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ZPRAVY. 
»Právníd-padesátníci.« Redakci dO.~el tento dop is: 

Redakci časopisll »Všehrd «I 

Podepsaní, lWl'ození l~. 1879, žáda.ŤÍ váženou redaktCi, abu 
pokud lde o .ielich osoby, upustila od svého zvyku vzpome
nouti oslavným článkem fakt , ž e profesor dosáhl padesátého 
Toku svého věku. Nečžní tak snad z toho dl1vodu , že b'y V ť
re,;nosti chtělž zata,;iti tuto skutečnost, s hlediska sub}ektiv
niho zpravidla arcif lnálo potě ,~itelnou, n?jbl'ž ,;edině proto , že 
lHulou i bez obvyklých oslavných článků přesvědčeni o upřím
nosti přátelsk?ích citů, ],:taé k nim vá žená i'edClkce chová . 
X enamítali by nic proti uv e řeinění tohoto dopisl(. 

S upřímnými pozdravy 

Prof. DI'. Jaroslav [{allceb v . 1' . 

Prof. DI'. František W eyl' v. 1' . 

Redakce samozře.Ťmě respektu}í)c vyslov ené přání upouští od 
obvykl!ích vz pOlninek. Ale pN této příležitosti zdá se nám, že 
vlastně ';S111e se dopouštěli iistého lapSl.i , připamcctováva.tíce nCl
{im »mladýln « padesátníkům, i e už -isou tak » staŤÍ « . Omluvou 
poněkud nám budiž, ž e .isme tu následovali vzoru .finých redakci, 
,; ež z vláMě v poslední době si uvy'ldy připomínat .iubilea co 
možná ne}častě.ii. Můžeme se také jistě nepochybně domnívali , 
že by byli i ostatní a budoucí padesátnici lw.~i poslali nrím i(( 
kovýto dopis , kdyby si byli sami vzpomněli předem, kdy se 
v redakci připravuje materiál pro číslo , že .fim příMí lněsic bude 
» 1.lZ « 50 let. Proto redakce na.§e na příště n ebllde ted !.!' .tiž vzpo
mínati padesátniků, leč; strllčným záznamem, II Ž také n e proto , 
že ví, .tak m álo 50 lei .te m ez níkenl , a uůbec nikdlJ vrcholem 
{/ poněvadž pře.ie v.§em padesrítnfkům -prrívníkiJm v ždy mnoho 
([ mnoha d(/l.~ ich lei . Redakce. 

Jubilea. 25. dubna t. r. dožij e , e J U Dr. František ' 1\T eyr, řádný uni
ve r s itní profesor ústavního práv a na právnické faku l t ě Masarykovy 
miiversity v Brně pa!desáti let . - 17. března t. r. dožil se 70 let Alexěj 
Leonidovič P ehov, ruskj'T universitní p rofesor. známý svými j ·c dineč
nými s tudiemi o Podkarpatské Rusi, z nichž mnoho uveřejni l již před 
Sv,ěto V'ou válkou a řadu pak č~sky po rřf.'vrattl , kdy se usídlil trvale 
v praze. - 1. března t. r. bylo tomu 60 let, co zahájila svou činno st 
Živno s t enská ba.nka v Praze. Čao 

Léon D uguit t. 18. ,prosince 1928 zemře l v Bordeaux ve věku 
t éměř 'jo 'let jeden z nejv)'znamně.iších francollzskýc:1 právldků . Prof. 
\lVey r v nekro logu na svého shwného fr ancouzského kolegu (y Časopise 
p ro práv/ní a státní vědu, X JI., 1-2) právem si stěžuje na to , jak tato 
p ro pcflvní vědu smutná udá lost zap adla' beze zmínky v českérn i ně
m eckém tisku a spojuje tuto s tížnost s úvahou o úzkém zájmovém 
okruhu , který je ch arakteri~tjck)'m pro dnešní r:.rávní vědu, pěstovanou 
vý l učně j a:ko nacior:á lní discipliny. Také r:a náš list se vhstně vztahuj e 
t ato v)rtka neúčasti. 
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Pi-es to - byť opožděně - vzpom1l1am.e tohoto slavného pěstitele 
fr ancouzského l)r{lva státního a prá'vní filosofie . Duguit byl jedním 
z nečetného mnc·žství fréincoLlzskýc:1 právníkú, ktei-í se Zab)Tvali noetic
kými a methodologick).'mi otázkami právní vědy. A ač - jak je u Fran
couze phrozené - byl stoupencem pi-írodovědecké methody ve vědě 
právní, neuzavíral se cizím myšlenkovým směn'im, snaže se s nimi 
seznámiti a poctivě · vy,pd-ádati . . Byl jedním z mála právníkú 'Vůbec, 
kteří netol1ou ve vykbdačstvi právního i-ádu své vlasti, ale dovedou 
pěstovati právní vědu jako vědu mezinárodní 

Duguit byl - jak známo - s \i\T eyrem 3. Kelsenem spoluvyda'voate
lem. »Revue internationak de lal théorie du droit « vycházející v Brně. 
l to j e dúkazem jel10 snahy po zvědečtění a zinte rnacionalisování theorie 
práva, jeho touhy po vědecké spo lupráci s intelektuelní Střední E.vropou 
a jeho přátelství k našemu národu. A pro nás dalším dúvodem, abyc:lOlTI 
ho vděčně vzpomenuli.*) --l n--

úmrtie vlád. radcu P. Poničana. Slovenská krajina smúti za svojim 
vynikajúcim synom, vládnym rardcom · Pavlom P o nič a n o m, budo
vatetel'om krajinske,j sp r ávy, ktorý po ťažkom smrtel'nom zátpase 
odobral sa dIla 22. fubruára 1929 do lepších končín. Ním odišiel Slo
vensku skvelý organizátor, úradník telom 2. dušou, vynikajúci odborník, 
ktorý odchoval celú generáciu slovenského úrajdníctva, zaslúžilý vedecký 
pracovník a predovšetkým úprimn:§- a verný pri.atel' s lovenké~10 l'udu, 
ktorý popri svojom vedúcoIÍl úradnom postavení vedel si zachovať svoje 
zlaté srdce. Odišiel človek dobrý. 

M!y, mladí právníci; ktorým on bol vždy otcovským priatel'om a 
srdečným radcom, chceme uctiť pamiatku zosnu lého tým, že budeme 
kráčat po ceste, ním prekliesnenej . JUe. R. Budik. 

Z celého světa právnického. Vládní návrh civilníh~ řádu soudního 
a exekučního Hdu byl pozměněn v ústavně · právním výboru poslanecké 
sněmovny tak, že púsobnost okresních soudů se rozšiřuje pro spory do 
10.000 Kč, pokud nepatří. před sborový soud J sto lice a dále že vládni 
návrh o bagatelkách se škrtá. - Vláda vypracovala a zaslala všer.J 
profesorsk)rm sborům vysok)rC~1 škol 'V Československu návrh zákona, 
jímž se zmocňuje ministerstvo školství a národní osvěty cestou naři
zovací upravit studium i organisaci vysokÝch škol. Něme('k<~ vysoké 
ško ly spati-ují v tom útok na autonomii vysokoškolskou a podaly již 
svoje ohražení, české se dosud nevyjádřily . ......, Minist.erstvo obchodu 
podalo návri1, aby statistika cizineckého ruchu se prováděl a pohranič
ními sčítacími lístky, kt.eré by se rozdáv'aly ci zin:::ům ph přestupu hranic, 
N ákla d s tím spojen)! má býti hrazen t2.lk, že by rubu lístldi bylo po
užito pro reklamu význačnirch lázeňských a turistických míst. - Švýcar
ská r.árodní r ada přijala 8. lli-fzna t . r. změnu trest. zákona, že vyhnállí 
plodu je beztrest.né, provede-li je odborn)T l"ékař za dozoru úředního 
lékai-e proto, aby bylo odvráceno nebezpečí živo1a neb vrižného po
škození zdraví matky. Zároveú hylo usneseno, že veškeré souboje jsou 
tres tné. - Bývalý stát.nÍ tajemník Kellog odebral se zpět ke s vé práv-
nické pralcsi do Minnesot.y. Čao 

Ze Sbíľky zákonů a nařízení. Volební i-ád pro volby v živno sten
ský ch společenstvech č. 233/23 nahrazen byl novým (nař. Č. 10/29). -
Zákon Č. 13/29 jedng o cejc110vání vnitrozemských lodí. Dle § I odst. 4 
mají ustatt10veni mezinárodní úmluvy sjednané v Púíži dne 27. listo
p adu o cejchování vnitrozemsk)Tch lodí (publikována pod č 14/29), po-

';') Redakce m á o důvod více vzpomínati slavného právníka, 
který svého času zajímal se velmi upřímně o snahy naší mladé generaice 
'právnické. Nejen že n a n aši prosbu svolil velmi ochotně k autoriso
vanému překladu »Svrchovanost a svoboda« (vyšlo nákla
dem )\ Všehrdu « 1924) , nýbrž sám ještě jej pro naše české vydání upravil. 
l za tento čin přísluší jeho památce né1:še díky. 
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kud upravují věci vyhrazené zákonoclárstv'í čsl. republiky, moc zákona. 
- Č. 15/29 obsahuj{' mezinárodní zdravotní úmluvu ;~ 2T. června 1()26 
sjednanou' v Paříži a nahrazující dosavadní pařížskou zdravotní úmlu'Vu 
z 17. ledna 1912. - Č. 23/29 obsrt.:1uje úmluvu se Švýcarskem o uznání 
a výkonu soudních rozhodnutí, č 24129 smlouvu s Rakouskem o tom, 
jak nakládati daňov,ě ' s podniky železničními a plavebními a C. 2S/2C) 

smlouvu s Rakouskem o právní ochraně a právní pomoci ve věcech 
dávkových. Dávkami rozumí se veřejné dávky vybírané na účet veřejno
právních svazků cel a spotřebních dávek. - Zákon o pensijním poji
štění soukromých zaměstnancll ve vyšších službách Č. 26/29 upravuje 
nově od I. ledna 1929 pojištění spočívající dosud na nyní zrušeném 
pensijním zákoně Č. 1/1907 ř . z. a jeho novelách. Ský. 

Nové názvy a tituly v soudnictví. Dnem 15. března nabyl účin
nosti zákon z 9. XI. 28 Č. 20r Sb . o úpr?vě některých organisačních 
otázek v ObOlU soudnictví. Z ně ho nejdůležitější jest, že pro celé území 
r'epubliky zavádí se jednotné názvy o k r e sní s o u d (jako dosud), 
k r a j s k Ý s o II d (pro všechny sborové soudy 1. stolice, aj; již se jme
novaly kradské, zemské soudy nebo sedrie na Slov. či soudní stolice 
v Podkarp. Rusi), pak v r ch n:' s o u d (pro dos avadní vrclmí zemský 
soud v zemích českých jakož i pro soudní t 2.bule v Bratislavě a Koši
cích) a konečně ne j vy Š š í s o u d (beze změny). 

Pro soudce VII. sŤtm, funkčního služ. se zavádí iednotný titul 
o k r e s rl í s o ude e, nehl~dě na délku služby. Přednosta okr,' soudu 
užívá vedle titulu okr. soudce ještě titulu přednosta: okr. sout1l1. Dalším 
titulem jes t s o u dní rad a, jenž však přísluší jen soudcům VI. stup. 
u krajského soudu a pak v r ch ní s o u dní rCI. d a, příslušející soud-
cům V. stup. u VlC:lllího soud.u. ·-jkl-

Štabilizačná fáza pozemkovej reformy. Pozemková ,eÍorma bol:\ 
historicky odovodneným postulátom riešenia ~ocialll eho n e'P0meru a 
eminentne otázkou ho sp od árskou, ktorá vlastne je druhou epochou, 
historicky a hospodársky rovnou významu roku r848-eho. K oprávne
nosti reformy pezemkovej stačí konšta-tovať fakt, že mimo R1\sko, kde 
v pravom smysle slova revolučne bola preveden5., 13 europských štá
tov siahlo k riešeniu sociálno hospodársl<ych otázf)k pol'nohospodáľ
stva, prevedením pozemkovej reformy. ~ N ::t<ša pozemková reforma 
v prvom deceniu prešla prvou fázou rev1olučnou: zábor a práce pride
lovacie; počítajuc vto drobný p;-íde: i prídelenie zbytkovýCh stat1<o'.r. 

Dosledky právlle tejto revolučnej fázy, ktorá zhruba bola. skon
čená I. januálét 1928 a jej rozsiahlosť sa nám ob.iaví vtedy keď uvá
žime, že príde10votl a;kciou bolo zasiahnutých z plného počtu katastrál
nych obcí v republike (17.038), celkom 7.163 obcí. Zaknihovacou akciou 
prev'edených prídelcv vzniká tu nový úkol Pozemkového úradu, ktorÝ 
po revolučnom obdclbí záborovom a prídeIovom má ciel' a charakte,f 
stabilizačný, ktorý je postulátom právnej bezpečnosti, podmienkou rOz, 
voja a umožnenia h:ypotekárneho úveru a poži aJdavkom bezvadnej fi
nančnej správy čo do spravodlivého vymerovania pozemkovej dane. 
Keď uvážime vel'ké ťažkosti a nesmiernu rozsiahlosť prípn.vných prác 
s likvidovaním pridelu) pripra:vll meričských plánov, akcií zaknihova
cích, spolučinnosť prácou preťažených súdov, nedokončenú akci u spra
covania poz. knižných složiek na miesto zastarialých poz. knižných 
protokolov, ktorá na Slovensku je ešte vždy nedokončená, otázku kom
plikácH právnych pomerov súsedských, zániku starých a vzniku nových 
poz. služobností - uvážme, že sa týkél.l táto operácia viacej než 500.000 
ha-ov pody, doležitosť stabilizačnej akcie Poz. úradu sa nám objaví 
v plnej doležitosti c, rozsahu. Uvážme ďalej, že pri sústavnej práci po
darilo sa be:10m I a pol roka zaknihovať ani nie celých 5% drobných 
prídelov a asi 10% zbytkových statkov, vidíme, jakým pomalým tem
pom štabi1izačná akcia poz. refClrnlv, vzdor jej naliehavej potrebe po
stupuje. Dl'a tohoto tempa by akcia zaknihovc,nia prídtlov bola ukon
čená asi V l ľ. 1959 Uvážme doležitosť právnej istoty, ktoj'á .ie základ-
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ným predpokladom hospodárskcho vývo ja a nebudeme sa diviť, že sa 
v súvislosti s touto akciou pomýšl'a na zjednodušenie knihovných. zá
kone v, prípadne k vydaniu zákona o provizornom zalknihovaní. 

Dr. Š. F . 

IV. sjezd německých právníků v Československu bude se konati 
v Te,plicích - Šanově 'Ve dnech svatodušních od 17. do 20. května. Pořad 
je tento: V pátek 17. května o 20.30 :10d. zahájení v Zámeckém zahrad
ním sále. V sobotu .18. května v 9 hod. zahájení, 10,30 h. sekce, 1.:\,30 b. 
pokraiČování sekcí, 17 h. čaj o páté, 20 h. s lavnostní představení v měst
ském divadle a na to raut pořádaný městskou ra,dou. V neděli 
19. května o 9. 11 . pokrač.ování sekcí, 13. h. společný oběd, 15. i1. spo
lečný výlet automobily. V pondělí 20. 9 h. valné shrorl1áždění stálého 
sjezdového výboru, II ~1 . závěrečné zasedání, 13 společn:)r ohěd. Odpo
ledne případně výlety. Vr. . 

Československá pozemková reforma v Haagu. Smíšený rozhodčí 
soud českoslovellsko-lT.aďarský, zasedající od polovice ledna t. r. v Haa
~u , projednával čtyři žaloby, podané maďarskými velkostatkár"j na náš 
stát v pHčině provádění pozemkové reformy" Líčení předsedal president 
československo -maďarského rozhodčího soudu šv)'carský vyslanec Vi. v. 
'Schreiber, naši republiku zastnpoval JUDr. A. Hobza, profesor Karlovy 
university v PI aze a jako čsl. soudce fungoval JUDr. V. Hora, piOf. 
téže university. 'Za čsn .. byli dále přítomni prof. Jeze z Paří;;e a pavij
ský profesor DiE:na. Hlavním mluvčím Maďar:ska byl vysbnec Gajzagó. 

Zásadní moment, z něhož vycházeli obhájci českos l ovenského sta
noviska, bylo zdůrazňování nepříslušnosti tohoto soudu v příčině otázky 
pozemkové refol:my, která jest čistě naší otázkou vnitro;:;tc'tní. 

Československá pozemková reforma jest dílem krátce popřevrato
vým a znamená vítězství sociálních tendencí, směřujídch k odstranění 
rozsáhlých pozemkových panství a jich nahrazení stejnoměrným rozdě
lením půdy. Jako taková týká se veškeré piidy v republice a na její pro
v;ádění nesmí cizinci pohlížeti jako na akt, nepřátelsky proti nim namí
řený, poněvadž postihuje stejně Vlšechny vlastníky rozsáhlých pozemko
vých panství, ležících v Českos l ovensku. Zdluazňování obsahu článku 
250. trianonské smlouvy, jehož se -Maďaři tak dovolávají, není v této 
otázce vůbec na místě, neboť tento článek nemůže znamenati ochranu 
maďélJrského méijetku proti zákonodárství čsl. státu, který jedná jakožto 
stát úplně suveréní a jako takový nepodléhá naprosto zahraniční kritice 
aj k ontr ole. N ášstát, j::tk zclLuaznil prof. Jeze, neprovádí nic jiného, než 
co dělala Francie po Velké revoluci, uznavši, že jen drobné pozemkové 
v lalstnictví může býti základem rozkvětu a sociální prosperity francouz
ské republiky. PIOti maďar,'-kým velkostatkářům se u nás nepostupuje 
nik terak zaujatě . V tom srr;ěru jsme jistě až dost loyální. Na základě 
m írových smluv poskytujeme ciz'ím příslúšníkl';m stejnou náhradu za 
zabrané pozemky jako domácím. Kdyby tomu tak nebylo, Českosloven
sko by se jistě t:evz.píralo předstoupit před mezinárodní soud a zde se 
zodpovídéliti. Čsl. zákonodárství jest však tak ovládáno zás2.d,nni rov
nosti a demokratie, že se nemu sí t2.kových výtek obávat. Maďat"i však 
n esmí těchto dt.mokratick"'ch ideí našeho zákonodárství zneužívati :l 

ž á dati pro sebe nějakých privilegijí. Již proto ne, poněvadž už ll ?" mí
rové konferenci v roce 1919 ministr dr. Beneš obdržel pí8emné po
tvrzení, jehož opis též dr. IHobza soudu předložil, že cizinci budou vá
záni n a šimi zákony stejně jako příslušníci domácí. 

Přes všec:1ny tyto přesvěMi",é dokumenty čl přes skvělé právnické 
kvality našich mluvčích vyznělo rozhodnutí sor;du tak, jak se konečně 
P.o výsledku nedávného analogického konfliktu maďa,rsko-rumunského 
a maďarsko-jiho:slovanského dalo očekávat: soud prohlá::il se kompe
t entním, aby mohl rozhodovat otázku naší pozemkové refo rmy. Toto 
rozhodnutí, k němuž náš soudce dr. Bora prohlá8il minoritní votum a 
dr. Hobza zaslal list, v němž trvá na svém dřívějším stanovisku , není 
pro nás přijatelné, neboť tím dostává se naše pozemkov 2. reforma před 
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kritiku zah r é.ničního soudního fora. Maďaři nesmí tento úspěch , jenž 
jest jen relativní ceny, přeceiiovati, nf'boť to ještě neznamená, že obstojí 
v budoucím, vla stním spo ru. A Pl ' i<vě teď musí dáti ,československá 
vláda pádnou odpověd' VŠUll odpůrcům pozemkové reformy, a to tím 
ziPiisobem, že ji bude pro\',ádět do nejpřísnějších důsledků, čímž zjedni 
paJtřičného důrazu československémL1 ' zákono,dárství nejen doma, ale 
i v oČí<.:h ciziny. Ji1-í Karásek. 

»Úplata - záplata(,. Starý spor o ») úplatu ť':, či jak Se také někdy, 
u nás užívalo »záplata«, t. j. rozuměj »jednání úolatné a' záp l atné ~ , 
oživila 'posledně »N aše i'eč « a znovu »N aše úřední čeština« (Vln., 1929, 
5). Pisatel -š Cl aroš f') brcljí zle proti tomuto slovu, ukazuje na kon
krétním případě, jak je to s lovo špatné a vskutku ohyzdné. Autor, 
pravděpodobně neprávník (soudím tak z citace zákontt a nařízení), chce 
prostě toto slovo vymýtiti. Proč p rý by věta »dary a jiná bezúplatn<i 
IVlěnování« nemohla zníti jen »dary a jiná věnování«? Bohužel potí'ebu
jeme tohoto termínu a tak se za'S ukazuje stará věc, že snažší je bráti 
a korigovati, než nové potřebné správně ' tvořiti. V r. 

Památku prof. Hennera a Kadlce uctila samostatnou oslavou 
i Právnická Jednota v Praze a' poskytla tak příležitost uvědomiti si 
znovu, jaká nen9hraditelná ztráta postihla českou právní vědu odcho
dem -obou učenctl. Posmrtnou vzpomínku zahájil starosta Jednoty prof. 
Dr. Her man n-O t a OV' s k ý, dotknuv se vzácných osobníc~l vlasťností 
obou zesnulých a zdůra'zniv, čím oba, ač historikové, nezapomenutelně 
zasáhli i do práva platného. Nato o prof. Dru Hennerovi promluvil 
prof. D r. Buš e k, vytýčiv, v kterých vědeckých výtěžcích tkví odkaz 
tohoto učence, jenž předstihlo mnoho let badatele cizí. Jen opomíjení. 
české literatury v cizině způsobiJo,že dílo Hennerovo nestalo se dúle
žitou částí světové vědy. - O prof. Dru Kadlcovi vřele promluvil prof. 
Dr, K a p r a s, zdůrazniv ~iroký podklald jeho činnosti, zasa11ující do 
právníc~l dějin všech slovanských národů, Z osobních v lastností Kadl
cových uvedl zvláště jeho idealismus, činící z něho pracovníka neúna\'
ného a průkopníka obon''' ned.otčených v prostí'edí nejnepříznivějším , 
Oslava shromáždilélj mnoho příslušníkt"l vědy i praxe právní a stal a se 
dtlstojnou poctou zesnu.lým UČendllTI. 

Reparalční bar,ka. Není pochyhy, že reparační problém je prvoti"íd
ním problémem poválečllým . Skládá se z několika částí, ale nejdůleži 
tější a nejobtížnější jest realisace. Možno se dohodnouti o tom, kolik 
možno žádati a kolik možno phtiti, poněvadž pro tyto otázky jsou ko
nec konetl rozhodr.é skutečnosti více méně zjistitelné, ale tím není 
problém vyřešen, zbývá nejobtížnější je:lo ,část: realisace. Třebas tu 
vlastně jde jen o technické provedení, má tato realisace tak dalekosáhlé 
účinky hospodát'ské, že pt~sobí vážné · starosti wden dlužníkům, l1]',b1'ž 
i věřitelúm. Problém tr ansfer stal se běžn]'rm 'V hospodái'ských debatách 
mezinárodních, ale jeho řešení tím pi'es to nepokročilo, Převody ohrom .. 
ných hodnot nutně s sebou nesou i pravděpodobnost velikých přesunů 
hospodářskÝC:l. Je.::t jisto, že konec konců při vyrovnávání ohromn]',c11 
platů možno platiti jedině vývozem surovin, práce a zboží. Tím by ale 
vlastně věi-itelské státy ubíjely svůj prúmysl a podporovaly cizí. Proto 
nutno počínati si velice opaltmě, 

K řešení reparačního problému sešla se komise , v níž vystupuje 
též hlavní interessent Amerika, která se dlouho bránila slučování pro
blému reparačního a spokneck)Tch dlullů. A pt'ece se zdá, že spojitost 
těchto dluhú je tak bezprostl-ední a j eho i'ešení je takt-kaJ na dlani: ,Spo 
jenci zkrátka a dobře postoupí své pohledávky proti Německu Americe 
a tím bude věc vyřízena. A přes to jako tak často v hospodářské mate
matice ani tu nep1éutí, že dvakl át dvě jsou čtyři . Amerika ani těC~l peněz" 
co jí spojenci zaplatili, nemohla upotřebiti doma a proto svou úvěrovou 
eXípansi uplatnila v cizin ě. Německý kapitálový nedostatek, Zpllsobený 
poválečnou krisí a také reparačními požadavky Americe přišel velice vhod. 
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Plljčova la do Německa tolik, že se to vlastně ro vn8.lo zakuDování Cl pro
měi10val~ tak své zlato v hospodál-skou substanci nesoucí vysoký uži
tek. Kompensa.cí reparací a spojeneckých dluhů by tato expanse doznala 
značného zmírnění. Jest j is to, že i Německo by se jí samo bránilo, po
něvadž sahá na jeho hospodářské kořeny, ale je-li nutno platiti za kaž

.dou cenu, ustupují tyo úVáhy do pozadí. Kompensací dluhů věřitelsko-
dlužnický problém se súžuje na Ameriku 3. Německo. Ji stě že by 
i osbtní státy byly postiženy vývozní expans í Německa, která jest pří
mým dllsl edkem jeho reparačnícn platů, ale hl avn í útok by musila 'V-y. 
držeti Amerika, kdežto, dokud kompensace provedena není, jest věřitel
ská fronta širší. Pro Ame riku by i klesly vyhlídky úvě rové expanse do 
N.ěmecka, poněvadž by jednak tím živila/ proti sobě vývozní eXlpansi 

· německou, jejímž skoro výhradným cílem by se stala již jaJ<o výhradný 
'Věřite l reparační. -

Reparační banka měla!, jak to její otcové ušlechtile vyjádřili , sa
novati Evropu s podmínkou, že zachová mír a bude l-ádně pl atiti úroky, 
To znamená, že reparační banka m á dlužné peníze, a ť již jsou to repar 
race nebo sp ojenecké dluhy, nej en vyLírati, ný-brž i umísťovati. Kdyby 
jej ím úkolem bylo peníze pouz e vybh-ati a včřitellllTl pi'eváděíi třeba 
zpúsobem velmi složitým tak, aby r.edc šlo k fina\11čním poruchám, ne
byla by to vlastně b:ll1lo" nýbrž clearinghou se s rozšíi'-enou snad působ
ností , jak to ostatně odpovídá s ložitosti probl érn u. Jde-li však o to, že 
peníze mají býti též t~mísťovány, jest to už opravdovská banka] a to 
s úkoly, které přerů stají s oučasnou mezinárodní hospodářskou úroveň 
o celou hlavu. Už dávno se sice mluvilo o tom, že by bylo v zájmu eko
nomisace mezinárodního pcněžní:lo trhu, aby se vytvořilo centrum, které 
by jednak obstarávalo t ecbnickou stránku měnovou, t, .j. stabilisaci měn, 
jednak fungova!lo jako clearinghouse mezinárod'lích platú a konečně by 
i púsobilo při umísťování kapitáht. Re-p.aračn t banka čili, jak se oficielně 
a sp rávněji jmenuje: banka mezinárodních vyrovnávacích plaHL hy prO
zat ím 'lebyla taikovým univ er sálním centrem, její činnost by byla ome
zena na výsek meziLárodní ch transakcí souyisejících s placením ,'ep a rací 
a sp oj eneck}Tch dluhů, avšak není pochyby, že u ž tato funkce by jí zjed
nala! takovou technickou pl-f;va~lu na peněžním trhu svě tovém, že by 
vykonávala n a něj tř eb a i vliv rozhodující. Tím sp íše, když by rozho
duj ící vliv v rep z. 1 ační hance získal činitel , kte!-ý 1)~v měl k disposici 
i zn ačné prostúedky, nemající souvislosti s r eparacemi. A o to hla;vně 
jde a to jest také pramenem bezprostředních námitek proti repara.ční 
bance: kdo jí povede? Snad by se dalo teoreticky vytvořiti vedení ob
jektivní, v němž, kdyby nebyly zájmy vedlejší přímo vyloučeny, tedy by 
se aspoň pa,ralysovaly. V praksi však bud e rozhodovati s íla individu 
a li ty, tradice, kZLpitálová potence a pod. V popředí jest ob2.va z Ame
riky, která svou kapHálovou pi-cvabou by mohl?. strhnouti vliv na sebe 
a do slova zotročiti Evropu. Ale i Amerika ma své obatvy: jest sice ka
pitálově silná, jétko nikdo nikdy pi-ed tím a přece těžiště kapitálového 
trhu se už dnes téměř nepochybně vrátilo do Londýna. Kdyby i v re
parační bance se podaí-ilo anglické tradiční sC~10pnosti strhnouti na sebe 
rozhodující vliv, znamenalo by to , že by prvenství Ameriky na poli ;hos
po.clúském bylo ztraceno a s ním i ohromnj'T hospodářský náskok ze 
světové války a že by dokonce z americkj'Tch peněz se obohacova l Lon
cl)'n a posilovala jeho exklusivnost na světovém peněžním trhu. Ze 
oV6em obavy o statních zemí nejsou menší, jest samozřejmé. Zejména 
Fra;ncie, jež obratnou politikou dovedla se po delší poválečné pause 
uplatniti na světovém. trhu velice slibně, by sotva se odhodlala vzdáti 
se své čilé aktivity a dostati se do cizího vleku, ne~11edě na ostatní státy, 
z nichž ty nejmenší dostaly by se přímo _pod ho spodářskou kuratelu re
para<ční banky. 

Že by světová ba11ka byla instituCÍ. v mnollém směnt veln~i užite':
nOll, ba že během doby buGe nutno , aby některé úkoly její byly řešeny, 
o tom !!ení pochyby. Zejmél1a otázky bankovně a měnově technické si 
mf· ;~ inároc1ní řešení vynutí dříve nebo po z ději. Ovš2m realis ace těchto 



řeše ní l-; řlllasl sebou sekunde rn í změny \' h0 3podál-!: ké s truktui- e , ~de fé 
;:;vý m V}fZnamem daleko přesalht~ jí Ev é příčiny a které, neburlou-li pa :-a
ly s ov ány jinak, budou s to b~Tti zárodkem · oc'vé světové :-lOspo dú sk é 
kons tru kce, jež ji s t ě nezú s t an e bez v li vu i n 2. kons t e laci ~)oliti c~ou . 

Lepa ř. 

Zlatá měna v Československu . Mnoho i- f'Č' í a n c.:.n cžn ;' ch náp adů a 
závě rtt se na d ě lalo , než g uv c !"l1é r Národní b a,nky č;:; l. učinil ofidelní p ro
hlášení o otázce zavede ní zl;:.té měny u nás. Lidé byli úplně pomateni_ 
Nevěděli , m ají- li kupovati či prodáv a ti . DěLtli p roto ',, -'c lij a k é hlo uposti, 
kte rýc h ani b ursa n ebyla tic h ráněn a JI konec konetl d ovědě l i jsm e se, c o 
j sm e už dáv no věděli a ll ;;' (' I) js m.e t edy nemusili b)Tt i a ni zvědavi. T o 
platí o t é z laté měně. Ji ž pi-e d dvěma r oky bylo zde upoz or;J.ěno , že 
pevn ý pomě r k zlatu mám e. A zlat}!ch zásob k směnitelnosti bankovek 
již vl a,stně se ani nep oll žívá . Z tlst ftv a jí reservovány za hraničním platům . 
Ostatně málokdo by o zlato stá l a komu by n a tom záleželo, mttže j iž 
dnes koupiti s i r. a př . ang lick é lihry a vyměniti s i je v Londýně za z lato. . 

S e za ved ením zla t é měny byla t éž spoj en a otázk a ;:; placení s tátov ko 
vé ;10 d luhu. Dr. E n g liš y »Lid. N o \rinách « n ěkolika Články v bi-eznu 192 9 
již upozornil , že vla stně .i e t a to souvislo st umě l á , poněvadž zl a t á měna 
může bý ti zaved en a bez .:;pla,cení s tátovkového dluhu a dluh splac~n bez 
zavedení zla t é měny. N eni tu t edy n eX U3 k au sální , ný,brž příl ežitostn)T_ 
Národní b a nce záleží a nu :s í zál ežeti na tom , aby nebyla v peněžním 
trhu ins titucí p apírovou a proto používá t éto pi-íl ežito sti , aby svůj vliv 
s pomocí s tátu upravil 3J. O všem jde o t o, aby .se t ak s t alo n a prospěch 
celku a ne s n :l d na výlučný l~· ro spěch p res tiže Národní banky a na útraty 
o s tatního :lOs podái-sk ého živ ota, který konec :<onctt j es t rozhodující a 
vůči němuž i prestiž N á l odní b anky jest okolno s tí podřadnou . A o t om, 
zda by splacení s tátovkového dluhu bylo' účeln}Tm se stanoviska veřej
ný ch financí a 1J.ašeho ho spodářství vttbec, byly proneseny vážné ' a dú 
vodné pochyuy, kt e ré n emohOlt b}Tti vyv á ženy n e j istý m i když s ebe yice 
předpokládaným ziskem z po s íl ení vliv u N á rodní banky na peněž ní t r h. 

Vliv Národní banky z ávis í n a ovládání pměžního ŤI-;1U , t. j . o bě 
živa v š irš ím s myslu . OvláJ.:í.ní občZ iva znamená, že ce dulo v á banka má 
míti možnost a prostředky obj em oběžiy a z úžo"ati a rozšiř-o vatL T a to 
možnost j e dána t ím , že k ro zhodujíc í čás tc e t o hoto oběživa m á cedu
lová banka a!ktivní poměr, že totiž tato čás tka Jest ;:; cedu lov ou b ankou 
o bligačně spiata _ Tohoto aktivního poměru k peněžníml1 trhu N hodn í 
b anka n emá. J ejí es kont. kte r)! jes t oběž ivem , kte rý m má v ykonávati 
v liv na trh , j e tak n epatrn)T, že nepřichá,z í pro vliv n a p eněž ní trh sk o ro 
v ú vahu . Národní bai11ka mO :lla by přiro zcně po s íliti svůj vliv tím, ze 
by objem sv ého esk ontu zV)Tšil a . A le r e e ;:; ko ~lt 11 N ároc1ní banky jest 
velmi omez en)r. Pdr proto, že pi-e dkl ádan é smě"lÍ-: y nejsou přijateli1ým 
TInteriálem. O všem na druh é s tr a ně zdá se nelo g ick}Tm , že tento m ate 
riál fung uj e jinak b ezv Cl dně i při t ak vys oké inten s itě a s tožito sti hospo

, d ářs kého života, j alk}T j es t u nás , a jehož požad avky na spolehlivost a 
bezpečno st p eněžních fort' ll1 jsou ji s tě as poií. tak n a léhavé, jak pi-edpo
kládá povaha r eeskont u u cedulové banky. A t ak ztl s táv á tato ces ta 
prozatírn i n 8. dále r..e s l.:lttdllo U, ale přes to jes t ji s to , že jednou mu sí ' tj 

N árodn í b anka odhodlati se jí d á ti . 
P ro zatím v olila N ál odní b ;l!lka ces tu jinou , ces tu umě l ého zásahu . 

Záminku dalo spl aceni s tátov ko vého dluhu . Peníze m ají bý ti odií. afy 
oběhu al v rátiti se přes N á rodní b anku opě t do oběhu. Tín1 by se umě l e 
p o s ílil res p. v ytvoi-i! obligační vztah N á rodní b anky k peněžnímu t r hu . 

,Peněžní tr:l by s tožené prc'sti'-edky nutně potí-ebo val, <d e dostal by je 
jedině od N árodní banky. Ostatně i t ento zptt s ob po s i lování vliv u N á 
r odní banky se ji ž prováděl , al e j eho t empo jes t N úrodní b ance pi-í1iš 
zvolné. Naléhá na jeho 1I 3píšení. Toto z rychlení t em p a, vyž ádalo by si 
v šak značné finanční oběti se s trany státu a zptlsobi lo by i vážn)r o ti-es 
v hospodářské stabi l it ě n ašich pomě ru. J est po chybno , zd a tyto druho
řad,é , nepi-íznivé účinky budou vyváženy prosp.ěchem ze s,placení stát ov
.k ové:10 dluhu . Tím oprávněněj š í j sou tyto po chybno ;:; ti , že n el1í ani j i tu , 



'é 
l 

:é 

a. 
1-

i, 
ú 

o 
e 
k 
1 . 

Ž 

)

!9 
a 
z 
( -
n 
v 
h 

[ -

e 

ci 
o 

u 
lí 
:i 
o 
e 
t 
n 

I. 

Y 
e 
1. 

že účelu bude do saženo vúbec aillebo aspoň v 1111re odpovídající vynalo 
žen)rm obětem. Vždyť byly již znáčné částky s tátovkového dluhu spla
ceny a přece vliv Národní banky n a peněžní tll~ tím nijak úm.ěrně ne-
s toupl. Lepař . 

Exkurse semináře prof. Funka do Kolína a Kutné Hory. KOnCelli. 
měsíce listopadu minulého roku uspořadal prof. Funk velmi zdúilý zá
jezd do Kolína a Kutné IHol'y plO posluc:1.ačc svého semináře. Exkur
santi navštívili četné prúmyslové závody, aby se seznámili s jejich vý
robou a národohospodářským v-ýznaJmem. Vedle toho bylo jim umož
něno shlédnouti výrobu lihu , droždí a jinÝch p roduktii melasy a obe
známiti se s metodami zdaJ1.ovacími zvH: š tě ph lihu a naftě . Dále s hl édli 
i výrobu lučebnin a čokol ády. 

Všichni úČas tníci odnesli s i z této exkUi'se cenné poznatky pro 
praktick)T život ZL s vděčností budou v L;pomína;ti laskavosti prof. Funka, 
který s takovou péčí ,.:;c star<Í. o rozšíře ní a prohloubení vědomostí svých 
poslucluČú. Pi-ejem e r rof. Icunkovi, áby jeÍlo exkurse byly vždy tak 
zdaři l é jako tato. Dr. H-e. 

O zdravotním významu sociálního pojištění uspoi-ádall Sociilní 
ústav Československé republiky cyklus přednášek, c htěje poskytno ut i 
odbo rným kruhúm, aby své zkušenosti :'. názory o provádění l éčebné 
péče na veřejnosti vyjádřily Cyklus by) zahájen přednáškou prof.' Dra 
Františka Procházky. ktcr~' pojednal o v)' zn:trT1u po ji š tění nemOCCI> 
ského a invalidního o jeho vl ivu m . Zcl l avotní poměry národú a na 
značný úbytek úmrtnosti . Zmínil se podrobně o l éčebné péči nemocen
ského pojištění, o její prosti'edcíc:1 a směrech, jakož i o výsledcích lé
čebné péče. Nnnačil, jakým sm'ěrem léčebná péče musí se bráti, má-li 
docíliti výs ledkll ještě lepších než dosud . V závěru sVC: přednášky zmínil 
se prof. Dr. Procházka o pomě ru lékúi't k nositeli'lm ne.mocenskéh0 po
jištěn Í. Dr·. A. Turek pojednal o ustanovení zákona o sociálním poji
stěni, poknd ustanovení ta ])ojednávají o l éčebné p éči a zmínil se o dnešní 
praxi nemocensk)'ch pojišťovt'n, o rayo llování l ékařl1, o revisních léka
řích a o 3ystél11l1 ambulatorním. Ke konci své pi-ednášky dotkl Se ne
kte rých otázek lékah"l nemoct:'nsk)rch pojišťov e n. Dr. Bi-esk)r poj edn a l 
'0 l éčebné péči v invalidním pojištění, které provádí Ústi-ední sociální 
pojišťovna v Pr2ze a D r , Bobek o l éčd>né péči nemocenskéhú pojištění 
česko~lo v.ensk)' ch s tátních dr rth . Cyldus pi-eónášek zakončen byl de
batou, které . zúčastni li se Z{lStLl[lC'Í téměl- v' e C~1 nositelll sociá lního po-
jištění . 1)1'. Jindřich. 

Ze Sociálního ústavu Československé republiky. Dne 6. pro sinc e 
]928 promluvil re,daktor T h. Pistorius o akci pro průmyslový mir 
v Anglii . Přednášející zm inil se o pramenech, ze kterých akce pro prů
myslový mll' vzrostla ' a pravil, že hybnou silou anglické akce pro prů
myslový mír je sílíci snaha 3\pp likovati vědecké l'ízení práce na lidského 
čin itel e ve výrobě a odstraniti tak ztráty, které .pl vnou z přehlížení '1 

podceií.ování vi)Tznamu lidského činite l e ve v)71·oDě. Přednášející zobrazíl 
jednotlivé fase jednání zaměstnavatelú a zaměstnamcú o prúmyslový 
mír, skončivšího v červenci roku 1928 vypracováním návrhu dohody. 
N ávr~1 tento v podstatě obsahuje uznání odborových organisací za in
s tituce, oprávněné vyjednávati o otázkách všeobecně pr~lmyslových 
i o záležitostech týkajících Sf: j edľ~otliv)r ch podnikti. Nejdůležitější sou
éástí ujednání je návrh n3.1 úízení Národní priimyslové rady, která bude 
řešiti všechny ot:íz!<y zdokonalo"ání ·prúmyslové výroby :l demokra1..i
sování lidských stavi't v prt1myslu. Ke konci poukázal přednášející na 
nu tnost uspořádati akci pro prtlmyslo·· .... ý mír t aké v Československu . 

Dne !o. l edna 1928 přednášel Doc. Dr. Chalupn)T o otázce populační 
a o reformě trestního páva. Přednášku zaJháji l před"eda Dr. \i\Tinter 
posmrtnou vzpomínkou zásluh Jakuba Součka, sekčního šéfa minister
stva socíáiní péče. Dr. Cnlt19ný pak ve své přednášce nejprve Dra ril, 
že chce poukázali na přehnané a resprávné novinářské zprávy o -depo 
pulati u nás. U \'edl, že dle jeho názoru je absurdností vidět v úh ytkn 
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p lodno s ti úb) tel\. náJ-odét, neboť pokles n;Lblity je nutným z jevem v:)rvoje 
kulturního a sociálních pomět-Ll. Z 11istorie máme t 2.ké doklé'.dy, že plod
nost n elze r egulo vat zákonodárstvím. Pro nás musí b:)rti vedoucí zá
sadou nej en. děti přivésti na svět, nýbrž řádně je vyživit a vychovat. 
Třebaže všech národů všeobecně přib~'vá, zejména následkem ornezení 
úm rtnosti, zdokonalení zdra'Votních a lékařských opatl-ení, zlepš~n~ po
měrů dělnictva, pi'-ece j SOu stále vyslovovány obavy před 'vymíráním ná
rodiL Také n a kulturnost národa nemá jeho početno st v livu. Rozhoduje 
kvalita jednotIivcll. nikoli pouze množství. Budoucnost národa vidí 
přednášej ící nikoliv ve vysoké natalitě, n)'b1 Ž v eugenice a ve výchově 
a těžiště populaJční politiky vidí ve sféi"e ~lOspod ářské 2_ v upravení ži
v otních podmínek pro široké vrstvy lidové. Po přednášce rozvinula Se 
debata, kter:í t é'..ké obírala se otá zkou změny § I-44 tres tního zákona. 

D:-. Jindřich. 

Nový časopis pro civilní právo procesní počal pl úvě \'ycházeti pod 
r:iázvem »Judicium « v Hambu rku . Časopis jest orgánem sd ružení ně
meckýc h (říšskoněmec k:)T ch i rakousk~rch) uéitelii p r áva procesníhů a 
vytkl si za cí l pěstovati německou civilní včdu procesní , přispív .. lti 
k právní unifikaci Německa s Rakou skem a zastupovati ' n ěmeckou 
procesní vědu viiči cizině. V tomto s mět-u se časop i s prohla š uje za po 
kJ'ačovatel e zaniklé »I{heinische Zeitschrift hir Zívil- und Prozess
recht «. Co se t:)'če Ipro cesníl ;o práv a jin).'c h států. ch ce se časopis om~
zi ti pouze na registrování reformních plá111\ jinak se jimi bude za, 
b}-vati jen, pokud mají význam pro civilní proces německ}T . Dokonalá 
tato specialis ace odborn ého časopisectví jes t pro něrl1eckou právní vě.1u 
příznačná, neméně zajímavý je.,; t i její do značné míry politický pro 
g r am. Časopi s bude vycházeti čtv rtl etně redakcí Kisc.h e (Mnichov) , 
Lucase (Berlín), Mlendelssohna-Bartholdy N'Iambur~,-), Pagenstechra 
(Hamburg), Sauerhindera (Mnichov) , Sperla (V íci e i1) a Vo lkmara 
(Berlín) za 2'-1 RM ročně, -kg . 

. LITERATURA. 
V. Černý: Pozemková reforma v XVIII: století. - Časo pis pro d ě

ji n y venkova, roč. I927-1 928. (T é ž z vl á š t n í o t i s k) Pl-CS vše 
o becný titul jest tato práce 'l . Č. v podstatě věnována jen studiu 1' (1-

kouské raabisace. Rozmnožuje již dos ti značnou hdu pojednání o tomto 
zajímavém zjevu v hospodářských dějinách rakousk)Tch s tol etí X VITI. 
Auto r již L 1926 ohlásil publikaci této své práce a zdi'lraznil, že je3t 

'tŤeba , aby hyl o raabisaci podán »Obr82 konečný, kte r)r by sestavil také 
ze jména všechna statistická clata o výsle-dcích raabisace «. (Viz Čas . pro 
dě·j. L r. 1926, st r. 71 a :205.) V pl-ítomné p ráci ' n elpodařilo se mu clo
s t áti tomuto s libu. ale i tak jak jest jeho práce užitečnou. Je za
ložena na s t11diu bohatého archivního materiálu ústi-edních úÍ-ac!ú ve 
V ídni , Praze čl Brně a přináší nám z n ich nové za jímavé zp ráv y o zá
kuli sí raab. , O organisaci r. »shora « o úřednící ch pl-i ní činných a 
otiskuje několik všeobecnýc h Pl-ehledt'i o rozsah11 čl výsledcích "aab . 
v zemích čes k)"T ch i někter~Tch zemíc;l rakouskýc h. - Chybou autorovou 
je, že s V~lj v~cobec11Ý názor na r. čerp á z refe rátú ú3tředních úřa,};l a 
. tav('.vských sború místo z jejích výsledkú. Dostáva 2e tak na kluzkou 

, pi'ldu intrik čl do prostředí , v němž vž,cly pronikala snaha vykládat r . 
jako politikuf1l a přehlučit její vážné snahy o povznesení zemědělství. 
A utor, kter}' publikoval svou práci v agrárním časopise, snaží se n 3.-· 
lézti v osudech r. mnohé mravní poučení pro případy naší popřevrato'/é 
p ozcm ko vé r eformý a již tím stává Se pro něho 1'. také v prvé řadě 
politikem. jako jím v X VIII. stol. byla átavům, jen s tím rozdílem, že 
o n je z druh ého tábora. Zaujetí stanoviska však hned vymezu je obzor 
a .z práce V. Č . je vidět, že politické hledisko nám celkového pohledu 
na r. neposkytne. Otázky: jak 1'. rozdělila příděly mezi jednotlivé vrstvy 
y C'n kovsk ého lidu , co se stalo s podruhy, jak r. organisovala hospodář-


