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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. 
Elisabeth F. Rcad: ,Mezinárodní právo a :mezinárodní 'V'ztap.y . ...

Poctěn'o americkou mírovou cepou 1. září 1925. ~ Úvodem a poznám
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 



1 ;)0 

Radou, tak S lúomáž,děním S pol ečnost i národú. Tu v poznámce c itu je 
D u f e k čl. J4 Paktu, za\pomínaj e, že otázka vo lby jest uprav ena ve 
Statutu Stálého mezinárodního soudního dvora. Zajímavé jso u výklady 
o pravomoci suverenního s tátu nad osobami. Státnímu občanství am e
rickému věnována zv láštní pozomost. 

Díl druhý týká se prostředkú, jež má uve renní stát, aby upiat 
i10val svá práva a donutil druhé státy k plnění povÍ!"mo stí. Jd e tu o po_ 
kojné, vlastně smírné prostředky, jakož i o donucovací prostředky. Na 
str. 88 se mluví místo o rozhod čím dvoru o so udním dvoru, což je zcela 
n epřesné. Také Stálý m ezinárodní soudn! dvůr j e nesprávně nazýván 
S t álým so udním dvorem m ezin árodní sp raved lnosti. V německé litera
tuře užívá se výrazu: Der sta ndige intern o Gerichtshof. Pokud jde 
(I členy výboru právníkll, jenž by l pověřen vypracováním předběžného 
S tatutu, je na str. 104 v poznámce uveden Adutci místo A d a tci, Fef
modez místo Fernomdez, Decamps mís to De s camps. V listině kan
didátů, jak uvádí na s tr. ro7 poznámka, byli r. 19 II (správně: 1921 ) 
československými národními soudci: prof. Dr. Karel Hermann-OtavskS' , 
prof. Dr. Karel Kadl ec, poslanec Dr. Karel Kramář a ' vyslanec Dr. 
Vojtěch Mastný. Patrně j en n ed opatř ením byl uveden prof. Dr. Kadlec 
Cl Dr. Kramář, n eboť lze n av rhnouti jen dva národ!1í soudce; druhými 
kandidáty byli totiž Dr. J ovanovič a prof. Politis. Prof. dr. K ,adlec byl 
kandidován za Bulharsko, dr. Kramář kandidován vůbec nebyl, (Srv. 
k tomu : B u s tam a nt e, La Cour permanente de Ju stice interna
tionale; s tr. 123'). O válce je pojednáno příliš stručně a naprosto n e
úp.lně. 

V dílu tř e t ím je probrána m ezinárodní organi sace . zejména Spo
nost národů a mezinárodní organisace práce. 

V čtvrtém dílu jsou uvedeny so učasné proudy v mezinárodnich 
stycích, totiž snahy o omez ení zbrojení a ro zší ření obligatorní arbitráž ~,. 
jakož i snahy o kodifikaci práva mezinárodního , proj evované v ]ttnč 
Společnosti národtl i na ptldě americké. 

Na konec knížky je připojen seznam nejv:ý" značnější literatu ry 
i české. Pokud jde o českou literaturu , není D u f k e m uvedena úplně . 
a jmenovitě n ení sledována lit eratura . obsažená v pi-edních právnick)'ch 
časopisech. V n ašich literárních poměrech nutno respektování právlli
ckých časopisů jen vřele doporučiti. 

Vytčená nedopatření nebo nep ře s no s ti nejsou !1Íjak na újmu hod . 
noty pi'- eloženého díla, které širší vrstvy lidové dovede dobře uvésti do
význačného odvětví dneš ní právní kultury. Proto vítáme překlad symp ~t 
tické ame rické kn-:žky a doufáme, že i z něm ecké lit eratury, která svým 
positivismem stojí na zvláště vysokém stupni, bude brzy něco přelo 
Žťno, as.poií. vYllikaj lc í Str u p p o vy: G rund zlige des positiven Volker -
rechts, jež vyš ly nyní v novém vydánÍ. Dr. Bohumil K uče r a. 

Prof. Dr. Artur Flanz: Die Krankenversicherung der offentlichell 
Dienstnen..ller. Nákladem bratří Stiepltl v Liberci, J 926, 8°, stran Se. 
cena Kč 8·-. Knížka obsahuje jednak text zákona ze dne 15. říjn a 
1925, č. 221. Sb. z. a n., jednak zprávu výboru sociá lně-politickéh o 3. 

rozpočtového (ti sk č. ro62) . - 'V úvodu zmiií.uje se autor krátce o hi
storickém vývoji tohoto zákona. Knížka tato vyšla již v měsíci červnu 
r. 1926 a jest litovati j en, že proto neob sahuje provád ěcí naříz ení doby 
pozdější , takže již nyní není úplná . Dr. Jin dři c h. 

Bohumil Baxa: Dějiny veřejného práva ve střední Evropě od 
r. 1848. Brno 1926, str. II2, vyd. »Právník« v Bmě. - Prof. D;lxa 
vydal část systému dějin veř. práva ve střední Evropě, z nichž měli 
jsme do nedávna jen knihu Kadlecovu . . Autor podává v· ní děj in y 
veřejného práva od r. 1848 až vlastně po naše dny. Kromě úv odu 
obsahuje kniha ~ dvě' čáSti a dva dodatky. V prvé části probírá se 
ústavní vývoj v monarchii lotrinské od 1". 1848, v části druhé uveden 
je ústavní vývoj v říši německé. V dodatku p rvém probr án jest 
ústavní vývoj státu francouzského v uvedené době a v dodatku druh ém 
je na stíněn povšechný vývoj ústavní v ostatních evropskSrch státech . 
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Ku knize při]Jojen je seznam nejdúlcžitějši literatury. Kniha praco
vána jest na mnohých místech na pramenech a 2e výsledkem dlou
hého badání autorova. V tom je zajisté přednost její. ' Ale kniha je 
také určena pro posluchače, jak z podtitulu patrno. Tim, že v tekstu 
uváděny j sou doslovně na mnoh:)Tch mí,stech citáty z jednot1iv)'ch 
ústav i z jin)Tch pramenú, tím. že vypočítávány jsou z nich jednot
livé body (na PI-. 16 bodú a p.) bude kniha púsobi ti posluchačům 
jistě potíže pI'i počátečním ,studiu. Některé části jsou propracovány 
velmi podrobně a podají posluchačúm velmi. jasný obraz o v}'voji . 
J - ěkteré však části, na př . o ústavním v:)Tvoji v zemích uherský~1 1 
optoti jiným částem jsou dos ti stručné. A ještě jednu poznámku . 
Kniha, míněna je jako část systému. Rok J848 nemůže býti žádn:)Tm 
dělítkem v celkovém . ystému vývoji dějin práva ve střední Evropě. 
Rok 1848 by.! jen. výs ledkem vývoje předcházejícíJ-.o a to nejen Ve 
Francii, nýbrž i v ?-Jěmecku a v ostatních zemích střední Evropy, 
By l-li ,vo len rok 1848 ' jako, rok počáteční, od něhož líčení vývoj e 
vÝ'chází, pak bylo doporučitelno , aby nastíněny byly dLlVody a přei 
poklady jeho. 

Kniha Baxova, jak nahoře zmll1eno, je v podróbnostech velm i 
pečlivě propracována a bude po této stránce dopli1ovati knihu Kadle
covu, která hledíc k celkov'ému vývoji, nemohla věnovati tolik po
zornosti podrobnostem vývoje určitého ča sového úseku. 

Dr. Rauscher. 

Příspěvek k životopisu m. Viktorína K. ze Všehrd je práce A. 
P. Šle c h ty (Jan Šlechta ze V. a jeho rod. - Praha. 1925. N ákl. 
v last. ve sbírce »Rodopisné rozhledy« IV. 1. 8°. Str. 167). Autor v ní 
opětně pokusil se dokázati, že mezi známým humanistou a filosofem 
J. Šlechtou ze Všehrd a proslaveným naším právníkem nebylo jen 
t. zv. erbovní strýcovství, n)í- brž skutečné p1-íbuzenstvL Opírá .3e 
o údaj Benj. Popelky v jeho spise o Jevíčském okresu ve Vl astivědě 
MorrJ.vské a některé jiné indicie. Žel že autor svů j dLlkaz nemohl pro
vésti úplně, jelikož neprošel všechny j eště prameny (zejm. DZ morav.) 
\T originálech a tak musil se obmeziti na vyslovení domněnek. Podobně 
je tomu i s vys loveným názorem, že Všehrd byl příbuzným s Augu
stí n em O lomouckým. Provésti důkaz ať již příbuznosti , či naopak by 
bylo velmi d{lležito zejména pro pozdějšÍ poměr Všehrdův k Augu
:-; tinovi. Ale i tak, tř ebas se studií a hlavně metodou autorovou ne1ze 
vždy souhlasiti, přece jest ji zaznamenati, protože příspěvkLt k živo-
tnp isll Všehrd ovu je po hříchu velmi pomálu. · Č ,,- . 

P oznámka k recensi "Zržijzenij zemského kníjžetstvij Opolského 
a Ratiborského« (Všehrd, VIII., 2; -Ča). V druhém čísle Všehrdu 
byla recensována a kritisována věc, o níž snad se dalo čekat, ze bude 
prostě zaznamenána, ale sotva že bude kritisována. Byla to věc, určená 
j)llVodně výhradně pro vnitřní, pedagogické účely semináře slov. práva 
a stalo se jen náhodou, že se našla ochotná ruka, jež umožnila za 
cenu směšně nepatrnpu litografické rozmnožení ve více výtiscích a 
tím i přípa.dný- prode j jiným interesentům. Touto »púbHkací« nepo
zbyla. však věc ni jak púvodní povahy vydání rukopisného, třebaže na 
titulním li s tě nestojí slova »rozmnoženo jako rukopis«. - Co se tj'rčc 
učiněn:ých výtek, byl to sám účel opisu. jenž vedl k tomu, že použito 
přepisu paleografického, prohlášeného panem recen ~ e ntem za zcela 
zbytečný. Úmyslem bylo, opatřiti v několika exemplái- ~ch přepis někte
rého důležitějš í ho starého tisku, jehož by se mohlo při seminárních 
cvičeních používati v náhradu za originální staré ' tisky, ve více exem~ 
rlářích n ikdv neopatřitelné. Že šlo v našem případě o přepis naprostého 
ulúkátu. podporovalo ještě toto rozhodnutí . Ostatně sotva kdo se dá 
přesvědčit. že by se v pražském semináři slov. práva dosavad nevě
dě l o o zpúsobu pi-episu, který doporučuje pan recensent . Co bylo vy
ko náno bylo určeno dvěma, faktory: pL1vodním účelem práce a pro
středky, j ež byly po ruce (pro n ezapracované opisovače Jamy byl tento 
zptlsoh přepistl nejjednodušší; také formát, jenž byl v recensi vytčen , 



byl dán již technickým postupem při rozmnožení). Vysvětlíme~li takto 
body, jichž se recense dotykala, padají výtky, jež byly učiněny, pti 
čemž k potěšení a povzbuzení loúských členů semináře slov. práva 
zůstává jen pochvala, jíž recense začínala a končila. JUC. Vaněček. 

. Mo jev y s vět 1 e ní k hořejším řádkům je toto: p. Vaněček 
patrně neporozuměl mému referátu, nebo věnoval mu tak málo po
zornosti, že si jej ani nepročetl natolik, aby pochopil, že moje kri~ 
tika přepisu starého. textu byla velmi pochvalná. Jsem jist, že tento 
dojem radostný, že n,ěkdo se odvážil podobného podniku (byl to p. 
JUe. Procházka, ' p. Va:něček, tuš im, se zúčastnil mezi opisovateli) 
vzbudila má kritika ve všech ostatních . čtenářích. Autor repliky mi 
mimoděk dává za pravdu právě v nejdůležitější věci, totiž pokud jde 
o přepis paleografický. Že vskutku neví, .i a k přepisovati, vysvítá 
zřejmě ze dvou rčení zcela si odporujících: nejprve totiž vykláda, 
jak obecniě je rozšířena znalost (a také samozřejmě já musím býti 
o tom přesvědčen), že paleogqfick)T te:xt je nevhodný a hned na to 
;ř'í'ká, že prý paleografický přepis je nejvhodnější pro začátečníky. 
Nemluvím-li ani o tom, že právě O nesnadnosti paleografického pře~ 
pisu, zvláště pro začátečn íky , není pochyby, dosvědčuje tento rozpor · 
lY {'VJ Hr.cr HpHky, ie ani autc r její není si jist, kdy má se a jak užíti. 
přepisu tohoto druhu. Že replika chce vyvrátiti i mou ra.du stran 
formátu vysvětluji si jen zásadním o.posičním stanoviskem pisatelo~ 
virm. Nepochybuji, že pisatel re.pliky měl dobrou snahu zmírniti 
výtky mojí kri t~ ky, ale že se nesprávně vyjádřil. A tak by snad
no mohlo vzniknouti z jeho dikce mínění, jako by se přiznával ke sta~ 
novisku, že přepis byl učiněn jen pro potřebu semináře »jako vy-o 
dání rukopisné« (ač je to termín trochu neobvyklý) a že tedy dostačí. 
Je přirozeno, že pro účely výchovné všechny pomt"1cky musí býti 
právě naopak velmi dobré a bez chyby, a že vllbec platí zásada že 
co jinde je dost dobré, právě tam není dost dobré. Spíše však jest 
litovati druhé dikce replíky, kdy se zmiňuje hned na počátku, že se 
dalo čekat, že o přepisu bude jen referováno, nikoliv psána kritika. 
Neboť tím by se zdálo. že se autor její přiznává ke stanovisku roz
hodně nesprávnému, aby o některých věcech směla býti psána 
kritika a o jiných nikoliv. Taková »ochranac před kritikou byla by 
vědecké a odborné produkci skutečným morem! Jsem přesvědčen. že 
'Pisatel repliky jen nesprávnou dikcí zavinil tento falešný dojem. Tolik 
na vysvětlení k replice. Dr. František Č á d a. 

Prof. Dr. Przemyslaw Dqbkowski: Sprawozdanie dziekanskie za 
rok akademicki 1925-1926. - Lwów. 1926. 8°, str. 97. - Profesor 
lvovské university D'lbkowski minulého školního roku děkan práv
nické fákulty, podává veLmi obšírnou zprávu o uplynulém roce. Zprá
vy této sluší si povšimnouti pro sro.vnání s našimi poměry. Nejde 
tu jen o porovnání statistické a kronikální části, jež se velmi podobá 
kapitolám připojovaným k J) Vědecké ročence právnické fakulty uni
versity Masarykovyc, jež, žel., v posledním svazku nám ji již nepři-:
nesla, n}'brž o některé persona1ie a podobně. Tak na př. velmi za
jímavá je zpráva o plném obsazení všech oborů vědních, často ně
kolika profesory, jimž k ruce je přidána řada asistentů a stipendistů, 
kdežto na našich fakultách je pravidelně I asistent (jellj v Praze 3) 
a ten je ještě zaměstnán agendou knihovnickou. Proto také lvovské 
semináře vykazují činnost velmi bohatou, což je jistě jen ku pro
spěchu posluchačů. Vůbec v mnohém lze porovnávati poměry našich 
tří fakult právnických s polskými, škoda jen, že toto srovnání po 
stránce jejich věcného vypravení nedopadne asi ve většině případů 
ve prospěch náš. Ča o 
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