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Připravuji širší pojednání z dějin středo'evropskéhO' obchodu 
a po zpracO'vání rozsáhlejšího lnateriálu se k télo , otázce ještě 
Yľá,um. 

Před světovou hospodářskou konferencí. 
K are 1 G e rl i ch (Brno). 

Po pečlivé a dlouhé přípravě jest konečně stanoveno datum me
zinárodní hospodářské konference jež se má konati pOld patronancí 
Společnosti národů v květnu t. r.' v Ženevě. V některých státech za
po-čaly již přípravy pro tuto konferenci a nebude proto jistě nevhodno, 
zmíníme-li se krátce o jejím progr,amu, jakož i o podkladu , na němi 
jest svolána. 

Šesté Shromáždění Společnosti národů, konané v zan 1925 
v Ženevě, prohláSilo, »que la paix éco,nomique contribuera grandement 
čl. assurer la sécurité des peuples «, usnes lo se na konání mezinárodní 
hospodái-ské konference a založilo k tomu účelu přípravhý výbor, který 
má se opírati o technické organisace Společnosti národů a Mezin,á
rodní úřad práce, Toto us,nesení bylo pak doplněno Radou rozhodnutím, 
řl by do v)Tboru byl pi"ibrán jeden zaměstnanecký a jeden zaměstnava
telský člen správní rady Mezinárodního úřadu práce, a aby tento úřad 
byl dotázán o jmenování tří zástupců dělnické tt-ídy. Dále, aby před
seda s,právni rady úřadu byl přítomen zasedáním, věnovaným vý
borem J'ady Společnosti národů přípravě konference pokaž,dé, když 
se bude jednati o nějakou otázku zajímajíCí úřad. Na tomto podkladě 
byi také ,přípravný výbor ustaven a započal svou činnost. Ceikcm 
jest složen z 35 členů, mezi nimiž vedle zástupců organisací dělnick)'Tch, 
zemědělských a , spotřebitelsk}' ch zasedají význační činitelé prtt.llysloví , 
hospodál-ští a finanční. Dvě schůze stačily výboru, aby prostudoval 
rozvrh, složení, jednaCí l'ád a navrhl datum konference, aby stanovil 
obory, v nichž má konference pracovati, dále otázky, jež má řešiti, a 
konečně i metody, hodící se k těmto řešením. Ve své prvé schihi, 
26. dubnJa 1926, v)íbor stanovil zásady 1-Ízení a pracovní metodu, jakož 
i směrnice pro práci dokumentační, jež má sestávati z řady krátkých 
jJojednáni o podstatných otázkách hospodál'sk)"ch. V druhém zasedání, 
15. listopatdu, sestávil výbor denní pořad konference, pravidla, podle 
nichž bude obeslána, a konečně navrhl za datum svolání 4. květen 1927, 
Tím byly první pl'ípravné práce skončeny a byly předloženy Radě Sp·}
lečnosti národt'i při jej ím zasedání 9. prosince. Rada schválila všechny 
návrhy přípravného- výboru,l) stanovila svolání konference na den 
4. května t. r. do Ženevy a vyzvala generálního sekretáře, aby oznámil 

. volání všem státům, které jso,u členy Společnosti národii, jakož i Spo
jeným státům americkým, Svazu socia1istick)Tch sovětskýc11 republik, 
Turecku , Mexiku, Ekvatdoru a Egyptu. Při tom vyhradila si Rada právo 
provésti v příštím zasedání ještě další jmenování. 

. Dokumentů, sestávajících z úvah o hospodái'ských otázkách za
jímajících cel)T s~ět, na jichž shromážďování se usnesl přípravný výbor, 
sebral řadu MeZInárodní ,úřad práce. Zabývají se životní úrovní děl
níků, vystěhovalectvím, spoluprací v e světovém obchodě, prací země
dělskou a vědeckou organisací práce.2) Zároveň také úřad poskytl 
i jiný materiál, jako údaje o počtu zaměstnaných dělníků, počtu ne
zaměstnaných, o mzdách, o trvání a výtěžku práce v jistých prttmy
slech (uhelném, bavlněném a kovOiprttmyslu) a j. - V pamětním spise 

1) Měsíční zprávy Společnosti národů, VI., 12. (prosinec 1026), 
2) Podrobný rozbor všech těchto úvah tlveřejnil Mezinárodní úl'ad 

l)ráce ve svých Informations Soci ;: les . vol. X X. no. 7., str. 336 a násl 
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<O životní úrovni dělníků v nhných zemích se pojed,nává o mzdách , vy
, počítaných jednak ve zlatě, jednak v jejich schopnosti skutečného ná
kupu neb skutečných mezd, a o rozpočtech dělnických domácností. 
}>rvní ,dvě studie o mzdách se o.pírají o data sebra,ná Mezinárodním 
úřadem práce v řadě velkých měst a určující skutečné platy dělníků 
,j istých typických zaměstnání.3 ) - Z obou úv'ah týkajících se vystěho
valeckého hnutí jedna po:suzuje umě lý pohyb obyvatelstva (vystěhova_ 
lectví ve svých různých formách, trvalé neb časové), druhá zákono
dárství ohledně pohybů dělnictva a m ez i·národního vystěhovalectví 
"vúbec. První pojednání s rovn ává na základě statistiky vystěhovalectví 
od r. 1920 s pr-edválečl1'ými pohyby, naznačujíc změny, které se udály, 
nejen v celkové dí:tl ež itosti vys těhovaleckých pohybů; ale také dle od
borti, s tár-í, poh laví, počtu atd. vys těhovalců. Při tom roz1išuje mezi 
vystěhovalectvím zámciřsk)Tm a p evninov)Tm, j ežto jsou obě ta'to hnutí 
podstatně různá a každé z nich .má své ch;vrakteristické známky_ Druhé 
pojednání pak obsahuje výklad zákonodárství o vystěhovalectví v ze .. 

'mích emigrace, immigrace a průchodních. Ukazuje značný vývin zá
k onitých opatření učiněných během p os ledních let a tHdí je na ta, 
jež emigraci omezuji, a na ta, jež mají na úeteli buď ochranu vystě
hovalců nebo oce,nění pi-istěhovalectví nebo povzbuzení k vystěhova
lectví. Ze dvou studií o spolupráci ve světovém ho spo
dářství prvá rozebírá otázky, jež se t ý kaljí s rovnání me zi 
rozdělovacími náklady obchodu a spotřebou, druhá pak vy ličllj e 
úkol, jaký vykonáva,jí spolupracující organisace jak v)-robcú 
ta.k spotřebiteHi v mezináro.dním obchodě jistých rolnických výrobků 
(obilí , mléčné výrobky). - Spis O' nákladu zemědělské v)Troby up o
zoriíuje, že náklad práce v zeměděl'ství jest proměnlivější jednotkou 
než v továrním průmys lu , protože všichni činitelé, kteří přispívají k ze
mědělské výrobě, a současně se mění podle povahy půdy, podnebí , r oč
_ního Čéi.su atd. Náklad a výtěžek práce se odhadují v různých zemích dle 
meto·dy sčítáni neb na jejím .místě dle metody odhadné při těžbě, 
jednak vzhledem k celkovému nákladu výroby, jednak vzhledem k cel
,kovému nákladu pocházejícímu ze zemědělství, tak jak jest rozdělen 
mezi majitele, těž ite le (kapitál) a dělníka. - Úvaha o vědecké orga
nisaci práce podstatně za úč e l naznačiti , jak se tato organisace 
chápe v Evropě a jest protějškem úvahy o racionalisaci ve Spojených 
státech, podané panem Davidem Houston-em přjpravnému výboru . 
Vědecká organisace práce, jež vznikla v Americe z prací TaylŮ'rových, 
·V Evropě,se značně rozvinula , avšak pro rozdílné průmys].ové pod
mínky a pro více zdůrazňované názory sociální ubíral se jeH vývin 
poněkud jiným smě.r em: Ú vaha podává napřed krátký přehled látky a 
definice vědecké organisace práce, rozlišujíc pHmo různé skupiny 
úkolll, které z toho vyplý.vají: problémy techruické, problémy psycho
technické a problémy všeobecné organisace výroby. Nastiňuje pak ne
dávné úsilí o praktické použití těchto zásad a vypočítává hlavní spe
cialisovaná zařízení. V třetí části se snaží dokázati, jaké jsou vyhlídky 
mezinárodní vědecké organisélce práce, které nut11ě zaSluhují, aby byly 
podrženy pro obecné zkoumání. Trvá zejména na problémech standa1'
ti sace, jichž dllležitost pro snížení vlastní výrobní ceny výrobků do
l<:azuje. 

Pro stanovení denního pořadu konference byly v prvé řadě 1'oz_ 
hodny směrnic e dané u snesením šestého Shromáždění Společnosti ná
rodú, které vyjádřivšil přesvědčení, že hospodářský mír přispěje k za
jištění jistoty národú, prohláSilo nutnost zkoumati hospodářské potíže, 
které se staví na odpor znovuzbudování všeobecného blahobytu , j akož 
i objasniti n ej lepší prostředky k překonání těchto obtíží a k zamezení 
srážek. Měl t edy program konference bráti ohled na oba nám ěty na
značené Shromážděním k ,prospěchu a míru světa, pokud mohou býti 
provedeny něja.kou diskusí a spoluprácí mezinárod11lí povahy. Mimo to 

3) Tato data j so u pravid elně uvei'-e ji1 ována v měs í č níku : R evue 
l nternationa le du T ravai1. 
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pnpravny výbo r vza l v úvahu , že denní p ořa d všeobecné hospodái-ské 
konlerence má býti z,řejmě takove povahy, aby dovoloval jednak vše
obecnou rozpravu o hlavních přÍz,nacích světové hospodái-,ské situace,. 
'ednak hlubší rozbor zvláštních mezinárodních otázek, u nichž lZe Se 
;ladíti, že Se dosáhne praktických výsledkLI. O,statně i Rada Spo l ečnosti 
jlárodů uložda přípravnému výboru, aby zko,umal, v kterých oborech 
běžné hospodářské obtíže mají povahu m ezinárodnÍ,a aby vyhledal 
body, na jichž podkladě by se mohlo uvažovati o praktickém řešell~ , 

N a základě těchto úvah byl program konference rozdělen na dvě 
čas ti, obecnou a zvláštní. Prvá se zabývá světovou hospodái-,skou si
tuací ve ti-ech bodech: 1. její hlavní útvary Cl úkoly ze stanov~ska rih-, 
11,lých zemí, z. rozbor hospodářských příčin nerovnováhy v nynějším 
obchodě a průmyslu , 3. tendence hospodái- ského řádu, které mohou 
míti vliv na světový mír. Druhá část programu je rozdělena na tři 
oddíly: obchod (,svoboda obchodu; celní tarify a ' obchodní smlouvy; 
llepi-ímé prosti-e,dky k ochraněo'bchodl1; zmenšení kupní síly a odraz 
toho na světovém trhu) , prúmy,sl (povšechná situace; povaha součas
n)Tch obtíží pdimyslu a jich ,příčin pdimY'slo,vých, obchodních a ,fi·
llé\Jnčních) a zeměděl s tví (současná :situace; příčiny čaJsových nels názi) .. 
V jednotlivých bod.ech j sou pak vytčeny specielní otázky a k e bž-· 
.d(~mu připojeno jednání o moinosti J1ěkt er)I ch mezinárodll.JCh akcí. 4 ) 

Přlpravný výbor ve své zprávě Radě Společnost! národů pod o
týká, že pořad programu phnáší ve svém celku pouze několik hlav
ních bodů, takže podává ja sný a j e-dnoduch)T obraz rozhovorů , které 
f-ť za,hajují, nepodává však podrobně seznam otázek pod tyto. body 
spa,dajkich. Napříkl ad při j'ozboru příčin nerovno:V'áhy (,čálst prvá, 
bod 2.) bude nutnQ přeúása ti takové otázky, jako poměrné ochuzení 
Evr:opy a účinky toho na průmys l , obchod a zemědělství, ne'stálost 
měn a n e;s tálos t možno's ti nákupu rúzl1)Tch měn a nedostatek neb,) 
pi"ehnané úrolwvání kapitálu vzniklé nedostatkem sipořivolsti. Rovněž 
bod O příčmách souča sn.ých obtíží prúmyslu (část druhá, bod II" , 
(:ís. 2) bud e ohsahovati otázky, jako nepra'videlný vzrůst nářé\Jdí jistých 
průmyslových oborů, vzrttst výrobních ,en pocházející z nedo statku 
a z I~epravide1.nosti poptávky a z obtíží opravy za poválečných pod
mínek. 

Otázky finctnční net,voří zvláštní bod progr'i. mu . To proto, že . fi
lIančnÍ problém\', ačkoliv ' způ~:obují celek h'.J spodářské situace, nej<;o'U 
přece podstatným dúvode.m svolání konference. Za to však mají míti 
na ní své místo v poměru, v jakém l.:je obrážejí v problémech hospo
d8řských. Stejně nezařadil pi-ípravný výbor do programtt jako zvláštní 
bod problém lidna,tos ti, protože jest jako problém finanční považo
ván Z'l 'činitele stále přítomného od doby studia průmy,slové, obchodní 
a zemědělské s Ituace. 

P,ro obelSlání kon,Ierence byly stanoveny tyto zá's,ady: člelnové 
konference budou jmenováni vládami d.1e s,vé o,sobni zdatnosti; nemají' 
tedy býti !lllluvčími oficie1ní polittky. J ež.to 'otázky. jež jsou na den-, 
ním pořadu, jsou velmi ,složité a rúzn,é, jest diHežito , aby schopnosti' 
členú konference byly dostatečně různé a aby konference . byla ve svém 
ce lku rovnoměrně rozvrstvena.") Každý stát múže býti zastoupen. nej 
v:lTše pěti členy, kteří však si mohou pi-ibrati ještě d'alší odborné 
experty. 

Us.nesení konference budou se díti j en o věcech formálních a to 
na,dpoloviční většinou . OOlstatních věcech. vlastně hlavních, nebude' 
~;e ,vůbec hlasovat, éde bude se hl e,dět docílit souhla.su všech, V pří-

4) Podro bné ses tavení programu bylouverejneno 6. pros ince 192(" 

v InformatiÚ'ns Socia.les vol. XX. no. 10. Tamtéž viz i níž e citov an ou 
zprá1vu Přípravného výboru. 

5) Tak na pí-. delegace če,skoslovenská bude dle novinář sk)T cb 
zp ráv pětič.1ená a budou jí tvoi-jti : jeden ,čl e n vlády a po jednom zá
~, tltpci průmy,s lu , financí, zemědělské v:)rroby a spotřebitelii. 
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vadech , kdy se ned oc ilí j ednornys lnos ti , uv edou se jména č l e nll 'pro~ 
hlašujících se pro dotyčnou předlohu. ' . 

Veš keré práce s,pojené s příprava,mi a konáním konferen ce má 
dl e r eso lu ce Shromážděni prováděti přípravný výbor, opíraj e se o tecll · 
~Jické organisace (t. j. h ospodářské a finanční) Společno s ti národ1l 6 ) 

a Mezinárodní úl-ad prác e. Nahoře j-s m e již vidé li , jak Mezi,nár. úř~ {,l 
p rác e se veimi cinně súča,s tni: příprav nýc h prac í. J es t to jednak pří 
k.iad em , že Společnost národll múž e pomocí ve lkol epého aparátu úřad,t1 
p rováděti pi-Ípr<wy I< podobné světové konferenci , j ednak i doklad em, 
že h Ols po:dář ská k onference hude í-ešiti otázky ho,spodář ské sa ubě,žně 
,s pi'-ís lu šn)lmi o tázka mi sociálními. V tom s p,očívá pokrokovo,st kon
ference a j e jí velk~r v)rznam, kt er)' nazlnačil pan A. Thomas, ředitel 
Mezinárod ního úí-adu prác e, ve své zp ravě Mezinárodní konferenci 
prác e v září 19::6 s loNY: »Quest io n s écc nomiques et questions social eb 
S'Cllnt é troitem ent liée s _ '. Nele di s,s imulo Ds pa s, nous pla<;ons de 
:grand es cspérance '~ pour notre oeuvre mem e dan s l 'effol-t de la Con
iérenc e éco nol11iqu e int ernational e. T ec hniqu ement, le ' Bureau y p art! 
'c:; per a d e toutcs se ::; forces. Puisselnt les EtatlS comprenc\re qu' 11;i 

diort éCJ l10111iqu e d e cette nature se rait ,sa ns ba e ,&olide s 'il n 'ét ai t 
c!omlné par le so uci d'ab o utlr a l'étabh8sement d e co nditions d e tr :lv'l il 
éq uitahl e-s et humain es et a un e vie plu s fac il e pour le,s ma sses labo
TieU/ses .«7) 

Pi: i ho dnoc ellí světovost i konference slu š í zv lá š tě upozo rniti na 
pi:ibrání neč l enú S.pol ečno's ti národl1 (viz shora), zejména Spojených 
.s táti:'t a Ru sk a. Úcast těchto dv ou s táHl měla by 11,esmírnou dlll ežito:; t , 
n ení však dosud zaruče,l.a. Jinak cel~T v)Ts ledek konfernce bude spočí 
vatI jen ve vypracování řady namětll hlav ně pro obchodní a sazební 
p o litiku s účals tněnýc h státll a l1á!v'rhú na m ezinárodní smlouv y povah\
p rúmys lové. Osud těchto os nov bude však záv islý m na vú li j ednotli
v)'ch s tatú, budo u-li j e chtíti u skutečniti. Než zkušenost 6 ]\!I:e zinárod 
ními l<o<nfer encemi práce a při jin)Tch pi-í ležitostech ukázala, že I Zl' 

toutu cestou upra vovati m ezi:3tátní poměry a že je dne,s do sti och oty 
u většiny vlád provádě ti prakticky usne sení mezinárodních pond·. 
J\ie uoť id ec, Spo l ečnos ti národLl, jež chc e zab ezp eč iti pokojné soužití 
všec h náro dú s polečen s t'.rím mezinárodním. jest n esp o rně na pos tupu . 
Tak - doufejm e - i m ezináro dní ho spodářská konferenc e spl,ní naděj e 
v ní kl a cJ ené, uud e zase krok em do pi'- edu v úsilí, j ež h leclá meziná
;'odní i-denÍ ob m žit}rch h ospo dář, . k)-ch obtíží, Cl pi-i s pěje k rozkvětl1 
a míru . 'věta. 

, 
ZPR1\VV. 

»Ealada D nf narozeném ditětj«o Je-U spnr mezi právníku' o tn , 
kdy Sf u::l\on sinvn platnou součásti p1'0vního ř/du, zda už řócl
núm liphlášenim či teprve nabyt,im účinnosti, není prn ob'čana 

fl) Technické o rgan~sace S. N. jsou celkem čtyři: h ospodář sk é 
rl finanční, zdravo tnictví , ťra,n s itu a du ševní sp,o luprác e. J sou spolu
:; poradními komisemi pomocnými orgány S. N. MaJí takový stup eil 
l1 eo cJ v is lo sti čl takovo u pohybJivolst, která by jim dovolila býti opra"dLl 
"užit ečný mi Cl aby při tom vždy zll'staly 'pod všeobecnou kontrolou Ra.dy 
a Shromážděni. Tyto organisace j so u v zásadě budovány po dl e vzoru 
'Společnosti . t. j . mají s tálou komilsi, odpovídajícÍ, více méně Radě, vše
obecnou konfe r enci záistupcu vlád, odpovídaj ící Shromáždění, a sekre-. 
t;o1 iát, kter)T t voří některé sekce sekretariátu S. N. pocl · ,autoritou !:; ':;-

7lerálníh o sekretář e. Srovnej: Společno s t národí,. j ejí ustaveni a org;t 
nisac, Ženeva 1923. Vydala Informační sekce S. N. Strana 27. 

i) Rapport du Directeur a la huitiéme session 'de la Conférence 
'ilJtcrnationale du Travail, Genev'e 1926. Strana 71 . 


