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loléž, stane-li se podstatně táž událost dnes liebo před r()lkeIn. 
Proto Al a A2 jsou dva rozdílné předměty a nová nornul zapíra
j'cí Al rtemťHe derogovati starší normě, pokud jde () platnost 
!?tarŠí normy na skutko,'ou' podstatu :A~. Z této úvahy l)lyne, ~e 
starší norma není zcela zrušena novou HOrIllOU .:Zachycující jen 

' blldoricí případy. PIa t í nad á lep rop ř í pad y Jll i
h tl I é, a pro t o též z 'ů stá v á, b y f i r {) z s a h o v ě 
o b mez e n a, s o u č á stí pIa t n é hop r ft v II í hoř á d II 
Zde vysvítá, v čem pochybil shora citovaný judikát prvého soud
.ce a proč nelze přijati názor Tilschův, ž'e okaInžikclll působno
~ti nového zákona přestává býti starý zákon součástí platného 
právního řádu. 

Jinak jest tomu ovšem poři ú pln é derogaci, jež I)ředpokláClA 
zálkOiIl zpětně púsobící. O tom pojednám piiště. 

~ , 

ZPRl\VY·. 
Bez nadpisu. KU1'sluka nf>má tentokráte nadpisu. Snad fe tal .. 

Jép'e; autor se obává, aby ' bona fidcs Jeho nebyla vykládána ve 
zl,í úmysl nemistného útočného pokusu. , , 

Tedy jen fakta: Přihodilo se autorovi, že na moravské ven
kOlJsléé obchodní akademii dověděl Se o příprnvách k osnově 
~wvého .~ekového zákona. JindU tam ziskal opis osnovu sjedno
ceného zákona směnečného ó dva měsíce dřive, než ŤŽ obdržela 
fakulta" na niž působi. Kdysi zase na "obchodní 'škole ob.i~vil 
dotazník o novém bankovnim zákonu . V denních listech četl 
o chystané reformě akciového 'práva a před nedá-vnem byl vy
zván (neprávnickým) odborným Ustem k účasti na anketě o Te
formě a sjednoceni obchodního zákona československého. ' 

Přirozeně zajímá autora otázka. proč o připral1nflch záko'no
. .cJárných pracích- JSOll informovány lépe a včas - pfipa(f.n'ě 

'dotazovánu ...:...- obchodní a živnostenské komory, obchodní aka
de'mie, obchodni školy, nikoliv však právnické fakult-y. Neboť 

. (1: na v!Jjžmku! svrchu uvedenou, fakulta (resp. je}í'člellOvé) zpráv 
o pHpravách tak dl.'i'ežžlých zákonů neobdrželo, Snad se tak 
stalo nedopatřením. ~Mohlo by se slee uvažovati o otázce', maji-li 
theoretici b!íti vyzváni, aby podali Je navrhovanúm osnovám ,zá
konů tak di11ežžfých svoje pozn(ÍInky, připomínky nebo náměty; 
Jistě však lze =ádati, aby prástřednžctvim 'fakultu . byli o nicll 
včas informov,áni; pak by při výkladu platného práva mohli wpo
zO"l'nitž spé posluchače na chystané změny. Přektržky 'tech'nické
,hó rázll. (nwlý početrozmnoženýc;tl výtisků) tjaly by se prekonClli 
tím, ,že by fakulty byly požádány, aby' materiál ddlá 'členůnl 
L1čitelskéll~ SbOl'U k nall'lédnu,tj. Ti,_ jichž věc se túká, jistě 'si 
opatři opis. Ale snad by se našlo túÚ:lill papiru, aby po výUsku 
Ďqlo "zasláno i oJ.bornikům fakulty. . . -k. . 
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Jubileum. Dne 23. února t. r. dožije se význarnného jubilea zna
menitý pré'l'Vní historik polský .P 1- zem y s ta w R o ni a n D q b k o w
s k i. Bude slaviti padesáté výročí svých narozenin na vrcholu své 
vědecké činnosti v plné svěžesti. Pro právní dějiny polského práva 
práce Dqbkowskiého znamená mnoho. Neboť je-li prof. Balzer budo
vatelem dějin polského práva veřejného, je jeho žák, prof. Dqbkowski.. 
zakl"adatelem bildání dějin polského práva soukromého. Prof. Balzel
měl štěstí, že našel tak znamenitého žáka a proL Dqbkowsk:i opět' 
našel v prof. Balzerovi nejen vzorného učitele nýbrž i přítele, který 
učinil ze svého žáka kolegu na Lvovské universitě, zjev to ve věde;: ·, 
kém životě velmi řidký-. Nikde by se nenašlo však tolik vřelého pH
telstvi jako mezi těmito vědci. 

Prof. Dqbkowski studoval na universitě ve Lvově, v Bcrlíné a 
v Paříži. Po'znal tu svět a kulturu západní. Jeho další éinnost ' vě
decká dala mu poznati i svět východní. Studoval v archivech ještě 

·v .ruském Polsku, ve Varšavě, v Poznani, . v Hvězdně ' a jinde, ale 
odebral se i do Moskvy. S·pojuje tímto způsobem v sobě kulturu vý
chodní se západní, kterýžto zjev souvisí i s původem Dqbkowského. 
Pochází totiž prof. Dqbkowski z východního Malopolska, z někdejší 
východní Haliče. 

Činnost prof. Dqbkowského je mnohostranná. Možno ji však M
liti v trojí druh. N ejpi'ednější a na prvém místC jest jeho č.innost 
badatelská soukromého práva polského. Napsal tu od prvé habilitační 
práce o rukojemství řadu monografií, které tvořily základ pro jeho 
monumentální dílo o dvou svazcích o soukromém právu polském: 
Prawo prywatne polskie 1. (str. 602) 1909, II. (str. 731) 1911. Tím je110 
badatelská činnost v tomto oboru ovšem nepřestala. Píše monografie 
další a pro své posluchače napsal i kratší učebnici dějin soukromého. 
práva polského. Jeho monografie jsou klasickými studiemi. Protože' 
zná prof. Dqbkowski i jiná práva, ' postupuje v nich i metodou srovna
vad, čímž jsou důležity i pro badatele jiných práv, z'v1. českého. 

Druhý obor jeho- činn osti je badání o soudních knihách polských .. 
K tomuto badání přivedlo ho původní jeho .povolání. Byl totiž úřéJ
nlkem zemského archivu ve Lvově a v něm pozn::tl na tisíce a tisíce 
památek z tohoto oboru. Proto pracuje i v obóru archivnictví polského, 
vydávaje a píše o polských kn ihách soudních. Monografie tyto až 
hndou spojeny, budou opětně velkým systematickj'rm dílem. · . 

Další jeho činností jest činnost organisační. Jako sekrétál" učené 
společnosti Lvovské (Towarzystwo naJ..lkowe) rozvinul bohatou čin
nost. Ale i řada jiných učených společností i právnických spolků od

"borných těži z jeho organisační · činnosti a žádný důležitý podnik od
borný nemine, aby v něm prof. Dqbkowski čile i1ebyl účasten. Jeho 
činnost učitelská na právnické fakultě lvovské university je přímo 
vzorem. Prof. Dqbkowski, po příkladu svého učitele prof. Balzera, . vy
budoval si svou školu a jeho žáci nabývají ponenáhlu podobného vý
znamu jako žáci prof. Balzera. Stl-edem vědecké práce jeho je semi
nář dějin ' soudního práva polského, z něhož Dqbkowski zřídil samo'
~ tatný vědecký ústav. 

Obraz jubilantovy činno s ti nebyl by úplným. kdybychom se ne
zmínili i o ' povaze jeho. Jeho ' jemné chování pojí se se skromností r 

která není úměrna s velikostí jeho práce vědecké. Prof. Dqbkowskí 
při své neúmorné činnosti je nezištný. Věnuje ročně mno1-:o peněz 
ze sv~ho na 'podporu vědecké ,práce ve svém semináři a obětavě vy
dává publikace svých žáků svým nákla·dem. Proto jest od svých žákú 
ctěn a milován. Kdo' poznal prof. Dqbkowského oso-bně, nezapomene 
na něho nikdy. Dr. Rauscher . 

. Kalendář právnický pro rok 1927. Ve vánočním čísle »Národ
ních Listů« byla uveřejněna anketa jednotlivých významných činiteJU 
v našem . světě právnickém o ukolech .v roce 1927. Třebas odpovědi 
na tyto otázky jest bráti »cum gqli10 salis«, protože mnoho z chy.
~tan)' ch věcí se přirozeně tají, pře'ce není bez - zajímavosti ' tento sou,; 
hrnný přehled práce pro N OV)! rok neboť odp·ovědi podepsali S::: 111 1 



a zna
kow

lu své 
práva 
budo-:

:o wsk i.. 
Balzer 
i opět' 

který 
věde: ·: 
o př.á-

rlíné a 
'Sť vě
l ještě
ie, ale 
,ru vý
Tského_ 
ěkdejší 

,ak (té
~inno st 
l ilitační 
o jeho 
>lském: 
m je110 

ograIie 
-orného. 
?rotože 
srovna
o. 
,lských_ 
ž úřtd
:l tisíce 
,lského, 
:yto až 

: učené 
) u čin

lků od
nik od
n. Jeho 
přínio 

~ra, vy
~ho vý
e semí-

samo'-

se ne
Jmností, 
)kowski 
) peněz 
avě vy
::h žákú 
pome ne 
scher. 
»N árod
činitelu 
dpovědi 
z ch~.

ltn sou-: 
~ 1i S~ 1l11 

ministři. Tak ministr prof. Eng 1 i š oznámil předloženi s llbenéhG 
již' finančního řá>du, provedení berní reformy, v nepřímých dankh re
f.ormu a sjednocell1 daně z lihu a kodifikaci nápojové dávky. T ak é , 
prý dojde na restituci uh'elné daně a snlžení daně dopTavní po zave
<Jení pořádku do daně z obratu. Z důležitějšich prací, kterým buJe 
věnován rok 1927, oznámil ministr kodifikaci poplatkového práva, 
smlouvu mezi Národní . Bankou a vládou o splacení státovkového 
dluhu a organisaci p eněžnictví atd. , tedy program při známé struč
nosti všech ministrú financí a, naš ť;ho zvláště" rozsáhlý a protože prá
vě jde o naše ministerstvo financí, jistý a nefingovaný, nikoliv j en 
pro potřeb u t. zv. širši veřejnosti. Velmi zaj im avý je t aké výklad 
ministra spravedlnosti prof. Dr. May r a - H art ing a. Jak je viděti 
ze skoro suchopárného výčtu, j e to referát nepochybně některého 
úředníka vedoudho tyto práce, který jen ministr podepsal svým jmé
nem. T ím však je pro nás cennější. Některé věci ovšem jsou známy 
a bezmála se stereotypně o,paltují každého roku, jako by to už byl 
formulář. Tak sup errevise ob~anského zákoníka, unifikace a částečná 
reforma jurisdikčni normy, reforma trestního zákona i řádu a p. Dů
ležitější je tento přehled, že nám .oznamuje přichystání osnovy o Zd

městnancích ve vyšších soukromých službách, jednotný knihovní zá
kon, prove:dení zákona o sociálně-,pojišťovacím soudnictví, soudech 
pracovních, novou úpravu o mobilární exekuci, provedení ženevské 
konvence o potírání pornografie, návrh zákona o ' samovazbě, o stát· 
ním vězení a o trestním soudnictví nél!d mládeží. Podobného druhu je 
1 , stať, kterou podává nám pod svým jménem ministr sociální pé~e 
Š rám e k. Jeto značně suchQpárp§ výčet jednotlivých připravova
ných zákonných osnov, jenže se v něm leccos j en napovídá. Obj e
v ují se v něm rčení , j ako na př. že se bude post~povati podle zákona 
toho a toho, že se činnost ministerstva bude pohybovati pravděpo
-dobně (!) v dosavadním rámci (tak ,u . živnostenské inspekc e), dokonc~ 
někde, jako u ochrany dělnictva a péči o nezaměstnané máme pěkný 
vY-čet dosavadních zákonů a nařízení , takže nemusíme ani je shle
-dávati ' v rejstřídch k e Sbírce zákonů a u bytové péče se povídá po 
osvědčeném způsobu Pythie, že bude pokračováno v provádění dosud 
platných zákonných předpisů, dokud Národní Shromáždění neprovede 
j inou zákonnou úpravu (sic 1). Tedy z tohoto programu se mnoho ne

,ďovídáme, jen ž'e , bude vydáno nař í zení k proved ení zákona p ochraně 
-dětí v cizí péči a dětí nemanželských (č. 2s6/I926). V oboru sociál
ního pojištění se slibuje úprava poměru osob přestárlých a nová zá-
1.ro.nná úprava nem ccen'ského a pensijního pojištění osob ve vyšších 
službách. Mnoho nám toho tedy, což se dalo čekat, pan ministr sú
dální péče neprozradil. 

Z hospodářských ministerstev je možno pro nás z této ankety 
vřec~ něco získati. Tak ministr ž'eleznic ' N aj man oznámil ratifi
Kaci bernských m ezinárodních úmluv o přepravě osob, ' zavazadel a 
zboží a s tím související vydání nového přepravního řádu železnič
ního a tarifu nákladního. Dále bude připravováno sjednocení provoz
n ích řádů a předpisů koncesních a železničně stavebních. kdežto vše
.obecný řád orgal1isační pro podDlky železniční byl již vypracován', ale 
ministr n ení si ještě jist, zda ' z důvodů politických jeho osnova pro
jde, takže by pak bylo nutno jen provésti neodkladné opravy nebo 
novelovati dosavadní organisační statut z 1896. Po stránce hospodář
ské opakuje se odpověď, kterou bylo možno dáti i ,na rok minulý, že 
nejtěžším problémem z nejtěžších bude otázka bilancoyání našich drah. 
Tedy není sice toho mnoho, co nám v naší zájmové sféře prozradilo 
ministerstvo železnic, ale dostačí. V tom je skoro shodné s minister
°stvem pošt a telegraftl, jehož jménem 'podepsal program Dr. N o s e k. 
'Chystá se vydat poštovní zákon, nový poštovní řád a poštovní před
pisy, pro něž přípravné práce' prý dospěly do , konečného stadia. Kro
mě toho slibují se nové mezinárodní ' úmluvy poštovnÍ. Slibuje se pro 
vnitřní službu řada předpisů hospodářských a účetn~ch a .pak zavedení 
podrobI?-é statistické služby pro veškeré složky poštovního provozu. 
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poštovního úřadl! šekov.ého (l zna~~j e ministr na tento rok rozšíj'-en n 
D poštovní s,poi'-itelnu, takže je Jlst6, poněvadž také m111istr f1. ':' 
nancí to dotvrzuje, že vláda p evně trvá na úíze'úí poštovní spářitelny , 
ples všechny rozklady a námitky, Proto jsou nám výklady pana' 11;11 :'" 
nlstra vhod, že nám dosti toho napově-děly a stejně tak vitáme' ' i to, 
co nám pověděl ministr obchodl! Dr. Per o u t k a. První měsíce roku 
ľ927 prý p1-ine'sou vydání zákona o nebl,lé soutěži, co'ž bude míti 'zJ. 
následek vydání řa'dy nových přeďpisú pro ' poměry, které jeho vy~':' 
Jáním budou do'tčeny. Dále pracuje se na osn'ově zákona o výrobě ' <Ol 

obchodl.! s léčivými, specialitami mimo lékárny. Ministerstvo registruje' 
da'\ši práce na nov.ém zákoně obcho'dním, akciovém právú, šekovém: 
zákoně a pod" c9ž' je ovšem skoro opakování programu z leť mil1lí~ 
l~~ <::h. V. oboru živnostenské legistativy připravuje ministerstvo '6h-, 
chodu ' ~TIqožství zákonn}TC11 předpisú, jako je novelisace 'zák.' ' 9h9Z4 
(: pt:'odeji, výrobě a přech o váyání radiotelegrafních přístrojů, osnová 
o !Ípravě živnosti elektrotec;hnické, revi:se a unifikace í-ádu živnost~ll':' 
ské{lO, definitivrii redakce osnovy iá~ona o s taý'ebníc~ živno'ste'ch ~ 
%:í.kona o stavbách požívajících výhod atd: ~ 

~ol)ečně jest se ~míniti, že ministr Dr. Hod ž a ohlásil 110ve1i :; ac i: 
~á1sona o občanské v}\chově, é). úpqVU ' práva patronátníhq. ' 

Než ještě llěčeho jest si povšimnouti v této anketě a to, jak bud~' 
postaráno o naše fákulty, fakulty právnické. Ministr Hodža 'oznámil, ze' 
se budep9kračovati ve staybě fakulty pražské, v Brně má býti za'počato 
s~ stavbou ' fakulty p:ráv~ické v t. zv, Akademické člvrti, a v Bratislav! 
jedná se o k~upi domu v Kapitul ské ulici pro právnickou fakultu, col
rokud jde o Brno potvrzuje i ministr Dr. S pin a. Záťoveň mini'sterst',;ů> 
školství ohlašuje stavbu čítár~y a dalších skladišť v. U niversitp1 
~nihovně v Praze, stavbu internátu pro studenty v Bratisla'Ti, Žel, že 
pr,ogré).m pro rok 19n ani slibem se nezmiňuje o neodklh-dných potfe':' 
b,ác.h knihoven v Brně a tak ,iestliže nás na jedné s traně dosti anketa 
~otěšila,. na druhé ncusp~k9juje ani sliby. f:.. to nesmí hýti zapomeri~tó 
jednak že řada velnli :důležitých resortú viibec v anketě není zastoupena 
a 'j~d~ak že tu jd~ jen 'o sIibý, k jichz realisaci j'e ještě daleko: Smín:i~ 
vys10viti přání šťastnélw N oveho roku pro jejich l1sktlteEnění PQd: ~ 
0\ásady »in 'magriis et voluisse, sat ' esť«? ' , Čao 
_ Thiinenůy iS9~ovaný 'stát. Věda 'národohospodářská vzpomíná 'pa
I:nátného výročí; Je tomu ' sto let, co' severoněmecký statkář šlechti c
v~n Thiin'tll vyqal spis Jnazvaný: Der isoliúte Staat " in Beziehung auf 
r~ andwjrt'sc;haft unp N ationalokonomie. A~ 100 kt uplynulo ' od té doby,. 
spis .. Thiinenť!'i je stále klassický'm dílem patř\cím mezí nejlepší a po..;, 
znatky ,v ' něm ob~qžené ~1eb~Tyše po dnes 'vyvráceny, zakotvily p~yně
v nauce národohospodářské, Možno spíš'e i-íci, že teprve novější dob'J 
dqvedla plI)ě oceniti Thiinenovo dílo, jež bylo z počátku přez;íránu'_ 
Thunen je v Německu nejpřednějším representantem školy klassické
a, jal<: praví Schur.npeter, řad'í Se čestně k největším klasikúm\ anglic
UÝIT'. Na- díle ThGnenově je především poz'ortlhodná jeho methoda sp'o
č í vaj í cí v znamenité ' isolující;-t idealisující abstrakci, podivuhodně od
straňující vše nahodilé a vedlejší, aby z{'lstal zde k prozkoumání jen 
;,;áklar1ní problém. Chtěje vyšetdti. jak)T v liv má poloha oúdv na 'způs06· 
z ~rp.ěděls~é prodqkce a cenu její výrobkú, vymyslil si Thtlnel1 ';130"': 
lovélný st4t « b ez ja~éhokoliv stvku s cizinou, kruhovitého tvaru, stejn~ 
~l roclné pÚ{YJ bez žele711'ic a vorln:ch cest s jedním městem uprostl'ecl;, 
které z~onsumuje ' vš.echny zemědělské ptodukty celé země. Nyní uká'lal ; 
že pozemky le'žící v pásmu onomu městu neibližším. budou míti zvlášt:-tí 
»'rpntu 'polohy « óproti ' pozemkům vzdáleně.išim, ,iežto dopravné za do~ýoz 
iejich produktů clo onoho městského střediska bude nižš;. Tím ThGneli' 
šťastně ' dopInll Rical:dovú theorii' o pozemkové renťě. · Pozdější spi§') ~' 
v'at~lé shle9ali Thunenovu rentu polohy i ve městech, kde 'poú~mkY' 
uynjtř města mají' podoh'rtou rentu proti pozemkúffi na periferie :z~ .::.. 
roveň Thi.itlen ukázal, že na poloZe pozemkú závisí i zpúsob jejich 
ob~ospodař()Vání. H oSDodářstvj intensivní, které se vždv vyzničúl '~ 
vyššími -výrobními ~1ákla4y, bude možno provozov'ati jen na pQzemcíc11' 
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' městu blízkých, které mají nízké dopravné do tohoto konsumního stře · 
diska. Čím dále od města, tím více bude musiti býti výroba extensivnt:
aby nízké výrobní náklady paralysovaly dražší dopravné z oněch mí;;t 
vzdál enějších na místo trhu. Tak do·staneme ony , Thiinenovy kruhY~ i 
kde výroba zemědělská bude nejintensivnější n ejblíze u města, ale čítÍ'! 
více se budeme vzdalovati od něho, tím bude extensivnější, až na hra
nicích státu budou lidé žíti zpusobem národů loveckých. 

A to je zase důl ežitý poznatek pro zeměděl sko u politiku. I když 
~ hlediska technického se hospodaření co možná intensivní je·ví b):-ťi 
n ejpokroči l e jš ím, není z hl edi ska hospodářského možno intensiyní ho
s podaření ve všech příp adech doporučiti, nýbrž rozhodnutí o tom, zda 
je výhodněj ší ho spodářs tví intensivní či extensivní závisí především n a 
poloze ptldy k trhu, jak právě Thiinen ukázal. Dr. Režný. 

Ruská právnická fakulta v Paříži . Koncem měsíce listopadu roku 
1926 byly opětně zahájeny přednášky na ruské fakultě právnické v Pa
i-íŽi. Přednášejí tam tito professoři: A. Anzyferov: Dějiny ruského druž-
8tevnictví; B. Šackij: Dějiny ruské ústavy; M. Dogel: Soukromé právo 
mezinárodní v souvislosti s ruský m právem civilním; V. Eljaševič : 
H uské civilní a obchodní právo; P. Gronskij: Ruské správní právo; 
A. Kulišer: 'Právní stát a sovětský režim; V. Kužmin-Karavaev: Ruské 
trestní právo; A. Michelso n: Ruské finance; B. Mirkin-Gecevíč: Dějiny 
niezinárodn:ch vztahii Ru ska v 19 . . a 20. století; D. Odinec: Poměr ve
řejnosti a státu; A. Pil enko : Sovětské mezinárodní právo; NI. V'išnak : 
Dějiny politických ideí v Rusku v 19. století; S. Zagorskij: Dějiny 
hospodářských vztahů m ezi Ruskem a západními státy ve 20. století ; 
1<. Zajcev: Agrární system v Rusku. Dr. Jindřich. 

Osnova 'zákona o nemocenském pojištění soukromých úředníků a 
zřLzencll byla již propracována prof. Drem Schoenb'lumem i po stráilce 
pojistně matematické a bude v lednu odevzdána vládě k dalšímu pro
jednání. Rovněž i osnova novely k pensijnímu zákonu je v nejdůležitěj -
5: ch bodech hotova a má býti nej,později z jara r. 1927 předložena vládě. 

Dr. Jindřich. 
Pře.vzetí politické agendy ve Velké Praze. Dle zákona z 6. února 

1920, Č. II4 Sb. z. a n. byly sloučeny s Prahou sousední obce a osady ; 
až dosud však neobstarával magis trát ' města Prahy jakožto obec statu
tární agendu politickou v připojených obcích a osadách, nýbrž ji tam 
vykonávaly tamější okresní správy politické. Vládní nařízení z 17. pro
~jnée 1926, Č. 222 Sb. z. a n. má pal,c právě provésti převedení oné po
litické agendy z okr. správy politické na praž,ský magistrát pro celý 
obvod Velké Prahy. Dne 1. ledna 1927 ,převzal magistrát hlav. města 
P-rahy veškerou agendu okr. správ pol. na Smíchově a Žižkově· (pro obce 
k Velké Praze pří s luš,ející) a od 1. června 1927 převezme ji od .)kr. 
správ polit. v Karlíně a na K.rál. Vinohradech . I. ledna 1927 byla pak 
zrušena okr. správa polit. v žižkově a I . června 1927 bude zrušena okr. 
správa na Král. Vinohradech. Pro zbytky obvodů okr. správ pol. 
v Karlíně a Smíchově, které budou 1. června sloučeny, hude vytvořena 
nová okr. správa politická Praha - venkov ·se sídlem vP. aze. Cit. vlád:-tÍ 
naří z ení pak ještě v § 4. vypočítává agendy, které bude v celém obvodu 
sj~dnocené obce pražské vykonávati policejní ředitelství a to vedle 
agend jemu již dle nař. č. 457/21 přikázaných. V z5jmu potřebné jed
notnosti bylo b~ si Ještě přáti, aby byla učiněna potřebná opatření, aby 
~ e kryl obvod Velke Prahy s rayonem pražského policejního i-editelství 
a s obvodem daně potravnÍ. na čáře. 

Vládní nařízení Č. 222/ 26 stanoví ovšem jen ty nejhlavnější směr
?ice pro převod politické agendy v Praze, hlavním úkolem při tom však 
Je provésti nyní účelné ro.z'dělení pi'-evzaté' agendy mezi ústřední refe
ráty magistrátní a t. zv. magistrátní úřadovny v předměstích; tato hlavní 
práce musí se nyní teprve urychleně provésti, R. . 

Zrušení fidejkomisů v Rakousku nebylo provedeno, ačkoliv osnova 
byla tam podána již v roce 1919. TeprvepočátlCem letošního roku za
hajuji se nové práce n'a této osnově, protože řada fi,lejkomisů upadla 
ve značné nesnáz,e fina.nční. Nevyšle rakouská vláda " zvláštní komi3i do 
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některé sousední země, když tam shod ou zvláštních oko lností na zku-
' enosti jsou tak bohati? Vr. 

Ref.onria důchodkového trestního zákona je p o dle novinái'-ských a 
j iných časopiseck)-ch zpráv projednávána příslušnými ministerstvy ve 
zyláštní komisi, -v níž za sedá z kruhů teoretických prof. university 
Karlovy v Praze Dr. Vilém Fu n k. Jd e tu o naléhavé reformní práce 
s tále urgované, jednoho z n ejzastaralejšich ustanovení našeho právního 
ř ádu . Podle zpráv nelze však odhadnouti, j ak dlouho práce komise po-
t rvají a kdy přípravná osn ova bude hotova. V2-. 

Spojení Slezska s Moravou? V těchto dnech Se dos ti debatuj e a 
uvažuje o ob n ove ní zemského zi-ízení, v němž by bylo Slezsko s M o
r avou shrnuto pod jedinou spo l ečnou zemskou správu Při této příleži
t osti úplně be z politické příchuti bylo by záhodno povšimnouti si sta
t istick)-ch dat tě mi, kteří namítají, že by spojení p oškodilo národn ostní 
menš inu slezskou. Data tato čerpaná z po slední llO s č : tání lidu j so u tat.) : 

v č í s lech ab so lutních : 

)'lorava. 
S lezsko. ' . 
po spojení by bylo celkem 

celkov)' poče t 
ohyvatel s tva 

2,662.884 
672.268 

3,335. I 52 

~ číslech r e l ativních v o/c pi'-ibli ž n ě: 
Morava 
S lezsko 
po spojení by byl o 

Čechi\ 

2,048.426 
296.194 

2,344.620 

7Ro/c. 
A~% 
70% 

Ně.incú 

.'47;60 4 
252 .365 
799·9G9 

~ I % 
..j.I % 
24% 

k teréžto číslice mluví zajisté lép e ne ž jakákoliv p o litická debata . Čao 

Ze 'Sociálního ústavu Československé republlky. Podzimní obd~bí 
přednáškové bylo zahájeno dne 20. 1-íjna 1926 pi'-ednáškou poslance Ro
b erta K I e i n a o návrhu zákona o zaměstnancích ve vyšších soukro
mých službách a o mezin.árodních snahách o úpravu sociálního a práv
!lího postavení těchto zaměstnanclt. V dějínáchsociálního zákonodárstYÍ 
všech státt"l shledáváme, že byly nejprve upravovány pracovní a právní 
p oměry manuelně pracujících a tvořeny postupně normy dělnického 
lJráva, které platily buď pouze pro manu elně pracující neb o tvořily t:l.kf 
s po l ečnou ochranu pro část duševně pracujících, někde dosaženo také 
zákonné úpravy menšího počtu soukromých zaměstnanclt ve s poJee:
nýc h dělnických zákonech. Pro naše poměry je typickým dokladem to-

oto vývoje řád živnostensk)T ze dne 20. prosince 1859, Č. 227 ř. z., j e.ho:~ 
hlava šestá pojednává o živnostenskérn pomocnictvu a v § 73. vsunuje 
také obchodní p omocníky, vedle nichž však také zároveň jm enuje to 
' aryše, sklepníky, kočí, dělníky, učedníky a td. Také všeobeCll)' záko

ník obchodní ze dne 17. ·prosince 1862 dotýká se obchodních ces tuj ících, 
bchodních pomocníků, prokuristt"1; části ty byly však změněny zákonem 

o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, Č. 20 ř. z . Tento zákon 
p oprvé upravil uceleným zpúsobem poměry soukromých zaměstnand': 
d uševně pracujících. Poválečné poměry způsobily volání soukromoza
městnaneckých o rganisací po novelisaci zákona, což uznala i vláda pro
h láš ením mini stra Dra Dolanského, jf'nž přislíbil předložiti sněmovně 
vládní osnovu j eš tě v podzimním zasedání r. 1923. Referentská osnova 
však nevyhovovala a došlo tak k vypracování další asnovy, jež se na
zývá »osno'lOU zákona o zaměstnancích ve vyšších soukromých služ -:
b ách «. Minis terská komise vypracovala směrnice, n~ které podniky a 
na které zaměstnance má se zákon ten vztahovati. Osnova přiznává 
n ár·ok lH novoročné, je-li obvyklé v místě v příslušném oboru, neb o ne
b ylo-li V V '1laceno zaměstnanci tři léta po sobě, nárok na zálohu, pr{l
(llužuje nárok n a plat při nemoci a úrazu, upravuje nároky těhotl1}'ch 

. kojících že n , njišťuje nároky při yýkoriu veřejnoprávních ' p ovinn·.)st i, 
p r,odlužu je nárok na dovolenou, při vý-povědních lhltt~ch uznává lHO 
,:J:éle n ež deset let zaměstnané tříměsíční v:\~rovědní lhlttu, 1.1 zemeclěl
<::k~' cb za městllCll1CU uZl1 ~v á vj-pavěd' až šestiměsíčnÍ. N ;Išim zákon ndár-
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n'ým s borúm byly pi- edlo ženy dvě iniciativní o 'novy : návrh po sl. ~{leina 
a druhů (tisk SS. posl. sn.) a návrh posl. Bergmana a druhú (tIsk ::6. 
posl. sn.). Obě osnovy byly pi-i kázány k projednání s06álně-politickému 
v)Tboru. Také M:ezinárodní sd ruž ení pro sociální pokrok zaměstnávalo 
se sociální politikou soukromých zaměstnanců na svém kongre.:;u 
y Montreux , konaném ve dnech 22.-24. zál-í 1926. 

2. listopadu 1926 senátor František M o d r á č e k promluvil o berní 
nlormě a dě lnickém podílnictví. Před jeho i-ečí uvedl předsedaj íc í prof. 
Dr. M a c e k, že k přednášce této dala p o dnět dávná myšlénka Mod
ráčkova, aby podílu dělnictva n a čistém zisku se dostáva lo berních 
v)'hod, ph nejmenším, aby při výdělkových daních odpočítávány byly 

<cbilové základny podobně, jako je tomu již dnes při tant iemách. S~'
}látor Ivlodráček ukázal na význam dělnického podíln ic tví. Tř eb a 
v zájmu národohospodářském vzbudit interes zaměstnancúv na ú sp ěchu 
v odniku. 10 je možno dvojím způsobem: buď účastí jeho n a zisku 
vodle výkonnosti n ebo podl e m zdy, neho tím, že zaměstnanec se stane 
spoluvlastníkem podniku. Spoluvlastnictví, k němuž vede dělnické po
d ílnictví, je ovšem form ou dokonalejší a má i větší hospodářské V)'
:;ledky. Podíl na zisku, vyplácen)' v hotovosti, je vedle mzdy poměrně 
11<:, patrn:\·. J e tedy p ro zaměstnance lépe. dostane-li se jim m ís to podílu 
na zisku v hotovosti podílu v t . zv. dělnických akciích. Spoluvlast
nictví jejich za loží t ak i společnou zodpovědnost a zvýší mravní záj em 
dě lnictv a na zda ru podniku. U nás berní systém ztěžuje, ba znemož-
11tlje zakládati dělni cké podílnictví. I připravovaná berní reforma po
míjí tuto podnikovou formu. Je však ti- eb a, aby ph d.aních výdělko_ 
vých. vš eobecné 1 zvláštní .. byly po skytnuty dělnickému podílnictví 
ji~té výhody. Jako min imum nutno požadovat, aby při všeobecné 
i zvláštní dani výdělkové byl od d aňovi> základny odpočítáván podíl 
všech zaměstnanců, t edy i dělníků, na čistém zisku. \, debatě promlu
vi li pak prof. Dr. Macek, Dr. Štern a tajemník Mirnra , ktei'-í připojili 
se k vývodltm př ednášejícího . 

IO. listopadu 1Q:;:6 promluvil o osnově zákona o přím)' ch dani!:11 
~ e zřetelem k sociální a daňové spravedlnosti Di. Emil M e i s sne ľ 
z Německého Brodu. Daňová reforma musí b}Tti řešena n estranně a 
věcně. Musí také býti . pravedlivá. Není však absolutní daňové spra
vedlnosti, n)Tbr2 jen relativní. Ti-eba přizpůso biti so ustavu přím)'ch 
ťlaní daňové únosnosti , přizpltsobiti ji změněným poměrům (valori
sace) , sociálnímu čuchu dnešní doby, požadavku stejnoměrného a spra
ve dlivého rozdě i ení daňového břemene, poža davku, aby V)TŠe zatížen 
b yl výnos kapit álový než pracovti.í <1 principu daňové progresse. To 
jsou zásady, jež 'jl osnova vytkla. N a prvém místě tu máme otázku 
D aně.prostého minima. Minimum to je dosud 6.oco·- Kč, osnova na
VI huje 7.000'- Kč, při určitém počtu dětí <).200'- Kč, 11.000'- J< č, 
Má-li b)-ti uplatněna zásada v.šeobecnosti daně, má každý občan pla
tit i daň. Daně llcpi-ímé platí "léistně všichni občané. Osnova má n a 
mysli patrně jen daně přímé, leč sama prolamuj e zflsadu vš'eobecno:-oti 
j)l-i dani výdělkové i rentové, ba u dltstojníků i pi-i dani důchodové. 
Aby mohla stanoviti výši daně-prostého minima, k tomu schází stati
stický podklad. O daněprostém minimu musí však r07hodovati taH 
{}úvody sociální. Osvobozní od daně má nastati ien tehdv. nelze-li 
u poplatníka pi-edpoklád:lti daňovou zpt'isobilo s t.Ďaií. nem'á zasahc,
vati prostředky , f'oti'-ehné k úko]i nejnutnějších potl-eb. Hranici tll ~( \ 
b ude však možno jen těžko stanoviti .- Zásadě všeobecnosti daňové od
pOl uje osvobození některých státních zaměstnamcú, kteří dle speciál
ních zákonů nemaji aktivního práva volebního. Tím se znevažuje v()
lební právo. Jakékoliv jeh o spojení s osvobozením od daní o dporuj f: 
demokratické myšlénce. Další otázkou je stanovení daňovéh o 7áklaclu, 
t. j. toho. z čeho se daií. vymě1-uje. 1fá to býti skutečn)" důchod, 
kdežto nvní Se dali vyměřuje dle důchodu, pro,počítaného n:1 rok. 
Srážky pojistných premií rovněž neb"ly valoris,ovány. Srážky paušálu 
za pracóvní oděv zvyšuje osnova: do 20.00Ó Kč ročního příjmu na 
20 '7r . při příjmu od ::0.000 Kč stanoví srážku 100/r . Do~a'Ta dní hranici 



24.000 Kč zvyšuje na So.ooo Kč, ba připo ust í i při p i' íjmu do 100.000 '--:
Kč srážku S%. Srúky nejsou podmíněny skutečným vydáním. Pří
spěvky za sociál,ní pojiš tění, daně a dávky, platí-li je zaměstnavatel 
za svého zaměstnance nad míru zákonem uloženou, nemohou býti dle 
osnovy sraženy z poplatného pi'íjmu. Osnova také zavádí daií.ové srážky 
ze mzdy. Pokud jde o všeobecnou daií. výdělkovou, bude vyměřována 
určitým procentem ze skutečného zisku. Daň .pozemková nemá býti 
valorisována a není ani progresivní. Tím jsou poškozeni m.:l lozemě
dělei. Řízení má býti zjednodušeno l1a prospěch úřadii , nikoliv po
platníků. Odvolání, dosud kolkuprostá, musí býti kolkována. Lhůta 
odvolací je osmidenní, politická exekuce je zach ována. 

Dne 16. listopadu 1926 promluvil prof. Dr. Frrlnt. Pro c h á z k a 
o invaliditě od nemocí živnostenských a o úrazovém pojištění . Nutno 
vydati nový zákon o úrazovém pojištění dělnickém. Bude třeba uva
žovati, mají-li býti do zákona pojaty také živnostenské choroby, jak je 
tomu již dlouho ve Švýcarsku a od r. I92S v Německu. Je-li základem 
úrazového pojištění nebezpečí, které tkví v podniku a ve způsobu 
práce, pak stojí úrazům velmi blízko choroby, které mají svůj původ 
také v podniku, jako na př. živnostenské otravy. Se stanoviska lékai-
ského není možno zařaditi je mezi úrazy, je toliko možno zákonitě je 
postaviti na roveií. úrazům a vymeziti, které choroby budou na roveň 
postaveny úrazům. Choroby živnostenské dnes nelze ještě přesně vy
meziti. Bylo by třeba zřízení zvláštních živnostenských lékařů a vybu
dovati důkladnou nemocenskou statistiku u nemocenských pojišťoven 
a II . Ústřední sociální pojišťovny. Předseda Dr. Winter upozornil, že 
máme dvě komise, zabývající se ochranou před úrazy. Jeto jednak 
komise pro zdravotní ochranu osob výdě1ečně činných, jednak komi<;e 
pro reformu úrazového pojištění, obě při ministerstvu sociální péče 
Do debaty zasáhli: vrchní živnostenský inspektor Ing. Pokorný. námě· 
~tek ředitele pražské 'Úrazové pojišťovny Dr. Trnka a Hlavatý a 
vrchní zdravotní rada Dr. Kalmus, jenz poukázal na potřebu odborné 
výchovy lékařů ve zvláštních kursech. Dr. Jjndřich. 

Osmihodinová doba pracovní jest stále středem pozornosti Mezi
národního úřadu práce. Jak sdělují Informations Sociales, musela b),ti 
ustavena zvláštní .komise, jejímž úkol em jest pracovati k urychlení 
postupu ratifikace úmluvy o osmihodino·vé práci v průmyslových zá
vodech. Návrh této mezinárodní úmluvy byl prvým, kter)f přijala Me_ 
zinár. konference práce hned při svém zasedání ve Washingtouu 
(1919)*) a ačkoliv jest dnes S6 států členy mezinár. organisace práce, 
byla ratifikována dosud pouze sedmi, dále tř emi podmíněně a ve dv3.
ná'cti státech teprve navržena vládou parlamentu k ratifi~aci. Proto 
byla zřízena jmenovaná komi se , jež zjišťuje skutečnou situaci v růz:... 
ných státech, pokud se týče uzákonění pracovní doby. a zkoumá obtíže, 
jež se vyskytují ,při ratifikaci úmluvy se strany států. Ukázkou těchto 
obtíží je projednávání washingtonské úmluvy a vládního zákona o její 
ratifikaci ve francouzském senátě 3. a S. prosince 1926. Po dlouhém 
jednání a několikerém odročení byla osnova vrácena výboru s navrže
ným dodatkem, že závazky, jež vzejdou Francii z úmluvy. nabudou 
účinnosti až po její ratifikaci všemi státy, jež byly zastoupeny na 
londýnské konferenci 15.-19. března 1926. Navrhovatel odůvodnil tento 
dodatek zejména ťm, že ratifikací bez v)Thrady stala prý by se Francie 
takřka vasalem Společnosti národů, · neboť by dle čl. 7. každoročně 
musela předkládati Mezinár. úřadu práce zprávu o užívání úmluvy. 
Francie zavázala se s ostatními státy již v . čl. 408. mírové smlouvy 
versa'i11ské, že bude podávati Mezinár. úřadu práce každoročně zprávu 
o o.patřeních, jež učinila za účelem provedení úmluv, ke kterým pH
s.toupi1a. Proto jistě překvapuje návrh, jímž rřL praktickém provádění 
má se ratifikací s výhradou tento článek obcházeti a k tomu ještě pro 

:ll) Viz: Projets de convention et recommán.c1ations adoptés par ta: 
Conférence internationalě ·du Travail · au couťs de ' s es sept premieres 
sessions 1919-1925. Geneve, Bureau Jnternational o.u Trrtvail. 19:-:;:: . 
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obtíže, které Se daly předpok l ádati již při podpisování mírové smlouvy 
versail1ské. Zdá se však, že hlavním motivem usnesení senátu byla 
óbava před čl. 409-420. versaillské smlouvy, dl e nichž stát, který ne
plní závazky, jež na sebe vzal úmluvou, může býti k tomu donucen 
ostatními státy pomocí opatření rázu hospodářského. Není si tedy 
Francie jista, zda bude moci washingtonskou úm luvu provádět. Tento 
příklad jistě svědčí o nečekaných obtíží ch, na něž nyní , uzákonění 
osmihodinové pracovní doby v jednotlivých s tát ech narazilo. 

K. Ger1ich. 

LITERllTURll. 
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kami o:patři1. Dr. Emil D uf e k. P:řeložil Dr. O. B ut t e r. P:raha 1926. 
Str. 1169. 

Po vydání vědeckého O p p e n h e i m o v a: Mezinárodního práva 
pl:-istoupila redakce Politické knihovny k vydání americké kní žky, která 
populárnítrlj , způ sob e,m sez,n:a:muje' širšÍ I vrstvy' lidové se: zásadami práva 
mezinárodního. Knížku vydala American Foundation; byla k n áv rhu od_ 
b'orového rady r..lÍnisterstva zahraničních věcí Dr. Emila D u f k a pře
lo:žena do češtiny a jím opatřena poznámkami, jež se vztahují k Česko
~lovenské republic e. 

Není pochyby, že i u ná:: , kde ani vědecká literatura není v žád
lJt-m rozkvětu, je třeba knížky, jež by popularisovala vědu práva mezi
núodního. I pro naše pi'-ísll1šníky bude povšechná orientace v právu 
mezinárodním s n emalým u žitkem, neboť náš stát je v ustavičném i ex
tensivnim i intensivním styku s cizími státy. Neznalost práva meziná· 
rodního bývá totiž t o ho přícinou, že n aši pi-íslušníci v cizině vystavují 
se svou lehkovážností a neopatrností zbytečn}-m új'mám, jimž nedo
vedou zabrániti ani naše zastupitelské úřady, poněvadž se od nich 
mnohdy žádají docela nemožnosti. 

Z povinností referentské musíme přihlédnouti jak k vlastnímu 
textu, tak i k poznámkám, o něž byl překlad o bohacen. 

V úvodě k českému překladu se uvádí, že knížka není určena vý
hradně pro vědecké pracovníky, čímž má snad bý ti i'ečeno, že pro vě
decké pracovníky ani určena není . Je přirO'zeno, že knížka, určená ame
rickým pi-lslušníkům, béře ponejvíce zřetel na americké poměry, Autor 
úvodu vzpominá zásluh, jež .si o mezinárodní justici získal Léon B o u r
g e o i s, ale zdá se, že je přeceňuje, když praví, že B o u r g e o i s byl 
prvním, kdož propagoval myšl enku instituce nejvyššího soudního dvora 
mczi národy, státy. Sluší na to upozorniti, že se na druhé haag,ské kon
ferenci neje.cJna1lo o zřízení Stálého soudního dvo ra mezinárodní spra
ve.dlnosti , nýbrž o zřízení rozhodčího soudu . Tam, kde se p,atrně jedná 
o Stálý rozhodčí dvůr, mluví D u f e k o Stálém rozhodčím soudu, 
Stálý mezinárodní ,soudní dvůr nazývá pak nepi" esně Stál}Tm meziná
rodním soudním dvorem spr a ve d 1 n o s t i. Doponlčova l 0 by se více 
šetřiti ustálené, pokud se týée, správné terminologie. 

Knížka je rozdělena na čtyry díly. 
První díl je venován právům a povinnostem suverenního státu. 

Mczinarodní právo je definováno takto: Mezinárodním právem se oby
čejně rozuměj í zásady a pravidla, jež vyjadřují postupně vytvořený 
pojem správného chování civilisov,a,ných národů (?) k sobě navzájem 
nebo k příslušníkům těchto národtt. Není to právo nad státy, nýbrž mezi 
státy. Překlad tu mluví o národech, patrně s neporozuměním pojmu 
;)nation «, který značí i národ i stát. Suverenní stát je chápán docel::t 
sociologicky a též i suverenita, která je přece kategorií práv'ní. O zá
kladn,ích právech států je pojednáno způsobem jinak obvyklým, V 30U

vislosti s výkladem o rovnoprávnosti států, činí se imínka o obsazování 
Stálého mezinárodního soudního dvora, jehož ' členo'vé jsou voleni jak 


