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ZPRÁVY., 
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Urychlení unifikace česlwslovenského občanského zákoníku. 
Podle tiskových zpráv bude Pl'ý komise pracující na unifikaci 
občanského zákoníku pracovati nyní denně, aby mohla bÚti 
s prací hotova do konce roku 1929, Jakkoli radostně uvítali jSDle 
tuto zprávu, přece jsme dosti skeptičtí k tomu, že by práce ko
mise byla do konce roku hotova a to proto, že kOlnise vytkla 
si cíl vyšší než v této době, a daleko delší době, by mohl býti 
bezpečně dosažen. - Prakticky jest co n e j d ř í v e nutno .míti 
jednotné zákonodárství v celém státě. Za deset let republiky. se 
na tOIutO poli neučinilo 1nnoho. Hlavní . zákony: občansK'Ú, tres·t
ní, řády civilní i trestní, a exekuční, nehledě k množství záko
nů jiných, uláme clvojí a 11lá1~ .te v 'autentických textech jaz y
kov~jch menšin. Ačkoli hned ~ převratu viděla se nutnost uni
fikace , přece nepl'ovádí se unifikace, nýbrž l' e for m a, a uni
fikace nepokl'ačuje... Jen praktik ví, k .iak~jm nesnázím to 
přivádí v denním životě. Zdá se, že unifikace .test obkUčena za
čarovaným kruhem, jenž zabraňufe . k ní proniknouti. Také 
v Jugoslavii měli ty obtíže, .tenže tam to rozřešili radikálně: 
prvým úkolem krále po » převraiu « bylo prováděti unifikaci (l 

trestní zákon a řád maií .tiž v Jugoslavii unifikovaný. Nena
vrhuleme ovšem tento postup u nás, ale trochu s prací si pospí
šiti, nebylo by na škodu. Zákon nebude nikdy dokonalý, a proto 
nechť .iestprovedena unifikace v zájmu státu - na opravování 
jest času dost. Chceme jasný zákon pro celou republiku ve stát
ním jazyku vyšlý z dan~ho p1'ávního stavu ať toho nebo on011O 
systému, opravený systémem retuše, nebot jsme skeptičtí k vel
kým kodifikačním pl'acem - které v p'rvé řaclě tl'va.iÍ řadu let ,. 
a my potřebujeme své zákony co nejdříve. ' !dnk. 

Prof. Dr. Otakar Sommer. (K jeho odchodu z university Komen
ského do Prahy.) Koncem zimního semestru 1928/29 odešel z Bratislavy 
prof. Dr. Otakar S o m m e r, aby nastoupil řádnou stolici římského, 
práva na Karlově universitě v Praze, osiřelou po zemřelém prof. Leo
poldu H e y r o v s k é m. 

Osmileté působení prof. Sommera v Bratislavě v pravdě průkop ·· 
nické zachovalo v universitním, vědeckém a studentském životě stopy 
tak mohutné, že je vážnou naší povinností při této příležitosti si uvě
domiti a zhqdnotiti význam prof. O. S o m m e r a pro Bratislavu a Slo .. 
ven3ko retrospektivou jeho činnosti a najíti v ní odkaz pro práci pří:.. 
tomné i budoucích generací. 

Bylo šťastnou hvězdou právnické fakulty Komenského university, 
že jejím budováním byl pověřen prof. O. Sommer, označovaný právem 
za jejího tvůrce. Přinesl tomuto úkolu v ústrety nejenom dary své bo
haté oaobnosti: hluboké koncepce, rozsáhlé odborné znalosti, praktické 
zkušenosti, houževnatost, vytrvalost a nezlomnou energii , nýbrž i to, 
co mnohdy chybívá, láaku. Již v r. 1919 svěřeny mu byly přípravné 
práce. Prof. Sommerovi bylo jasno od počátku, že problém českoslo
venské právnické fakulty v Bratislavě je naprosto odlišný od situace 
právnické fakulty v Brně. Právnická fakulta Masarykovy university 
mohla se opříti o osvobozené české Brno a osvobozenou čeakou Mo
ravu, měla i své vlastní lidi, kteří byli pro druhou právnickou fakultu 
českou připraveni. V Bratislavě nejenom nebylo nic z toho záJdadního, 
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co by vznik česko sloven ské p rávnické fa kulty podporovalo, nýb rž, 
.naopak vše jej dusilo. Bylo nutno . vyi'eš iti předem otázku, co s p r áv
nickou fakul tou maďarské university, která tu j iž byla. P rof. O . Sommer 
věděl, že pro ni není ve vysokém školství čsl. místa a že není možna 
ani symbiosa obou fakult, jak si ji někde představovali, chtíce aspoň 
něco z maďarské university zachrániti, Podkladem jeho úvah nebylo 
nižádné podjetí, nižádný šovinism národní, nýbrž úvaha, že právnická 
fakulta maďarská, žijící ze starých již zašlých tradic právnické aka·, 
demie bratislavské, a opřená o feudální právní i'ád, stala se po pi'evrah~ 
v Č. S. R, anomalií a nevysnaživši se ze starého úkolu právnické 
akademie vychovávati čistě úi'ednick)T dorost, pře reformovati se na uni
versitní fakultu, na pěstitelku věd, pozbyla nároku na existenci. 

Z těchto úvah vypr)Tštil správný Sommerúv závěr, že maďarskou 
fakultu právnickou jest ti'eba úplně zrušiti a na místo ní postaviti fa·, 
kultu novou, československou, nezatíženou \ minulostí, na níž učiteli 
mládeže m ohou býti j en právníci českos lovenští, odtud vycháze l jeho 
zásadn í odpor k převzetí p rofes orů maďarské university, jemuž vývoj 
dal plně, ba možno dnes ř íci , triumfálně za pravdu. Když si byl zá·, 
kl adní úkol t akto rozřešil , bylo mu prac ovati na zvlá ště dvou ob t íž" 
n :)Tch úkolech: koho povolati za učite l ské s íly nové fakulty a jak věcně 
vybaviti semináře . J e obecně právníkttm známo, jak šťastně ro zře
šil otázku , prvou. Vybral za učitele právnické fakulty pracovníky 
vědecké plné mladé tvořivosti, jimž se podařilo překonati nesnáze 
prvých začátkú a uvésti v normální chod celou fakultu tempem v prav
dě rekordním. Méně širší veřejnosti právnické jest známa práce, kte
rou vynaložil prof. Sommer ve směru druhém. Na četných zájezdech 
do Německa, Rakouska, Francie, Italie získal za nejsvízelnějších po
měrů valutových, knihkupeckých i rozpočtových s vynaložením vlast ·· 
ních prostředkú - tu mu velmi pomáhala jeho jedinečná výzbroj vě
decká a jedinečný rozhled po vědecké právní literatuře - pro téměl' 
všechny obory množství odborné literatury, jinak a pozd.ěji vůbec ne
dosažitelné, že hned při svém otevření v r. 1921 mohla fakulta začíti 
nejen s vyučovacím provozem, nýbrž i s prací v seminářích a s prací 
vědeckou. Budí to ještě dnes obdiv a závist hostů fakulty. 

Pedagogická činnost Sommerova na universitě platila v prvých 
lete'ch vlastnímu oboru, právu římskému, pro nějž byl na universitu 
v květnu 1921 jmenován řádným profesorem. Elegantní zjev předná
šejícího, kouzlo jeho hlasu. živý přednes podmanily si vždy poslucha
če, kteří s neutuchajícím zájmem navštěvovali přednášky vždy až do 
konce semestru. Nespokojoval se pouhým tradováním suché vědy; 
prost vší kathedrové upiatosti a studenosti, dovedl látku přednášenou 
prohřáti láskou k předmětu a zživotniti historické výklady abstraktní 
všelidským jich podkladem. Jeho seminární cvičení, v nichž kontakt se 
studenty byl užší, byla vyhledávána i studenty staršími a nebyl u něho 
i'ídký zjev student, který si dal zapsat jeho seminář po čtvrté, i více
kráte. Ustavičně upozorňoval na bohatost a plynulost života, v němž 
právní věda je jen jednou stránkou, bylo mu radostí, mohl-li ve vý
kladech dotknouti se kulturních zjevlt z jiný,ch oborů duchovních, vše 
obecně významných, zejména z oboru filosofie krásných umění a lite
ratur. Od r. 1924/25 přednášel na universitě své oblíbené vedlejší obory 
střídavě po semestru; mezinárodní právo soukromé a právo autorské. 
Jako zkoušející, vyžaduje Sommer od kandidátlt nezbytně znalost 

, látky. Nestačí mu však mechanické, pamětí na čas získané vědění, byť 
i absolutní, není-li podloženo uměním. naučeného užíti, dovésti po ·· 
chopiti zásady právní jako produkt života a je opět vkloubiti do 
praktického života. Dobrým prá.vníkem mu není , kdo dovede odi'íká
vati pi'edpisy z p aměti . Právníka dobrého charakterisuje celá osobnost, 
proj evující se vzt ahem ke všem s ložk ám života, kultury, osobnost ., jež 
je prodchnuta živoucím ideálem spravedlno sti , a vzdě l aná n ejenom 
odborně, nýbrž i všeobecně a zejmén a filosoficky. 

Ačkoliv Sommera zaměstnávaly úkoly pedagogické, budovat elské, 
o rgani s ační, úkoly učitelské na ' Karlově tmiver s itě v Praze a vedle 
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toho i akademické funkce (v r. 1924-25 byl děkanem právnické fa· 
kulty, v r. 1926-27 rektorem, zvolen byv jednomyslně za své záslu
hy o budování právnické fakulty mimo pořad), tedy práce, jež by 
stačily na několik lidí, pracoval Sommer v Bratislavě pilně i dále vě
decky. Zaměstnával jej v prvé i-adě po převratu velmi aktuální pro
blém reformy právnického studia. Z obsáhlého materiálu jeho studia 
vyrostla kniha »Reforma právnických studií« (1925). V r. 1925 vydal 
z pozůstalosti Leop. Heyrovského ~Římský proces civilní «, v r. 1927 
nově zpracovanou učebnici IHeyrovského »Dějiny a systém soukromého 
práva římského II spolu s prof. J. Vážn)íl1i. V r. 1928 vyšly »Římské pra
meny právní«, dílo v naší literatuře právní j edinečné jak hledisky zau·
jat)Imi, tak nepřehledným množstvím literatury, Již prof. Sommer 
v díle zpracoval. Obsáhle je právě hodnotí Jan Vážný v » Bratislavě4: , 
časopisu Učené Společnosti Šafaříkovy. Inaugurační přednáška »Funkce 
zákona ve vývoji římského práva soukromého « vyšla tiskem v r. 192 7 
v Ročence university Komenského 1926-27. Osobnosti zvěčnělého svého 
učitele prof. Stupeckého věnoval své vzpomínky ve )Sborníku práv
nické fakultY <1 (spolu s J. Krčmál-em a E. 'Háchou). 

N eúmorná energie, organisační talent, píle, nelekající se nižádných 
pI'ekážek a vysoké cíle Sommerovy projevily se i na poli organisace 
vědecké práce. Dovedl každému, kdo jenom chtěl, sjednati zevnější pod
mínky vědecké práce (literaturu, stipendia pro studium v cizině), dovedl 
však i jeho práci na vědeckém trhu udati. V » Knihovně právnické fa
kulty Komenského unversitY <1 Sommerem iniciované a založené, mohla 
vyjíti i-ada zralých monografií právnick)Tch, v ní našel mladý akade-· 
mický dorost právnický své publikační široké forum pro prvé kroky 
do vědy, z ní vyšla i řada prvých učebnic právnických na Slovensku. 
V r. 1927 k ní p1-istoupil rovněž z podnětu prof. Sommera »Sborník 
právnické fakulty university Komenského lt pro menší práce a v 1". 1928 
::. Práce ze seminál'ů právnické fakulty «. Knihovna rozšířila známost 
bratislavské práynické fakulty za úzký kruh území do ciziny a přivodila 
čilé styky osobní, vědecké 'i výměnné s cizinou, zvláště slovanskou. Lví 
podíl měl prof. O. Sommer i na uvedení Učené Společnosti Šafaříkovy 
v život. I v ní řídí práci publikační rediguje její revue » Bratislavu~. 

Zvláštní kapitoly zasluhuje vztah prof. Sommera k studentstvu 
Jako jest mu věda neoddělitelnou součástí života, nikoliv pouhou 
mrtvou doktrinou, tak i v poměru jeho ke studentstvu není nic profe
sorsky suchého. Zajímá se nejen o studium posluchačovo ,' o jeho pří · 
pravu ke zkouškám, nýbrž i o celý jeho život duchovní, kulturní sna·. 
žení, účast na spolkovém životě, avšak i o jeho zdraví a hmotné bo .. 
lesti. Je studentovi více než ubtelem, přítelem. starším kamarádeiů . 
Sommerova 30ciální práce studentská má svůj zvláštní ráz, odpovÍ'iající 
jeho individualitě. Odmítá heslo: »U možnitikaždému chudému studentu 
studium.« Podle něho patří na universitu jen student nadaný. Je-li 
chudý, sluší jej podporovati tak, aby mohl studovati bez překážek a 
hmotných starostí. V tom směru vykonal Sommer individuálními 111-

tervencemi a individuální pomocí pro studenty daleko více než mas
sové péče. Dovedl opatřiti studentům zahraniční stipendia, udomácniti 
je v cizině a rozšířiti tak studiem v cizině jejich vědění a zvláště jazy·· 
kové znalosti, velmi mnohým op.ět stipendia, zabezpečující hmotně stu
dium a jiným i podpory na zachránění ztraceného zdraví. 

Načrtli jsme jen několik rysů z přebohaté bratislavské činnosti 
prof. Sommera. Jeho universální duch, ~iťokého rozhledu, jeho energie, 
činorodost, zanechavší tak hluboké brázdy v bratislavském vědeckém 
a kulturním životě, nám budou dlouho chyběti. Litujeme jeho odchodu, 
který přichází v době, kdy hodláme oslaviti desáté výročí university, 
jako těžká ztráta. Utěšuje nás jedině myšlenka, že zůstane naším při
telem i v Praze. Přejíc mu plného zdraví a zdaru na novém poli pů
sobnosti, vyslovuje mu bratislavské studenstvo právnické svou vděč" 
uost za vše; co pro ně vykonal. Nechť přihne prof. O. Sommer projev 
vůle svých dřívějších posluchačů, že chtí co nejvíce se dáti vésti jeho 
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vůdcovstvím, zanechavšíril dráhu tak zarnou, k následování, jak l;>ylo 
jeho přáním, vysloveným v apostrofě studentů při j i c h immatrikulaci 
v r. 1926. ~il. 

Obnovení papežského státu a konkordát ltalie s Vatikánem. Dne 
11. února 1929 podepsali státní sekretář, kardinál Gasparri (i mini
sterský předseda Mussolini smlouvu o znovuzřízení papežského státu, 
který byl zrušen roku 1870 násilnou anexí Říma a okolí I talií. ltalie 
zaľ1.tčila sice garančním zákonem z roku 1871 papeži postavení ne
dotknutelného a nezodpovědného !)anovníka, uznala t:xtcrritorialitu pa
pežského dvora a úřednictva a zajistila papeži roční dikhod 3,225.000 _ 
lir ve zlatě. 

Papež Pius IX. odmítal vša 7,e všechny smíLné pokusy italské vlády 
á jeho stanovisko zachovali i jeho nástupci. Konečně papež Pius XI. 
odhodlal se k smíru s ltalií, když vláda italská prohlásila svoji ochotu 
uznati papežský stát a uzavřením konkordátu opustiti pole církvi ne
příznivého liberalismu v zákonodárství kultovém a školském. 

Smlouva zajišťuje papeži plnousuver~nitu papežského státu na 
území ľozlohou ovšem velmi nepatrném, nyní oficic!ně zvaném :> Cita 
<.lel Vaticano «. Italie zavazuje se zříditi a udržovati v papežském státě 
všechny prostředky q.opravnÍ, Papežským úřadům i mimo území jlOvého 
státu sídlícím jest pi-iznána úplná exterritorialita. Garanční zákon ita]
sk)' se zrušuje a papeži bude poskytnuto místo renty odstupné ve výši 
dvou miliard lir. Mezinárodně bude se jeviti suveľenita nového státu 
v t om, že oba smluvní státy budou vzájemně udržovati diplomatické 
styky prosHednictvím vyslanectví a také i v tom, že úmluv:! bude za· 
psána v seznamu mezinárodních smluv Společnosti národů . O Ystupu 
Vatikánu do Společ1losti národú ovsem úřední or~{lt1y (-bou kompa
ciscentů dosud mlčí. Jinak · ovšem Italie přebírá vojenskou (ochranu no
vého státu. Pro právníka velmi zajímavým způsoben je řešen rozsah 
platnosti právního i-ádu papežského státu. Obyvatelé nového státu ne
budou míti zvláštn'Ího občanství, t. j. zústanou státními ·)bča.ny ,ital
skými, avšak budou podléhati pravomoci úřadů papezských, vyjma obor 
trestního soudnictví, které bude vykonáváno soudy italsk5'iT,i; delego
vanými z moci pél.pežovy. 

Současně s touto smlouvou byl uzavřen konkordát Italie s Va
tikánem. Italie uznává náboženství římsko-katolické za náboženství 
státní, slibuje závésti povinné vyučování náboženství na školách a vrací 
církevním kongregacím právní osobnost · a právo k nab~'vání majetku 
(jež odňato roku r867). Papež podrží právo jmenovati biskupy italské, 
ovšem nyní v dorozumění s vládou, jejímuž předsedovi budou bisku·· 
J'ové skládati přísahu. Církevní sňatek jest prohl;í.še~l rovnocenným 
s občanským. Konečně se zavazuje Italíe bdíti nad posvátným charak
terem města J1íma. 

Již nyní se o Z)Tvají hlasy, které se ohá..,ají přílišné povolnosti Va
tikállu vůči imperialismu italskému. Neschází ani těch , kteří jsou pře
svědčeni, že Pius XI. a jeho nástupci dovedou proti caesarcpapistickél)1u 
imperialismu, byť by vycházel odkudkoliv, zachovati neústupné sta
novisko lnnocence ' XI. vůči Ludvíkovi . XIV. a Ph VII. vůči N apoleo-
1:ovi 1. wr. 

Změna v osobě předsedy vlády upoutala pozorno:..;t k formulaci pre
sidentových aktů, jimiž se . tato změna stala. Předmětem úvah stal se 
zejména list, adresovaný . novému předsedovi vlády, jenž zní: "Pane 
ministi"-e Udržale, pověl-uji Vás pi"edsednictvím vláňy.(, Porovnáme-li 
tento list s aktem druhým, týkajícím se odstupují.::ího předsedy, jenž 
zní: »Pane předsedo vlády, vyhovuje Vaší žádosti, sprošťuji Vás ú ř a
d u předsedy vlády,« zaznamenáváme rozdíl v tom, že na jedné straně 
se mluví o úřadu pi'-edsedy vlády, na druhé pak jen o pověření před
sednictvím vlády. Registrujme pouze věc proto, že by vskutbl zasloll
ži~o bližší úvahy. zda naše ústavní listina připouští různé eventuality 
v zastávání funkce min. předsedy (podobně i funkce ministerské), a zda 
tecJ3 v aktech presidentových skutečně jde o určité nuance. ·Pouhé 
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znění § . 70 úst. li st iny, že »předsedu a členy ·vlády (ministry) jmenuj e 
a propoušt í p resident republil,<:y « by mnoha eventualitám nenasvěd-
čovalo. --jkt--

Z celého světa právnického_ Rakouská národní rada schválila :22 
ledna t. r. 80 hlasy sociálních demokratú a Velkoněmců proti 76 ki-e
sťanských sociálů a Landbundu resoluci pro sjednocení manželského 
práva rakouského s německým. - Jako přímý dus ledek procesu Pi)ff
lova jeví se p1-íkaz ministru spravedlnosti republiky Rakouské, aĎy 
vypracoval návrh na proměnu porot v konšelské širší soudy. - Mezi
národní vězeúský sjezd, který se bude. konati tentokráte v Praze roku 
1930, S lano vil si tyto sekce: I. zákonodárství, II. Spl áva, III. prevence, 
IV. mládež. -- Institució · Patxot v Barceloně vypsal cenu na nejlepší 
práci ° vlivu nynějšího mezinárodního práva a jeho zařízení na vnitřní 
veřejné právo. -- V »Prawu « (VI. 1.) jest otištěna velmi zajímavá řeč 
generálního tajemníka univ. prof. Rappaporta o postupu kodifikačních 
a unifikačních prací v Po lsku. - Práce na našem občanském zákoníku 
byly tak dalece urych leny, že komise zasedá nyní denně. - 8. ledna 
t . r. zemi-el odb. pi-ednos t a m inis t erst va sociál ní péče v. v. Dr. Jakub 
Soušek, z jehož činno s ti lite rární zejmén a j sou známy p ráce o vypo· 
v ídacím p r ávu obce a hl avně o živnost enských provozovnách, k t erá 
r . 1925 znovu zpracoval v l. r. J. N ovák. Kromě toho S oušek napsal !-ad'...1 
prací o sociální politice živnost en ské (o ochraně námezdní, trhu a p .. ). 
- 1. února t. 1'. V Praze zemřel Oto Leminger, vládní rada při b áňském 
hejtmanství v Praze. Leminger byl pravým žákem svého otce, zná
m ého badatele v mincovnictví kutnohorském, ale spojil svůj talent 
historický se školeností právnickou. Napsal řadu studií o českém h o r
ním právu (poslední z nich vyjde ve Slovníku veřejného práva p od 
heslem »horní právo «), jak platném, tak historickém. V tomto obo ru ' 
byl jeden z nejzkušenějších a nejzapracovanějších badatelů , který by 
byl jistě ještě podal mnoho příspěvků k historii českého horního práva .. 
(Ča.) - Kooperace severských státll se opětně projevila ve společně 
uspořádaném »Sociálním týdnu « v 'Helsinkách. Kromě vlastních seve r
ských států Dánska, Finska, Norska a Švédska se zúčastnily též~ 
Island, Estonsko a Litevsko. V rámci ); týdne « se ~{Qnaly porady m i .. 
nistrů zúčastněných států o příštím programu mezinárodní konference
práce (hlavně o otázkách předcházení úrazům a námořního pojištěnO,· 
dále veřejné ,pi'ednášky těchto a jiných veřejných činovníků o otázce
byfové, pojištění proti nezan.ěstnanosti, starobním pojištění , pracovní 
smlouvě a j., dále řada sjezdů i konferencí a sociální výstava. Byla též 
zahájena jednání a mezi skandinávskou smlouvu o úrazovém pojištěnÍ. 
- Kongres mezinárodní konfederace duševních pracovníků, konaný 26. 
až 29. září ve Varšavě, odhlasoval vzomou kolektivní smlouvu, v níž 
se stanoví pož adavek minimálního platu a značně omezuje obvyklá kon-
kurenční doložka. - Unie !ráncouzských artistů připravuje zákonnoU' 
úpravu výkonu lyrických a dramatických umění, včetně kino herectví, na 
podkladě samosprávných stavovských korporací. - Mezinárodní stati · 
stická konference v Ženevě, konaná od 26. listopadu do 14. prosince,. 
usnesla se na konvenci. jíž se zúčastněné státy zavazují zříditi a uve-
řejl10vati jisté kategorie statistických dat. Hlavně jde o třídění p rl1-
myslů a povolání a metody stanovení cenov:)Tch indexů životpích po
třeb. (-kg. ) 

Odborníci v zemských zastupitelstvech. Pi-i projednávání zákona 
o reformě politické správy jednou z několika věcí , o kt eré se mnoho· 
mluvilo, bylo jme n o v á n í čl enl1 zemských (a okresních) zastupit el
stev. Osnova O dl1vodňoval a tuto nepopulá rní věc t ím, že budou jm eno
vaní čl enové odborníky, a contrario p olitiků . A tímto obratem učiníh 
se t ato věc p řijatelnou.Byl o s ice již teh dy divné, proč v ne.politických 
sbo rech mají nepolitičtí odborníci paralysovat i vliv neodborných poli- 
t iH l, a p roč zákon nut í jmenované odborníky, aby se přih l ásili k některé 
volební skup ině, ale přes to nepol it i čt í od.bo rníci v t eorii zvítězi li _ -
Byla zvolena zas tupitelstva a v láda mě la jmenovati odborníky. Mysleli' 
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'byste proto, že nebude rozhodovati vliv politických přání a moCi, a že 
budou odborníci jmenováni aspoú z návrhů ádborných korporací. Mini
sterská rada byla někoIikráte odložena, jmenování se těžce tvořilo a 
l1akonec - byli nespokojeni odborníci a b'yly spokojený politické 
s trany. Přes všechna prohlašování, že zemská (a okresní) zastupitel
stva nejsou politická~ stala se jimi, nebo as,poú ,politické strany je 1:>0-
'litickými chtějí učiniti, dokud se nepřesvědčí, že kompetence těchto 
sborů n esnese jejich politických pracovních metod. Praxe nás přesvěd
čila o tom, že myšlenka odbornictví podřídila se potřebám politické 
moci, a že odborník, chce-li věnovati své zn alo sti ve1-e jnosti, m usí bý ti 
po litikem nebo aspoú politické straně s loužiti. K dyby se měla my
:lenka odbornictví skutečně uvésti v pľaxi, pak snad měly se odborné 
ko rporace opatřiti právem jmenovacím, a odúati je vládě, která jest 
politická a politickými směrnicemi se dá vésti, a neměli se odborníci 

, l1 utiti do stran politických. Tak jak se »odbornictví « nyní praktikovalo, 
možno říci, že praxe politická zvítězila nad odbornictvím. dnk. 

Nejvyš'ší správní soud v číslicích. Za minulý rok (1928) došlo 
celkem 46.260 podání, z čehož bylo 10.231 stížností do konečných roz
ho dnutí nejrúznějších úřadú administrativních i finančních. Zajímavl) 
je, že nejvíce bylo stížností slovenských (43.75'%)" pak teprve českých 
(32.05% ) , německých (15.93%), maďarský·ch, rusínských a polských. Ve 
pro spěch žalovaný ch úřadů státních připadá 66.09% nálezů, ostatních 
33.91% ve prospěch stěžovatelú. Smutným faktem, svědčícímu přetíže
n os ti tohoto tribunálu, jest; že koncem r. 1928 zůstalo nevyřízených 
10.533 stížností. Prac!1je se vlastně stále s více než jednoročním zpož
děním a nápravy nelze se dovolati. Snad teprve nové veliké škody, 
způsobené touto pi'-etížeností, vyvolají nutné rozmnožení počtu sil; na 
jehož potřebu každoročně prvý president pE projednávání státního roz-, 
p očtu upozorňuje. ' -jkt-

Ze Sociálního ústavu Československé republiky., Sociální ústav po
stihla ztráta úmrtím jeho spoluzakladatele, vrchního ministerského ko
mis aře Augustina Ž a I u d a. Památky jeho vzpomenuto bylo na schůzi 
<:lne 25. října 1928 předsedou JUDrem Lvem "\iVintrem. 

Dne 15. června 1928 přednášel p. Gaston L é v y , ředitel Družstev
n í banky, v Paříži o stabi1isaci franku a o dúsledcích této stabilisace. 
St abilisace fr ancouzské vlády od r. 1926 spadá současně do období 
stabilisace měny. Roku 1926 zřízena byla zvláštní komise odborníků 
pro úspěšné řešení této diHežité otázky. Bylo usilováno především 
o snížení zahraničního dluhu a oběhu bonll národní obrany. V té době 
byly daně nep1-ímé opět zvyšovány a při tom byly zvyšovány nebo 
nově zaváděny také daně přímé . Byla zřízena zvláštní umořovací po,
k ladna. Frank stoupal, nastala však snaha zadržeti toto stálé stoupání 
fr anku, poněvadž neustálá tendence vzestupná byla by znamenala pro 
Francii velikou hospodářskou a finanční katastrofu. Bylo nutno 
sáhnouti k zákonné stabilisaci franku. Stabi1isace ta spočívá hlavně na 
zásadě změn a snížení zahraničního dluhu, zredukování vnitřního dluhu 
na bony národní, které zaručeny jsou výtěžkem tabákové režie a ko
nečně na změně poměru státní finanční politiky k Národní bance. 
Přednášející vyslovil ke konci své přednášky názor, že otázka velkých 
dluhů Francie nemusí míti na stabi1isaci vlivu, ježto stát má t éž veliké 
p ohledávky a vyslovil naději, že zákonnou stabilisaci franku nebude 
třeb a měnit v dohledné době , jak bylo tomu při stabilisaci měny v Pol
sku a v Belgii. 

Dne 25. října 1928 promluvil o československé sociální politice 
v uplynulém desítiletí JUDr. Evžen Štern. Ve své přednášce pro bral 
přehledně všechny obory sociálně politického zákonodárství, poukázal 
ľia přednosti a na světlé části naší sociální politiky a podrobil naši 
s ociální politiku všestranné kritice. ukázav její vady a nedostatky. V zá
vf ru své přednášky zmínil se JUDr. Štern O řadě sociálních problémů, 
}ichž brzké řešení jeví se býti nezbytně nutným. 



Sociální ústav Československé republiky uspořádal dne .8. listopadtr. 
1928 přednášku Dra Petra Zenkla, ředitele Ústřední sociální pojišťovny 
v Praze o sociální péči hlavního města Prahy. Přednášející uvedl , že 
sociální péče města Prahy doznala za posledních 10 let značných změn. 
Po sloučení bývalých osmi částí Prahy se 37 okolními obcemi, byio 
nutno, aby sociální péče 'města Prahy byla unifikována, a to tím spíše, 
poněvadž v celé řadě připojených obcí byly poměry sociální velmi ne
utěšené. Účelem této unifikace bylo vyrovnání rozdílů v sociálních 
zařízeních a opatřeních v jednotlivých obvodech města, uvedení jich 
aspoi1 z části v soulad se zvýšenými potřebami doby a obyvatels tva. 
Základem nové organisace stal se sociální úřad a Ústřední sociální 
sbor města Prahy; budou zřízeny místní sociální sbory pro každý 
obvod a místní sociální úřadovny v rámci úřadoven magistrátních. Pole 
sociální činnosti rozšířilo se na nové obory: péče o mládež byla zlep 
šena tím, že ústavní zaopatření dětí byla vybudována na moderních 
principech a že byly zřízeny nové Ú'stavy. Prázdninové zájezdy mládeže 
do Prahy byly soustředěny a usnadněny opatřením noclehů, stravování, 
doprovodů a odborného výkladu. Bylo rozšířeno stravování školní mlá 
deže a organisováno obdobně jako ošacování chudé školní mládeže 
V poslední době, zejména za účelem boje proti dětské tuberkulose, bylo 
zavedeno podávání mléka ve školách. Ústav práce osvědčil se zejména 
v dobách velké nezaměstnanosti; osoby nezaměstnané, které beze své 
vůle nemohly nalézti práci, byly stravovány na náklad obce. Byly dále 
zřízeny noclehárny a ohřívárny a bylo pečováno o zmírnění bytové 
nouze. Byly vybudovány tak zvané Masarykovy domy v Krči, které 
jsou moderním sociálním městem; stavba tohoto ústředního zaopati-o 
vacího ústavu vyžádala si nákladu 105 milionů Kč, V ústavě tomto 
soustřeďují se městské starobince a chorobince, dětský ' chorobinec, dětJ 

ská ozdravovna a zotavovna a bude lze v něm umístiti asi 2.500 osob, 
které v příznivém prostředí a ve vzorném zařízení jeho najdou, čeho 
vyžaduje jejich věk a péče o jejich zdravÍ. 

Dne 19 . . listopadu 1928 uspořádala I. sekce Sociálního ústavu spolu 
s Masarykovou sociologickou společností diskusní večer o spisu bS, 
valého ministra Dra J os, Fořta: »N ástin vědy společenské « ; rozhovoru 
zúčastnil se profesor bratislavské university Dr. J. Král, Dr. Žmavc, 
Dr. Kohn a Dr. Foustka, Bylo hovořeno hlavně o názoru FOl-tově n a 
sociologii, jakož i o názoru jednotlivých řečníků na obsah spisu Fořtova. 

Dne 22. listopadu 1928 promluvil v Sociálním ústavě ministr Dr. 
E. Beneš o problému omezení zbrojení s hlediska politického, sociál 
ního a hospodářského. Řečník ukázal na rozdíl představy o odzbrojení 
dnes a před světovou válkou. D1-ívějším prostředkem boje proti válce 
bylo působení na cit lidu a tím vyvolání odporu proti válce. Teprve 
při jednání o mírových smlouvách bylo zřej"mo, že pojem odzbrojení 
třeba přesně vymeziti a správně formulovati. Dospělo se k přesvědče
ní, že nelze ihned odzbrojit úplně, ježto problém odzbrojení je kompli
kovaným problémem s hlediska politického, hospodářského i mrav
ního a byl proto formulován požadavek jako zredukování a omezení 
zbrojení a byl tomu dán výraz i v paktu Společnosti národů, v jejíž 
hlavní činnosti je práv.ě řešení problému odzbrojení. V prvém období 
řešení problému odzbrojení pohlíženo na otázku tuto jako ua problélTI 
čistě technický a vojenský. Stálá komise vojenská však narážela na 
velké obtíže a tak byla ustavena smíšená komise, která se zabývala 
řešením otázek odzbrojení i z jiných hledisek než z vojenského. Druhé 
období řešení problému odzbrojení hledí složitou otázku odzbrojení 
zjednodušiti. Objevují se snahy po stoupající bezpečnosti států. V roce 
1923 se pak objevuje otázka vzájemné pomoci mezi státy ; · poněvadž 
však zásada vzájemné pomoci vedla by často k neopatrné a nepro 
zřetelné politi~e státu, bylo navrhováno řešení spori't arbitráží. Na Olne 
zení zbrojení na zárukách bezpečnosti a na arbitráži je vybudován t ak 
zvaný ženevský protokol, který obsahuje odvážný pokus o odstranění 
válek; jeho velký význam spočívá též v tom, že byl pHmým ,podně tem 



r· 

201 

k locarnským smlouvám. Třetí období snah Společnosti národů ů ře·· 
šení otázky odzbrojení vyznačuje se tím, že se hledí uskutečniti za·· 
bezpečení míru aspoň v západní Evropě a rozšířiti bezpečnost na Evro ·· 
pu střední a východní i na celý svět. S problémem odzbrojení souvisí 
ovšem i otázka výroby zbraní a obchodu jimi. Odzbrojení nemůže býti 

. pouze vojenské, nýbrž zároveň též hospodářské a politické. což před
polkádá odzbrojení mravní. Mír je problémem stálým, boj o něj je 
výrazem sil mravních a výrazem filosofie, která byla vždy filosofií na· 
šeho národa a která nám ve světové válce přinesla svobodu. 

Dr. Jindřich. 

Slovenská národohospodárská spoločnosť v Bratislave. Dňa 9. feb ~ 
ruára bola založená Slovenská národohospodárska spoločnosť, odbočka 
če.skej národohospodárskej spoločnosti pre Slovensko v Bratislave. v ý_· 
znam tejto spoločnosti pre Slovensko pochopia najlepšie tí, ktorí sami 
boli účastní tunajšieho hospodárskeho denia. ktorí sami cítili nedosta
tok fora, kde by mohly· byť hospodárske otázky prejednávané čiste 
vedecky. Slovensko do dnes je prí1iš vzdialené od aktivnej hospodárskej 
politiky, na Slovensku bacil politického stranictva o vel'a zhubnejšie 
napadnul verejný život než inde, hlavne preto, lebo všetcia jeho pre-j~ 
stavitelia boli angažovaní výlučne v politickom živote a nenašiel sa 
nikto, kto by nestranne, kriticky mohol posudzovať hospodársky 
vývoj Slovenska. Pre národohospodárske záležitosti malo len niekolko 
a to velmi málo l'udi porozumenie; na hospodárske denic každý sa 
zvyknu I dívať cez okuliare stranické. Táto nedostatočná výchova 
národohospodárska čelných predstavitel'ov a širokých vrstiev viedla 
k častým a zbytočným konfliktom a nedorozumeniam. To ovšem neni 
zavinené Slovákmi samotnými. Vedúca generácia slovenská bola málo 
početná a jej energia bola. vyčerpaná bojami proti maďarizácií a preto 
v tej dobe nikto sa · nemohol venovať hlbšiemu študiu národohospo
dárskemu. 

V posledných desiatich rokoch sa pomery čiastočne zmenily. Vy
tvorila sa určitá garda mladších, ktorí sa venujú len hospodárskym 
otázkamSlovenska buď v praktickom živote, alebo teoreticky. l ch 
práce a ich snahy tiež nemohly byť správne chápané. K tomu, aby 
práca v národnom hospodárstve bola niekým ocenená, treba, aby ten, 
kto to má oceniť, mal preto porozllmenie a základné znalosti. Toto 
sa ešte doteraz na Slovensku ne·dosiahlo. Z uvedeného vyrástla nutnosť 
sdružiť hospodárskych pracovníkov, praktikov a teoretikov za tým 
účelom, aby všeljakým sposobom šírili znalosti národohospodárské, 
vzbudzovali záujem o tieto otázky v širokej verejnosti. K tomu účelu 
majú slúžiť prednášky, exkurzie. publikácie, atd. 

Je samozrejmé, že pri zakladáni tejto spoločnosti sa muselo po
myšlať na určitý kontakt s českou národohospodárskou spoločnosťou, 
ktorá už niekolko rázy v posledných 3 rokoch, vyzvala svojich sloven
ských člen ov, aby pomýšlali na založenie odbod<y v Bratislave. V po~ 
čiatkoch spoločnosť sa neobjde bez účinnej pomoci pražskej spoloč 
nosti, jednak preto, lebo na Slovensku nemáme tolko odborníkov-pred
nášatelov, jednak aby nám tu poradili ti, ktorí tieto počiatky preKonali 
v Čechách. Veď nesmieme zabudať, že pri priležitosti výstavy y Prahe 
v r. 1895 založenie českej národohospodárskej spoločnosti bolo vyvo 
lané tými istými pričinami, ako dnes založenie jej odbočky Slovenskej 
národohospodárskej Spoločnosti, ktorej vývoj bude však rýchlejší, pre .. 
tože budeme moci využiť nadobudnuté zkúšenosti v Čechách. 

Na ustavujúce valné shromaždenie prišlo mnoho l'udi a možeme 
si len priať, aby aspoň u týchto nebolo pozorovať dajaké ochabnutie. 
Z počiatku bude treba velkej energie k tomu, aby boly všetky prekáž
ky prekonané. Účelom spoločnosti je, aby zburcovala Slovensko zle .. 
targie, v ktorej sa záuj em o hospodárske záležitosti nachádza. Vedenie, 
zvolené dá nám dúfať, že spoločnosť svoj úkol splní. Dr. Karvaš. 


