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lze najíti stopy interpelaoí justiniáIlsk~'ch, že tudíž d!lo 
samo není justiniánské. Konečně je lTIOŽnO proti Petersovi 
se výslovnÝlTI opačným údajůn1 Justiniánov~Tn1 (v konst. Deo 
Auctore a Tanta), o nichž sotva lze věřiti, že byly určeny ke 
klamání tehdejší doby. ' 

Výsledky dosavadních sportl o vzniku Digest lze tudíž shr
nouti tak, že všechny námitky skončily dosud jen potvrzením 
Bluhmem zjištěných fakt, zahínl co hypothetická část jeho objevll 
nebyla dosud -- třebaže tu lllOhou býti pochyby - vyvrácena: 
nebylo dosud za ni nalezeno hypothesy vhodnější. 

Konference "Mezinárodního sdružení 
literárního a uměleckého" v Praze ve dnech 

4. - 6. říj na 1926. 

N a počátku října t. r. konala se v Praze konference »Me
zinárodního sdružení literárního a uměleckého« (ALAI As
sociation - littéraire et artistique internationale). ALAI -byla zalo
že,n'a již v roce 1878 a to hlavně přispěním Viktora Huga, který 
také byl prvním jejím presláentcm. Od těch dob rozšířil se program 
ALAI a dne,s múžeme hci, že se ALAI obírá h!,a,vně rozšíř ením a pro
hloubel1lm bernské konvence ochrany autorského _ práva. ALAI měla 
tohoto roku i-ááný kongres ve Varšavě a při návratu z něho stavili se 
v Praze někteří členové ALAI, aby zde uspořádali konferenci a vymě
nili své názory s česko,slovenskými právníky, umělci a autory o chy
stlané československé zákonné úpravě ochrany autorského práva. V če
skoslovenské republice ustavil se zatím přípravný výbor ke zřízení 
českosiovenské odbočky mezinárodního sdružení literárního a umělec
kého v jehož presidiu činně působí pp. JUDr. K. Hermann-Otavsk)', 
jako předseda, Ph. Dr. Hanuš Jelínek a Ph. Dr. Václav Ti1le jako mí
stopředsedové, JUDr. Jan Lowenbach, jako jed11la.tel a Ing. František 
Khol. 

N a pozvání tohoto p1-ípravného výboru sešli se někteří účastníci 
Varšavského kongresu v Praze. Mezi zahraničními účastníky nutno 
zvláště pi-ipomenout p. Georgesa Mail1arda, dlouholetého presidenta 
ALAI a a,dvokáta apelačního dvora pařížského, který získal si neoby
čejné zásluhy a rozvoj ALAI. Francouzové byli nejpočetněji za.stoupeni. 
Potom sluší připomenouti účast jednoho Angličana a Němce. Ze švý-
caských účastníků zastavil se v Praze pouze p. Dr. Ostertag, generální 
tajemník úřadu pro autorské právo z Bernu a p. Dr. Mentl1la., redaktor 
časopisu »Le droit ďauteuf«, ale pro nával neodkladné práce museli tito 
odjeti z Prahy dříve, než začaly se práce konferenčnÍ. -

4. i-íjna byli všichni účastníci v Národním divadle, aby vyslechli 
opru Smetanovu »Tajemství«. 

5. října byl pi-ijat p. G. Mai11ard p. prof. JUDr. J. Krčmál-em, mi
nistrem školství a potom všichni účastníci p. JUDr. K. Baxou, primá
torem na radnici. Odpoledne byla pak první pracovní schůze konference 
ve velikém sále Umělecké Besedy. 

Schúzi zahájil předseda čs. přípravného výboru p. prof. JUDr. 
K. Hermann-Otavský krátkým českým proslovem uvítav zá3tupce vlády, 
a,kademick:)Tch úřadů a ostatní domácí účastníky. Obrátiv se pak k pre
sidentu A LAl p. G. Mail11lardovi poukázal na vznešené poslání ALAl 
a naznačil lapidární větou stanov účel ALAI »elle défend les inter~ts 
des écrivains et des artistes de tout pays et étab1it enre eux des Hens 
de confraternité«. Dále uvedl, že ALAI od svého založ<'n i, pod před
sednictvím velikého básníka, jellož aureola prozařuje jejími dějin~mi. 
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toto své p03 lání, pl~1í s pln:)!l11 zdar em, získa vši ·i zv lá ště krol1lobyčejné 
zás luhy o zi-ízení unie r esp. l-':' onvence Bernské o mezinárodní ochraně 
autorského práva a v pi-ítomné době p1-iblíží stá le k rozšíi-ení a prohlou
bení ochrany této. Po té navrhl p. prof. JUDr. K. Hermann-Ot'avský, 
aby shromáždění zvoli li za pi-ed3edu konference p. Georges Maillarda, 
dlouholetého za310užilého presidenta ALAJ. což bylo s potleskem vy
konáno. 

Pan pi-edscda ujal se ihned ' lova a navrhl text te!egramu presi
dentu r epubliky, který byl sc hválen Cl v němž ALAI děkuje za příz e ií., 
kterou pre sid ent Masaryk vždy věnoval duševním prac()V ní~<L1l11. Potom 
udě lil p. pi-edsed!a slovo Dr. Červinkovi , který mluvil jménem syndikátu 
výtva rn:)'c,: b umě:cú, prof. Dr. Jirákovi v za3to upení hud ebních s kl adatdů 
,l Dr. J elínkovi v zas toup ení sp isova telLl. 

Pan pi-edseda věnuje pak vzpomínku zes l1u l)Tm význa.u).'nm členllm 
ALAI, ph čemž posluchačstvo vstává. Potom pan pi-edseda dává čísti 
došlé dopisy, zvláště od p. ministra Dr. E. Beneše a od p. Dr. Oster
taga. Ve svém dopise p. Dr. Ostcrtag lituj e, že nemůže se súČia,s tniti 
prací konference, vítá pak zi-ízení čs. odbočky ALAI a dčk:..1j e čs. práv
níkům, že se zasadili o rozšíře ní ochrany autorského práva až do 50 let 
po úmrtí původce. 

Pan pi-edseda udílí . lovo p. prof. Dr. K. Hermannu-Otavskému, 
který . referuje o přípravách ke zi-ízení čs. odbočky ALAT. 

Potom pan pí-edsed a s tru čné referuj e o vykonané práci ve Var;r\vě 
a čte postuláty odhlasované ve Varšavě . Dále pak žádá vš echny úča3t
llíky, aby si pi-ečetli obsažný referát p. prof. Dr. Hermanna-Otavského 
o připravované reformě čs. ochrany autorského práva. Kon·~e tuto první 
schůzi, ustanovuj e program schllze příští. 

Večer téhož dne poi-ádal PEN Club pro účastníky kor.ference re
cepci. 6. i-ijna ráno polOŽIli francouzští účastníci konfedence věnce n<l 
hrob Neznámého vojína. Dopoledne prohlédli si členové ALAI Prahu 
a její památky. Odpo ledn e konala Se druhá pracovní schůze, ve které 
byla stručně probrána Č.S . osnova zákona o právu autorském, při.jatá 
jíž sněmovnou poslaneckou. Pi-i některých paragrafech O.3tlOvy rozpředla 
se živá debata. P. prof. Dr. K . Hermann-Otavsk)T vys'vět1il pak účast
níldim n ěkteré články. jejichž smysl nebyl cizincům dosti jasný. 

Ke konci byla odhla30vána r eso luce, v níž zahraniční členové ALAr 
děkují domácím pracovníkúm za výsledky jejich práce, která mn )hd.: 
je pi-ekvapila, n eboť pi-edčila. jejich očekávání. Zároveii. však vyslovili 
své politování , že v některých bodech nebylo dbáno směrnic, daných 
)\vzorným zákonem « (loi-type), na kterém ALAI pracuje již od let a 
který postupně ro zšii-uje a proh lubuje . 

Po odhlasování r eso luc e pan pi- edseda skonči l schůzi. Po té ode
brali se účastníci konference na čaj pořádan)T na jejich počest p. mi
nistrem školství a nár. osvěty JUDr. J. Krčmářem. Tan: bylo též do
ručeno p. předsedovi G. Mail];1rdovi poděkování presidenta republiky. 

J. R. Jeni-ta. 

ZPR1\VV. 
Reforma přímých daní. Právě byla vydána 'a Národnímu shro náž

dění pi-edložena dloullou dobu p1-iprav<ovaná a očekávaná o<;n)Va zákona 
o přímých daních, jež spolu s osnovou zákona' o stabilisaČ'ních bilancích 
a ~ákona. o nové úpravě fina,nčního hospJdár-ství samosprávuých svazků 
ma provesti rdormu nynější soustavy přímých daní. 

Osyova výc1:~ .. zJ zásadně z dosavadní sousta,vy přímýc 11 daní, t. j. 
z komb~l11~,ce nynejslch daní V)Tl1osových s daní důchodovou (z příjmu). 
OdstranUjlC celou nepřehlednou řadu ploatných a velmi zastaralých zá
k~)11ů, vládních nařízení a ministerských výnosů, znamená daleko sáh lé 
z~~d:1.~?ušení" sjednocuje pak normy platné v zemích česk)ch s normami 
dľlVejSlho prava macľarského a jest nesporně prvním velkým a soustavně 


