeovy smrti specielně j nl 
tO,mto místě . R. 1752 vyšlo souborně několik jeho pojednání 'pod titl1-
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lem »P o 1 i t i cal D i s c o u r S e S«, jež n ech áme krásně charakteri
sovati Fi10na : » V pohtick)Ich rozpravách, t ak pozoruhodných čistotou 
j azyka, s il ou ú sudku, smělo s tí názorl1, někdy až paradoxní, v id íme 
pučeti onu n:ovou vědu, j ejímž horliv3Tm pěstitelem měl býti žák a 
pi'-íte1 Humeltv, Adam Smith «, J e to t edy pol i t i c k á e k o no m i e, 
" níž Hume, pi"íte l A. Smitha, projevil názo ry na svoji dobu k riticky 
význ amn é, jež s prospěchem byly zejména Smitho vu »Boh at s tví llá
rodu «, j ež vyšlo krátce pi-ed H umeovou smrtí a jež tento oceni1 v li stu 
psan ém auto ru jako dílo n eobyčejného významu. (Srov. G ide-Rist 
)' Dějiny n auk národohospo dái'- ských « 1. , str. 155, 157). Z H umeov)'ch 
po lit ických úvah k národnímu hosp odářství vztahují se jeho čtyi-i 
essaye »of JVlo ney«, »of ] nte;-est«, »of Ba1ance«, »of Trade « ,v nichž 
nejdll1ežitějším j eho k r i t i c kým výko n em je ost ré odsouzení t ehdy 
vládno ucího učení m e r k a nt i 1 i s t i c k :é ho ' o obchodní bilanci a 
p e nězíc h, ve sm ěru positivním pak jeho kvantitní t eo ri e peněz, již 
ovšem formuloval už HumellV předchlldce v anglické filosofii, J obn 
Locke. 

Snad nejkrásnějším díl em Humeovým jest život sám. J e to život 
anti ckého filosofa-stoika, jak líčí nám ho jednak ,ve své autobiografii, 
jednak jak líčen jest i od jiných. Pověstným jest jeho trpělivě pi'-átcl
sk)T poměr k těkavému Žen eva nu J. J. Rouss eauovi, zejména pak slav
n3' m jest jeho pi'-átel s tví s Adamem Smit11 em, kter)T v jednom dopi3e 
vylíči l i poslední okamžiky Humeovy, vzor to stoické smrti, o níž 
bylo by škoda necitovati Fi lona : )) V té dlouhé řadě mudrcll a muče
níkl1 jaká rllzno st pós, kolik slavnýc h zpllsobll opustiti zemi! Zde 
(u Hume3) nij aká pi'-íprava, nijaká velk á s lova, nijaký výlev, llijaké 
pi'-emáhán:,í: po slední partie šachu , veselá rozprávka, vzpomínka na 
Lukianovy D ia logy : »(0 i-eknu Ch ar o novi na omluvu, že vstupuji do 
jeho loďky?« Pak stisknutí ruky, sbo h em bez slz, podivuhodn)T kEd_« 

V.V. 
Volení zástupci lidu a 11utu amovibHes. Jak se zdá, budeme v dťl

sled·ku usnesení brněnského s jezdu českos l oven, k é strany socialistické 
v několika t3rd~ech opět svědky toho, jak volební sQ ud bude zbavo
vati mandátu poslance, kt eří se rozešli s vedením strany_ N cchceme 
samozřejmě v tomto č,asopiseobí rati se po li t ickým i dllsl edky onoho 
usnesení, nýbrž chceme je n připomenouti , že dosavadní praxe voleh
níh o soudu jest s to, aby úplně sd iskr etovala zásadu poměrného hb
<,ovací ho práva , Umoznivši str anám, aby vyl oučivše poslance ze .3trany 
z dllvodl't, jež vei'-ejností ani vo lebním soud em nemohou býti pi'- ezkoů
mávány, mohly se s úspěchem domáhati toho, aby vyloučený poslance 
byl zbaven rnandátu, degradovalo záko nodárství a ještě více praxe vo
lebního soudu v odporu se zásadami ú stavní li stiny, poslance a sená
tory, kteří ' se jin.d y hrdě nazývali svobodnými zástupci národa, na 
pouhé de 1 e g á ty s tra n, ktei'-í jsou ad nutum amovibiles _ Měla-li 
lly nyně j ší p raxe potrvati , byla by sn esitelnou jen tenk l' á~e, uskuteč
ní-li se t o, zač se již několikráte prof. 'lv E: y r přimlouval: ;-tby ta ké 
jednání uvniG po1itick3Tch st r an by la upravenCl. zákonem ::t postavena 
t;-tk pod kontrolu, Dokud se tak nestane, bude každé zbavení mandátu, 
ani ž bychom C ilt ě li pi-i tom posuzovati správnost názoru té lleb oné 
strany, spojeno s pocitem, že děje se tu násilí svobodě lidského pře
s"ě dčeni. Tento pocit j est tím více op r ávněn, že poslední novel a k zá
konu o volebním soudu zbavi la tento tribunál vo lnosti rozhodovací, 
práva posuzovati každý jednotlivý případ podle merita, a umožnila 
politickým stranám, aby prostou absencí jich zástupcllv učinily vý-
hodn3' pro ně dřívější nález nezměnitelným. je. 

Zřízení československé poštovní spořitelny bylo ji ž několikráte 
na programu a vždycky s něho seš lo jednak pro odpor zájmových 
korporací, jednak také proto, že poměry opravdu nebyly tak ustáleny, 
aby bylo dos ti vkl,adll pro všechny peněžní ú stavy, které jen jejic1i 
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pomocí plní své úkoly, a ještě pro ústav tak mohutný jako je Poštovn.Í 
spořitelna. Avšak prosti'edek tento, opati-iti si levné peníze, byl pro 
státní správu příliš svůdný, než aby se ho vzdala docela, a proto 
ohlásila o prázdninách osnovu o československé poštovní ' spořitelně 
znovu. Zvedl se sice zase odpor, ale státní správ,a trvá na svém ná
vrhu tentokrát houževnatě. A tak bude pravděpodobně poštovní spo
řitelna zřízena, třeba že se proti tomu vysloví všechny zájmové kor
porace. Peněžní ústavy se bojí, že konkurence poštovní spořitelny 
omezí jejich peněžní prameny a podváže tak jejich činnost. Stát chce 
upevniti svou finanční posici tím, že si opatří ochotného kupce svých 
papírů, který svou lacinou nabídkou p eněz stlačí požad,avky ostatních 
velkých věřitelů. Stát chce si zjednati zřízením poštovní spoi'itelny 
neodvislost od peněžních ústavů, od kterých si dosud musil vypttjčc·
vati. Poštovní spoi-itelna bude míti tolik pohotových prosti-edků, že bude 
mocí regulovati aspoií. částečně trh státních papírů a bude vykonávati 
dostatečný vliv na podmínky pro případný krátkodobý úvěr, kdyby 
se snad musil o něj stát ucházeti. Státní správa splacením části svého 
krátkodobého dluhu způsobil,a částečně nadbytek peněz. Tento nad
bytek jest bohužel částečný, t j. neprojevil se ve všech stupních úvě
rového hospodářství, takže také jeho dttsledky, t. j. zlevnění penčz, 
se n edostavily, avšak přes to budí tato skutečnost zdání, že l,dyž je 
peněz dostatek, vzat je tím osten obavě peněžních ústavů, že zřízením 
poštovní spořitelny budou ohroženy úvěrové prameny. A dále má 
státní správa za to, že nejen, že se z dosavadních pramenů dostane na 
poštovní spořitelnu dosti vkladtt bez vážné újmy ostatních ústavú, "de 
že poštovní spořitelna rozšířením své sběrné sítě poštovními úřady roz
množí ještě tyto prameny. Poukazuje se na nedokonalou organisaci 
úspornou ve Slezsku a hlavně na Slovensku a Podkarpatské Rusi, která 
bude úízenim PO'štovní spořitelny doplněna, neboť všechny poštovní 
úřady budou jejími sběrnami. 

Naproti tomu t.aké námitky proti zřízení ~oštovr;í spoři~elny jsou 
vážné. Oprávněnost její je nesporná tam, kde usporna orgamsace není 
vyvii.1uta a, kde ji má nahraditi. Tomu však u nás není. Máme jedno 
z nejvyvinutějších spořitelnictví a záložny, raifeisenky a záložní a 
úvěrová družstva tvoří tak dokonalou úspornou organisaci, že se jí 
::náloktcrá vyrovná. Že tomu tak není na Slovensku a Podl<:. Rt1~i, nen; 
jejich vinou. Nebylo k tomu dosti možnosti a po převratu d03ti času. 
rřevzali .isme Slovensko jako úhor a organisace úsporná má b}Tti také 
Jedn ím prostředkem, aby t ato část republiky přivedena byla na úroveň 
os t atních částí. Jedině touto organisací mttže se státi Slovensko sobě
stačným, jedlTIě tak může si samo op,atřiti prostředky k zužitkování 
svých přírodních bohatství i pracovních sil (dnes bohužel musí je ještě 
vyvážeti) řl poll)žiti základy k svému blahobytu. Je beze sporu, že 
k hospodářskému rozkvětu je potřeba soukromé iniciativy. Není ne 
oprávněna obava, že zvláště na Slovensku bude konkurence poštovni 
spořit elny pro naši úspornou organisaci, která se tu jako každá novota 
setká s počátečními obtížemi, velmi citelná . a že podnikavost n'ašich 
úvěrn ich ústavtt tam pronikajících bude snad brzděna. Je t;ice samo
úejmo, že si poštovní spořitelna soustředěné u ní vklady neponechá 
výhradně pro podporu úvěru státního, nýbrž že bude jimi podporovati 
i úvěr soukromý. Avšak pi-es to bude se tím rušiti přirozená distribuce 
úvěrová, kterou zachovává dosavadní soukromá úsporná organisace 
svépomocná, používajíc většinou aspoň jádra vkladů k úvěrům míst
ním a koncentrujíc .pi-ebytky U ' vyšších úvěrových jednotek na finan
cování podniků vymykajících se z místního rámce. Tato přirozená 
distribuce i-Ízená nabídkou a poptávkou byla už značně porušena po
sledními velikými akcemi sociálními, které soustředily a teprve sou
sti-edí ohromné částky 'pi-iplynuvší do ústi'edí sociálních z příspěvkú 
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s oci áíních. Tyto do miliard jdoucí částky jsou odňaty zákonu n ci
bídky :l poptávky a budou vráceny peněžnímu trhu podle tľlážení 
-llsti'-edí je spravuj ících. Je v tom ohromná zodp ovědnost, ale i nebez- . 
pečí, aby ~mad špatným usměrněním přílivu a odlivu peněžního nebylo 
rušivě zasa hováno do přirozeného vývoje, aby z nezn alosti a nebo 
i (kdyby se. zmocnila rozhodování politika) úmys lně nedocházelo 
k těžkým škodám národohospodái'ským. Poštovní spořitelna je dalším 
článkem v tomto řetězu, kterým se poutá volný trh. Jest sporno, zda 
ta to cest a je.st správná, i když úmysly jsou ty nej lepší, neboť zákon 
l\llde pl,a titi nejen za nynějších okolností, ale i za měnících se okoí-
110SÍ1 a podmtllck. 

PošLov ní spořitel na má podle osnovy obstarávati 1-ízení úsporné, 
dz ení šekové, zužitkování v lastn íh o jmění a peněz svěřených, jinou 
híJ spodářsko u a obchodní činnost a konečně finančně-správní úkony 
pro státní t't i' ady. Pod zužitkováním vlastních a svěřených peněz .5(; 

r ozumí nákup a prode j státních papí ri't na vlastní účet, lombard a esk ont 
cenný ch papírll lombardovateiných u N árodní banky českosloven ské. 
\i hstníc II p eně z může použíti také k eskontu směnek s třemi podpisy 
(l vkladúm na běžných účtech u bank a spo1-itelen. P<.Jd jinou hospo
dá!' k ou a obchodní činností rozumí osnova nákup a prodej cenných 
p ap írll n a úče t ci zí, úschovu a správu cenn:)rch papírů, inkaso, nákup 
a prodej valut, provádění p l,a Hl do ciziny a nákup a prodej devis 1a 
l'l\::C t )Ios')b užívajících zařízeníal služeb poštovní spořitelny « . M imo 
to je ..; t spoi"itelna oprávněna súčastniti se emisí státnícb papírů, pro
" á děti upisovací akce a obstarávati úschovu sirotčího j mění. Jak z to
hoto výp očtu úejmo, pi-evzala by poštovní spoi-itelna agendu poštovního 
{I ř adu šekového a vedle toho by ještě znamenitě rozšířila svou činnost 
tak, že blíží se spíše rázu státní banky než spořitelny. Vymezení čin
nos ti pl-ip e/uští samo možnost širokého v)'kladu, ale to osnově n epo
s ta č uj e, a proto stanoví, že poštovní spořitelna může rozšíi-iti svou 
č innost n a dal ší obory pouhým schválením vlády. Jedná-li se sku
t ečně p ou ze o úízení poštovní spořitelny, na co taková široká zmoc
něn í , Rozšíř e ní činno sti poštovní spoi-itelny znamenalo by a~poň ;~á 
stečnou přeorganisaci peněžní a bylo' by p!-irozeno, kdyby tato změna 
byla di-íve, než o ní bude rozhodnuto, předmětem úvah širšího kruhu 
a nikoli závislá pouze n a schválení vládním. Tím, že se činí odvisl)- m 
od po uh ého schválerrí vládního, budí se zdání neupřímnosti osnovy, 

. Jél k ouy v íce žádala než pi-edstírá. Ačkoli složení poradního sboru jme
novaného vládou z poloviny z národohospodářských odborníků a z po
lovin',' ze zástupců úi-edních, zdálo by se z aručovati vládě rozhodující 
v li v n a jeho rozhodování , osnově to nes t ačÍ a proto vymezuje jeho 
p llsobnos t na po uhé návrhy a dotázání, t ak že na rozhodování n ebudé 
míti t en to sbor vlivu. Ale i to dotázání je omezeno na stanovení výše 
v)'p ově di a úrokovou míru vkladll úsporných a šekových. A pi-ece 
otázka úroková míry je z nejdúležitějších. Za Rakouska byla star..o
vena zákon em a zákonem mohla býti také měněna. Osnova praví, že 
úrokov 5. míra ze vk ladů nesmí přesahovati nejmenší běžnou úrokovou 
míru p ro vUady úsporné. Ustanovení toto jest sice věcně přijatelné, 
avšak není dosti přesné, aby vylučovalo pochybnosti. Snad aspoll dů' 
v odov á zpráva by měla je pi:esněji definovati . Změna úrokové míry 
m ě la b),ti po st av ena více pod veřejnou kontrolu, avšak osnova nepři
pouští ani, aby o ni rozhodoval poradní sbor poštovní spořitelny. 
Má-li se charakterisovati text osnovy jako celek, jest třeba vytknouti, 
že i ph ní zachována dosavadní taktika našich vládních osnov. Jest 
ásadně fi skál n í, snad v pi-edpokladu, že bude třeba něco sleviti, snar! 
v Pl'ehn ané snaze hájiti zájmy st át u. A přece je již dosti zkušen ostí 
() tom, že reglementace není vždy tím nejúspěšnějším p rosti'edkem na 
hijeilí státnicíl zájmú. --ara. 
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Dávka z přírůstku hodnoty nemovitostí. Obecní finance mají své 
prameny příjmtl, stejn ě jako finance státní, z příjmLl hospodáí-stVI 
soukromých. V pi-edpokladu, že obo j e na soukromých h ospodál-stvích 
mohou vyžadov,ati pouze tolik, kolik nutně potřebují k finančnímu 
uspokojení svých úkolú, hájí se zásada, že správný směr finanční píi 
pi-íjmech komunálních svazú musí bráti zi-ete l v prvé i-adě k těm pr:.t
menLim nebo pi'íjmLun , jež jsou existencí nebo činností obce nebo jin);ch 
svazLl samosp rávních podmiúovány, a teprve pak, kdyby tyto prameny 
nestačily, vypisovati přirážky k daním s tátním. Tento směr byl čá
stečně před pi-evratem Cl hla vně po převratu finanční novelou usku
tečněn aspoll do značné míry, a možno říci, že se osvědčil. V tomto 
systému byla také dávka z přírLlstku hodnoty nemovitostí, jež vybírá 
se při zcizení nemovitostí určitým procentem rozdílu mezi cenou na
bývací a cenou zcizovací, a byla dávkov)T1Tl řádem přesně normováf1(i. 
Dávka. tato v podstatě jest správno u, neboť činí vei-ejné korporace 
účastny zvyšování pozemkové renty, jak se jeví ve stoupání cen n emo
vitostí. Jest jen spravedlivo, že dostane se ze zv)'šení toho určit. é částky 
obci, nebo jinému svazu, které zavádějí do míst dosud tíž eji pi·ístup · 
ni-cll komunikace, zai-izují vodovod, kanalisaci a elektrické vedení a 
jiné ií.1 vestice p odnikají, ČílTIŽ se cen.a pozemkLl a realit zvyšuje. Kdyby 
dávky nebylo, pak by náklady, za něž vše to obec podniká, a které 
by hradili poměrně všichni poplatníci, šly k tíži všem členL1l11 obce, 
aniž by jim ti, kteří z toll 0 ve vyšší ceně poz emkú těží, jakkoli více 
k tomu p1-íspív.ali. N eni proto ani v zftjmu poplatníkLI, aby dávka. z pří
rús tldi hodnoty nemovitosti byla z ru š e n a, jak by si přál p. n ot;\!· 
Dr. Václav Svoboda ve článhl uvei-ejněném v čís l e 7/1926 časopisu 
České Právo. Autor, jenž dávku tuto vLIbec zcela neprávem nazývá 
nespravedlivou, nevzal v úvahu , že ceny pozem ld'l by se nikt erak ne
:, ní žil y, i kdyby dávka tato byla zrušena, že ceny pozemkú jsou vý
slednicí faktorú 11 o s pod á ř s ký c h. jež jsou silnější než kterákoli 
moc, Ze nedají se změniti prostým dekretem. Ceny pozemkll i jinak by 
byly velké, pokud a jak by to stoupající renta pozemková dovolovala. 
/; praxe jest také známo, že obyčejně u kupce nerozhodovala výše 
dávky, ro z hod-li se pozemek l-o upiti. - Jest však naprosto nutno, aby 
výše dávky také prakticky byla spravedlivá, aby totiž postihovala 
sku tečně jen zvýšenI hodnoty pozemku, která nastala bez přičinění 
prodávajícího. Neboť hodnota pozemku mLlže se zvýšiti i prací, ku pi-í
kladu. jestliže někdo koupi l pozemek, a svojí pra.cí ho vysušil a učinil 
kultivovateln)Tftl, n ebo jestlI že na pozemku byl vystarven dLlm. V těchto 
a podobn)Tch pi-i padech zv)' šení hodnoty nastalo nikoli bez zás luh y, 
n)Tbrž se zn ačn:ý-mi mnohdy náklady. jež .ovšem nyní jeví se ve zV)Tšené 
r:eně pozemku. Tu pak musí se skutečné zvýšrní hodnot" pečlivě vy
šetřiti, ,Zásadně má dávce podléhati pouze zisk bezv)Tděl ečn)T, renta 
pozemková, nikoli zvýšení jiná. To také poměrně dobře dávkový řád 
náš postil1Uje . 

Chyba dávkového i'ádu byla však, že srov11.:1va1 · dvě měny na·
prosto rozdílné: zlatou rakouskou a papírovou československou, čili 
srovnával koruny př edválečné s korunami ' znehodnocen)Tmi. Je s tliže 
nčkdo měl v roce 19I4 nemovitost v ceně K (rakousk)Tch) 100.000 a 
nemovitost tuto v roce 1926 prodal za Kč 500.000, nevzrostla hod
n () t a pozemku vLIbec, vzrostla ovšem cena, číselně vyjádi-ella, ježto 
podle všeobecn)Tch n ázorLl lidov)Tcl1, a konečně i podle formálníh o 
ustanovení zákonného I K rovná se I Kč, ačkoli všichni věděli že 
Kč jest pouze zlomek koruny předválečné. O v)Tši tohoto z l omk~ se 
pi-eli i národohospodál-i, neboť podle indexních čísel stouply ceny d c:
setkráte, a tedy v obráceném poměru klesla měna, ale nyní v~eobecné 
poorvnávaním hodnoty na ší koruny k americkému dolaru (= ce n ě zlata) 
phjímá se názor, že měna jes t znehodnocena pi-ibližně še3tkrá~e . 

Vrátíme-li se k naš em u příkladu , pak by prodávající dávku z pří · 
1'ústku hodnoty platiti neměl vúbec, avšak vzhledem k tomu, že až do 
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nedávné doby k hospodářským dii l edkům při vyměi"' ování dávky nebral 
se zřetel, byla dávka vyměi:' e n a z to hoto pt-evodu v čás tc e Kč 96.250·-. 
redy v y m ě t- o v á ní bylo nespravedlivé, nikoli dá v k::t S a m <J. 

Nyní pak byl núízením měnícím sazb u dávky zjednán st<l v' od
povíd aj íc í ho spodářským poměrům: podle nai-ízení ze dne 25. če rvna 
1926, c. l21 Sb. z. a n. , podle něhož platí se z přírllstku do 600% z hod
noty pozemku n.abytéh o před I. lednem 1923 po uze 50/0 s obvyklým 
jinak počítáním (srážky na delš í držbu a pod.). Pi"i poz emcíc1 ! n 8.
byt.fch po J. lednu 1923 a později znovu prodan}'ch za cenu vyšší pbtí 
~losav,a dní sazby, jež zdají se vysokými, jež ale nyní za poměrné stá
los ti měny budou skutečně postibovati vyšš í po zemkovo u renf_u a 
bu do u ji stě vyhovovati požadavku sp ravedlno s ti . 

Za dt-ívěj š íh o st avu nedalo se o dávce z přírůstku mluviti, pokud 
zvýšení n epi-evyšovalo poměrné znehodnocení měny. Jinou otázkou 
však zů s t ane, že hodnoty r ea lttní nyní z valutového pi-ev ratu vyjdou 
poměrně bez újmy, kdežto hod noty k ap itá lové, jež v praxi jeví se jako 
pohledávky, ať jI ž jako vklady peněžní, dluhy ústavii n ebo .i aiw cenné 
pap íry dlul1Y zavázanýc h, nebo jako pohledávky ať hypo t eční nebo n e
zc.j i s těné nároky věřite lú , jsou spl áce ny v měně znehodn ocené, teú:,' 
ve zlomku Pllvodní pohledávky, a že t edy na úko r vě řit e li'l j sou obo
haceni dlužníci . To však líese sebou rozvrat měny, a proti ho spo
dál-ským faktorúm nedá se trvale s úspěchem vys tupovati zásah em, 
an iž by vš ichni byli uspokojeni. dnle. 

LITERA TURA. 
Dr. Václav Miil1er: Náboženské poměry v československé republice. 

Praha 1925. Ob-č. knih. 66-68, min. šle. a n. o. Stc lOS a I mapka. 
5·- Ké. - Knížka p odává pi'-ehled náboženských poměrll Ll nás. Ve 
své knížc e uvádí autor n ej.di·íve hi sto rii pomě ru m ezi státem a círLvi na 
území státním. Dále se zmiňuje o nynějším vztahu mezi státem a círk
vemi tl nrts. V dalšírr ' pojelnává o j e d'1otliv~"C h církvíc:h u nás a ~éž 
o bezkonfesno sti. Posléze zmiňuje se o úpravě poměru s tátu a církve. 
Pi'-ipojená mapka uvádí diecese řím ské i řecké k atolické církve. 

Škoda jest, že autor, ač ' knížku vydal v r. 1925, opírá se o stati
sticke údaje z r. 1921 , zjištěné sčítáním, a že nepoužil dat novějších , jak 
by se II něho cla,lo čeka.ti. Pro laika podává však t ato knížka zcela uce-
lcn)T obraz našich náboženských poměrl1. --jr-

Dr. Karel šedivý, Cesty československé vnitřní politiky 1918-1925. 
Praln. 1925. Orbis. » Časové otázkY" sv. 2. f. 16. str. 62 a pří!. Kč: 8,00. -
V knížce Šedivého dostává se nám konečně již dosti hled ané příručky 
pro jednotlivé údaje československé politiky vnitřní za 7 let republiky. 
Probírají se tu jednotlivé vlády, jak za sebou následova ly a se sti-í
daly a u každé se vysvětluje, j aký program politický při svém lJás tupu 
oznámila, s' jakými potížemi musila zápasit a konečně' jakých výsledků 
se dopracovala. Je možno říci , že autor je velmi. objektivní, n evxchva
luje, ani neh 1.ní a tak vskutku jeho knížka je nes tranná a proto tím 
c.ennější v záplavě ryze strai1Ícké literatur,y. Bude vítanou pi'-íručknu 
pro toho, kdo chce se informovati o jednotlivých fá sích naš í vniti-ní 
politiky. Bylú by si pi'-áti, aby jako vhodný protějšek do st alo se nám 
záhy podobného i nes trannéh o vylíče ní n aš í v n ě j š í politi ky zal1ra-
niční. Či není to vúbec n a. tomto poli možno? Čao 

Karel Kyas, Hlučínské paměti. - Obzina, Vyškov. 1926. f. 16. str. 
77. - V několil<!a drobrWch kapitolách na podkladě s tudia archivních 
pram enll podává nám autor výhledy do minulého života v kraji hlu
čínském. Není to studie přísně vědecká, nýbrž naopak podávají se tu 
tlkázky ve formě beletristické, než přece jen značně k našemu užitku, 
protože o tomto území, českému státu skoro na dvě stě let odcizeném, 


