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mluveno. Ono »je-li vúbec JnOln e (, p ak znamen á, zda lze je 
předpokládati vedle obou naZÍrání, neboť lná zvláštní charakter: 
činí totiž vúli prineipen~ poznání. 

ZPRÁVY~ 
Rozvoj technilíY a právo. Cl{ pražsl{é stavební katastrofě . ) 

V rozru chu celé na,~í v eře.fnosti , vyvolaném hroznou sn1l'tí 
d esítek pracujících lidi, nemůže p1/wnickfmu pozorolJoleli ujíti 
důležitý a z vláštní z jev . Jest jí1TI až nápadné volání po největšfm 
mo':n ém úředním dohledu na veškeré stavební podnik.ún: dnešní 
doby. Zjev tento .test jistě zcela pochopitelný , poklId jde o 'širo
Iou veře.tnost, domáhajici se zachování ž ivotní bezpečnosti, 0111'0-
.:-ované dnes se všech stran. V těchto vrstvách ozývá Sl' volání 
po státní a jir,é veřejné moci zcela jas1Iě , byť i na rll'Hhé straně 
často bylo z týchž lÍst paralysováno nářkem na vd ký počet 
úřadů, tíživost daní a .t. Více však překvapuje , :e toto volání 
vyniká i ze všech téměř pro.ievů odborných technických korpo
rací i jednotlivců, ať .tiž konstatují, že práce železobetonové se 
Ještě neopírají o dostatečné zkušenosti, nebo že jcst nedostatek 
kvťtlifikovaných prClcovníků, že jsou různé pochybné drllhy ce
mentu a pod. Neboť co jiného jest takouéto pI'ohlašováni, než 
uznání, že s vlastním vědomím podnikatelovy zodpovědnosti nc
mů:e dncs vei'cjnost počítati a že tedy jediné zabezpečení před 
:::houbnými následky různých teclmickych vymožeností možno 
spatřova t i v zákonném vy1TIezení přesných podmínek a hranic 
takovéhoto podnikáni. T otéž vysvítá i z tvrzení, že příčinou n a
,~ich stavebních katastro f jest spěch, s .iakýlTI se snaží stavebníci 
zach ytiti terminované daiiové výhody, ne boť lim jest zárov eň 
i ečeno , že veškeI'é požadavky opatrnosti ustupují před sn ahou 
po dosa:'ení cíle hn10tného . 

Okolnost tato překvapí ovšem každého, kdo byl z vyklý po
ZOl'ovat~, s ja],:ou nepl'i,rní slcwivali se technikové vůči právním 
norn1ám, olnezujícím prováděni' různých novinek, a jak pohrd
livě vzhlíželi k zál(,J'okům bezpečnostních Cl stavebních úřadů, 
které se nedovedly ihned nadchnouti určitou odpážnou proposicí 
technickoll. Jžstě lTInohému z nás tanou no mysli různé výroky 
o brzdění technického pokroku právním formaliS'melTI a pocl . 
Stanovisko takové považovali jSDle ovšem vždy ZCl extrém. Avšak 
(/ruh~ím extrém em by bylo vycliovávati veře.inost v klcmlné před
stavě o všemohoucnosti zákonů a úřadů, je provádějících . S tátní 
moc mllsí vždy vycházeti z předpokladu řádných, vlastní zodpo
vědnosti vědomých občanů , .iichž každý krok a každý čin ne
předpokládá sám o sobě státního pOJ'učnílcování. Zákon má pouze 
stanovili meze, kam až může jednotlivec rozepnouti své indivi-· 
durFni snahy, aby se nťslcll ne bezpečim svých spoluobčanů. A po 
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této stránce nelze upříti) že moderni technické snažení tako
výchto l}ranic vskutku vyžaduje. Nechtě.tnw, aby tepl'Pc veliké 
katastrofy nás na tuto samozře.jmou povinnost upozorňovaly, a 
strpme raději časový pn'ltah, způsobený zasažením ' úlcdních 
formalit do technických projektů, jenž nikdy nemůže způsobiti 
těch nenahraditelných škod na .životech, zdraví a statcích, .také 
mohou vzniknouti z dUa ukvapeného; byť i technicky originál·· 
ního. Dl'. J. Kliment. 

Prof. dr. Emil Svoboda, i'ádný profesor občanského práva a dějin 
právní filosofie dožil se dne 2. i'íjna 1928 padesátin. Patří k těm jubi
lantllm, o nidž jest při této příležitosti tě'žko psáti proto, že jsou 
v plném rozmachu tvůrčím. Jakožto konceptní úředník pražského ma
gistrátu, zabýval se nejprve některými zajímavými zvláštnosti věcného 
práva ve Staré Pra7.e; sem patří zejména jeho pojednání o podjezdech 
a poo.loubích, a o reáíním dělení vlastnictví v pražském ghettu.
I pozMji jako profesor techniky a 'konečně university pracoval 
hojně v oboru práv věcn:§'ch; kromě toho v oboru práva rodinného 
a dědického, pro kt erýžto obor jest též referentem subkomitétu pro 
reformu občanského zákcnníka. - Kromě práva občanského přednáší 
i dějiny právní filosofie. Jest osobností, která při přednáškách působí 
na pos luchače silným, bezprostředním dojmem. Neomezuje se na 
'pouhou suchou traktaci positivních předpisu právních, j de vždy na 
koi'en p,'áva, na jeho etický základ a jeho funkci v životě. - Má 
znač:1Ý sklon k filosofii, a vydal řadu publikací filosofických (Sterka, 
Utopie a j .). Konečně jest velmi záslužná i jeho činnost populari
sačnÍ, přednášková i publicistická (Etické a sociální ~áklady občan-
ského práva.). ]. B. 

Prof. Dr. Ph. František Vacek sedmdesátníkem. 8. řIjm. t. r. dožil 
se prof. Vacek 70 let. Je znám jako neúnavný badatel v sociálních dě
jinách českých. Jeho největší práce »Sociální dějiny české doby 
staršíc byly ne jen protiváhoů proti Lippertovým ~Sozial -Geschichte 
Bč:ihmens«, nýbrž novým pojetím ' t. zv. slovanské society po'stavily 
Vacka mezi pi'ední naše pracovníky na tomto poli. Vacek zasloužil se 
velmi právě o historii našeho práva. N ejl10věji obrátil zřetel k podrob
nému studiu otázek kolonisačních a zvláště ku studiu práva purkrecht
ního a konečně k organisaci českého soudnictví. Prof. Vacek přes svůj 
vysoký věk neúnavně pracuje dále a jak ukazují posíední studie, jistě 
ještě mnoho no'Vého nám z právní historie phchystá. Čao 

Z celého světa pravnického. IHospodářská konference baltských 
států se konala 21. a 22. dubna v Rize za účasti litevských, estonských 
a livonských delegátů průmyslových svazů, obchodních komor a jin)Tch 
hospodářských organisací. Na programu měla kromě jiných otáf:ek ob
chodní a průmyslové konvence, celní unii, zelezniční tarify a unifikaci 
zákonodárství baltských států ve věcech daňových a poplatko'Ylých, 
ochrany dělnictva a sociálního pojišténí. - Poradní výbor hospodářský 
ph Společnosti národů, který má sledovati prováděni doporučení svě
to,vé hospodářské konference z roku 1927, konal prvé zasedání 14.-19. 
května v ŽeneV1ě. Zpráva o hospodářských podmínkác~ konstatuje jich 
zlepšení hlavně ve střední a západní Evropě a pokrok v zemědělské 
produkci a průmyslové výrobě. - 21. května t. r. ustavil se v Paříži 
přípravný výbor pro zřízení mezinárodní unie advokátních komor. Jed
nání se zúčastnili delegáti jednak zakladatelských komor francouzské, 
belgické a lucemburské, jednak komor čl enských: československé, jiho
slovanské, polské, J'umunské, bulharské a uherské. Anglická, rakouská, 
švýcarská a holandská advokátní komora vyslaly delegáty jako pozoro
vatele. Byl schválen statut unie a usneseno konati ustavující kongres 
příštího roku v Bruselu. (- kg.) - IV rozpočtovém výboru odpo'v!ěděl 
ministr spravedlnosti Dr. Mayr-Harting O článku pres. N. s. Popelky 
v Právníku, že považuje článek tento za »neúi:ední činnost« presidenta 
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Popelky. - 28. srpna t. r. zemřel v Praze Dr. Rud. Krejií, odb. pl-~d
nosta čes. zem. správního výboru v. v., který byl odborníkem v prav
ních otázkách z oborů regulačního, melioračního, dn.1ž3tevního, živno
stenského. Zejména se zasloužil o zemské ústavy výchovné a kárné a 
o okresní stravovny a v tomto směru je vbstně duchovním původcem 
zákona .č . 57/r903. V poslední ,době těšily se pi-íznivému zájmu jeho 
vzpomínky z dob nerozdělené university. - Na pražské fakultě práv
nické university Karlovy byl jmenován mimořádným profesorem děj in 
slovanského práva Dr. Th. Saturník, pro obor vědy a prá:va správního 
se habilitoval Dr. Zdeněk N eubauer, brněnský redaktor našeho časo
pisu a pro obor práva a řízení trestního Dr. Jarmib Veselá. Dr. Veselá 
je první docentkou na našich fakultách právnických, po Dr. Paulové 
(na filosofické fakultě v Praze) pak druhou na universitě Karlově. 
Oba noví docenti jsou, jak n ašim čtenářům je známo, od počátku listu 
našeho jeho spolupracovníky a doufáme, že jimi i stále zůstanou. -
Tribuna 21. října zaznamenala zpráV/u, že se o p rázdninách konala 
schttze užší komise pro reformu studia právnického. Ministerstvo škol
ství chce uvést komisi reformní op.ět do chodu. svolat anketu a podle 
výsledku zařídit další postup. ~ Před katovickým soudem apelačním 
konalo se 20. Ejna pi-elíčení o odvolání Fridricha Habsburka v jeho 
sporu proti polskému státu, který podle čl. 205 St.-Germ. zabral jeho 
statky. Zástupce Fridrichttv dokazoval, že prý jde o statky soukromé 
vedlejší linie rodu habsburského. Rozsudek bude dodán stranám pí .. 
semně. - Úprava poměrů podnájemníktt a nájemníků bude připravena 
na anketě. Jde prý zvláště o rozdíl mezi venkovskými a městskými 
obcemi. - V Pražském illustrovaném zpr;:tvodaji začali číslem 410 
(1928-40) vycházet vzpomínky advokátů »Můj první klient«. - Dán
ský ministr spravedlnosti pdT předložil parlamentu osnovu o kastraci 
sexuálních zločinctl a také sexuálně duševně chorirch pro'vinilců. -
Americký soudce Marc C. Kavangh sestavil statistiku zločinnosti v USA 
podle národnosti. Ze 100.000 podle neho připadá na Švédy 5,3, Iry 5.4, 
Nory 5.5, čSR. 6.6, Němce ,.5, Angličany 8.5, SHS. 46.00, Řeky 42·9, 
Italy 25,9, Poláky 16,8, a nejvíce na Mexikány 77,3. (-ča.-) 

Ze Sbírky zákonů a nařízení. Zákon Č. II 1/28 o zahlazení od
souze11í zrušuj e zák. č. 108/r918 i'. z. o odčinění odsouzení. Sbo
rový soud 1. stolice, v jehož obvodu je úřad vedoucí rejstřík 
tresttl o odsouzeném, povolí k návrhu, vyslechna stát. zástupce 
zahlazení odsouzení, nahrazen-li škoda, uplynula-li určitá doba 
(Is, JO, 5 roHl) a jde-li o trest znějící na ztrátu svobody kratší 
jednoho roku, za zcela mimořádných okolností kratší pěti roků, dále 
'jde-li o odsouzení za čin spáchaný výlučn.ě z politické pohnutky, nebo 
trestn)r podle II. dílu voj. zákona trest. a konečně jde-li o odsou zení za 
čin spáchaný ve věku do 20 let. I nezahlazené odsouzení neoznačuje se 
ve výpisu z trest, rejstříku nebo vysvědčení bezúhonnosti, uplynulo-li 
15 let a je-li trest kratší jednoho roku (§ 7). - Obchodní smlouva s Es
tonskem uvedena je pod č. IIsi28. - Závazky vzešlé z hospodaření bý
valé rakot~ské poštovní správy upraveny úmlu1vou mezi Rakouskem, I talií, 
Polskem, královstvím SES. a naší republikou a uveřejněnou pod čís. 
117/28. - Zákon Č . n8/28 o mimořádných opatl-eních bytové péče jedná 
o přeměně a zpúsobu užíváni bytů, o nuceném pronájmu volných byttl, 
o bytov)' ch opatl'eních obcí a o zajištění bytů státních zaměstnanctt. 
N ú. Č. 121/28 jedná o státní záruce dle zákona o stavebním ruchu a 
obsáhlé nař. Č. 124/28 upravuje platy ducho"".enstva. Železničnímu 
právu dostalo se nové základní úpravy ve Úech normách. Je to: Mezi
národní úmluva o pi'epravě zboží po železnicích, podepsaná v Bernu 
23 . 1-íjna 1924 Č. 140/28, Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a 
zavazadel po železnicích z téhož dne (č, 142/28) a vládní nařízení čís . 
144/2 8, jímž se vydává železniční pi'epravní řád. V platnost vstupuje 
dnem 1. října 1928. . Ský. 

Milá vzpomínka. Na valné hromadě Právnické jednoty pražské 
dne 24. května 1928 podával zprávu O časopisu »Právník< sekč. šéf prol. 
Dr, L u k á š a pi'ipomněl v ní toto: »Zprávu o našem časopisu za rok 
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192 7 .3 luŠí započíti čestnou zmínkou o šedesátileté pt'isobnosti spolku 
V šehrdu, jakožto mladší větve spolkú právnických, a sdružujících 'V so
bě mladou generaci právnickou. ] ubllejní slavnosti tohoto spolku na 
zmíněnou pamět a spolu i pamět desetiletí naší politické samostatno ::, ti 
tanou nám posud pi-ed očima, ale podtrhnouti sluší 3kutečnost, že ve 
spolku tomto se probudila. snaha po skutečném vědění praxe i theorie 
práva. Snaha tato dokumentována tím, že v r. 1927 odebírán náš časo
pis ( t. j. Právník) Cleny Všehrdu počtenI 101 a múžeme doufati, že po
čet tento bude i na dále stoupati. Oproti počtu členll Jednot právnických, 
které ode bírají náš casopis a to 288 (Praha), 60 (Brno) a 7 (Bratisla
va), jest to počet nepoměrně značny a lze prá'v'em tvrditi, že počet od
bě r atelú »Právníka« j en t ímto zpú30bem se udržuj e n a dosavadním 
počt u. Lze ovšem okolnost tuto odůvodniti t éž značnou slev ou, která 
s e po sky tuje členům studentský ch spolkú právnických .: . - Jsme vděčni 
prof. Lukáš ovi za vzpomínku k jubileu Všehrdské generace a rovněž 
i za vzácné hodnocení snah po zdokonalení právnického 'Vědění. Bylo 
by si pi-áti, aby členové našich sdružených spolkll v.énovali 3VOU po zo r
nost zejména dllležité hlídce praktických pi-íkladu »Právníku «, vždyť 
15 Kč rocně j e vskutku částka za Cel)T ročník »Právníka« nepatrná'. 
\i[ usíme j en doplniti, že redakce "Právníka « (poskytla slevy nejen 
»Všehrdu «, nýbrž i brněnskému »Právníku « ve stejné sumě předplat
ného sníženého. A múžem c-li slíbiti, tož za redakci »Všehrdu « rádi 
slibujeme, že nejen v ždy zachováme dobrý poměr s »Právníkem.:, 
n)Tbrz se vynasnažíme co nejdi-íve ho i rozšíi-iti. Č a. 

Mateřské pojištění ve Španělsku. Rada španělského N árod
ního ústavu pro sociální pojištění schválila návrh zákona o p.~

' \~inném pojiště'..1Í v matei'-ství. Cílem , zákona je: zaručiti POJ1S
těnkám lékařskou a farmaceutickou ,pomoc v těhotenství, za
jistiti matc e dostatečné existenční prosti-edky po tu dobu, po kterou 
mus í podle ustanovení zákona zanechati prál~e, podpoí-iti tvoření a roz
voj institucí na ochranu mateřství a novorozeúat. Rozsah pllsobnosti 
zákona bude velmi SírOk)T. Návrh po,čítá s tím, že povinnému pojištění 
budou podléhati všechny úřednice a dělnice, na něž se 'vztahuje zákon 
z lO. bi-ezna ]919 o pen3ijním pojištění. Tomuto zákonu podléhají za
městnanci obojího pohlaví ve věku od 16 do 65 let s ročním pHjmem 
nej výše 4000 pes et. Nebude st anovena žádná podmínka týkající se n á
rodnosti nebo oboru povolánÍ. Podpory poskytované po j ištěním budóu 
zahrnovati pomoc porodn; asistentky, l ékaře a dodání lékú. Po dobu 
klidu práce, jenž je stanoven zákonem z 26. července 1922 ve smyslu 
\ -as hington3ké mezinárodní úmluvy na šest týdnú pi-ed slehnutím a 
6 neděl po porodu, bude poskytována denní peněžitá podpora k ná
hradě ztracené mzdy. Mimo to ma.tka dostane zvláštní odškodnění za 
ka ždý jednotlivý porod. Pi-í spěvky budou pl atiti ti-etinu pojištěnka, tře
tinu zaměstnavatel a ti-etinu stát. Dělnice a úi'-ednice ve v.ěku od 16 do 
50 let mají platiti ročně 7.50 peset; zaměstnavatelé mají platiti rovněž 
7.50 peset ročně, vždy čtvrtletně pi-edem. Stát phspěje zvýšením pod
pory v luateřství i Jinými podporami dobro'Vlo lnými; výše příspěvků 
bude revidována vždy po ti'-ech letech. Provádění pojištění bude svě
i-eno krajským pojišťovnám, jež jsou za kontroly Národního ústavu 
p ro sociální pojištění ,pověi-eny prováděním zákona z 10. bi'-ezna 1~19 
o s tarobním pojištění. Tyto instituce budou 111 oci část svý ch funkcí pre
nés ti n a v zájemné pomocné pojišťovny, jichž hlavním oborem činnosti 
jes t rodinné nemocenské pojištění a podporování mateřství. Instituce 
p ověřené kontrolováním zákona o starobním pojištění budou zároveň 
bdíti nad prováděním zákona o povinném pojištění v mateřstvÍ. 

Dr. Jindřich. 

Ze Sociálního ústavu 'Československé republiky. V jarním období 
konala se dne 8., 23. února a 8. března 1928 debata )~ O pozemkové sta
'v ební a bytové poEtice «. N otál- Dr. Čulík, jenž ujal se slova na prvé 
SChLIZi, neschvaloval vyvlastilování stavebních pozemkti jako prostřed
ku pro podporu stavebního ruchu, ježto se tím otřásá pilířem, na němž. 
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spočívá stát, totiž soukromým majetkem" Míní, že ochrana nájemníků 
múže býti odstraňována jen postupně a že je tl-eba učiniti všech n a op a
tl-ení, aby byla dostatečná nabídka by tú. Advokát Dr. Fořt pl-ipomněl, 
že stejný m zpúsobem, jako každý j ednotlivec) mu sí platiti plnou cenu 
za pl"edměty své 'Výživy, je tí-cba, aby platil plnou cenu t aké za svúj 
byt. Cen a ta vytváí-í se volně podle zákona nabídky <1. poptávky, podle 
skutečných výrobních nákladtl. Je toho názoru, že každý zásah státu 
do politiky s tavební a bytové púsobí ru š ivě . S v"\Tvody obou tě chto i- eč
níkú nesouhlasil zcela prof . Dr. Horáček, jenž zas t ával stanovisko, že 
'\"eřejn}- zásah do politiky s t aveb ní a bytové je odúvodněn tím, že by
d leni je jednou z nezbytnýc h životních potí-eb; jen tak lze čeli ti speku" 
laci s pozemky. Velkorysá a cí l evědomá ohecní politika múže tu b)-ti 
nejlepším p rostl-edkem k rozřešení sociální otázky. Při druhé debatě 
poukflzal Dr. L. Langer na to, že každé zvýšení činží musí míti v zá
pěti i l1nutí mezd a plaHL O dosavadní po clpol-e stavebního ruchu vy
slo\'i l se v ten smysl, že jí nebylo p omo ženo těm, kdož pomoci nejvíce 
poti'-ebovali. Vys oká činže sama nezabezpeču j e oživení staveb ního ru 
ch u. jak T,idíme toho příkl ad v Německu . Ostatní l-ečníci zmiňovaE Sf; 

o bytových lichvách, o volné bytové poli t ice a o vyvlas tňovánÍ. Na 
schi'lzi dne .8. března 1928 promluvil Dr. H . Kubišta o požadavku, aby 
pod.pora stavebního ruchu a ochrana nájemllíkú byla vyřešena dlouho
"dob)·m zákonem a uvedl , že nes t á lo st poměrLl měnových s t a'ví se v ce
stu realisování tohoto požadavku. Poukázal na to, že ve většině enop
sk,"ch s táHl trvá dosud ochrana n á jemníkll a že k úplnému zru šení 
oclnany nájemníkú bude lze pi-ikročiti teprve tehdy. až na bytovém 
t rhu bude vyrovnána nabídka a poptávka. 

Dne 10. února 1928 konala 1. sekce S ociálního ús tavu spo l ečně 
s l\f clsa rykovo Ll socio lo gickou slp olečno stí pj"ednášku docenta Dra. E . 
C halupného o sociálních otázkách v husits tvu a o nov)Tch projevech 
prof. Dra. Pekúe. Přednášející podrobil dílo prof . Pekaře o T áborech 
pi'"ísné vě decké kritice; vytýkal prof. Pekarovi, že on, ani ž by byl spe
cielním znalcem hu si t ské doby a aniž by zn al pojmy sociolog ické a po
litické, 110dnotil význ am husi t ství, zvláště tabors tví a pojednával o de
mokracii táboritú. Dr. Chalupný upozornil t aké na rozpo ry a historické 
nedostatky Pekúova díla. 

D n e 16. února 1928 pi-ednášel profesor v il enské university abbé 
'\Yoyczicki o sociální politice v Polsku. Nastínil vývoj prLlmyslu v Po l
sku za poslední dvě století a V)TV Oj hnutí pol ského dělnictva. lJ pozornil , 
že o cí l evědomé so ciální politice lze mluviti v P ol sku teprve po obno
Tení jeho samostatnosti. 

Dne 22. března 1928 konal se rozhovo r o pi:ednášce Dra. L. Kol"" 
1ara ,0 pozorování spoti'-eby na p odkl adě domácích účtll rodin dělnic
kS·ch a ú1-ednick)rcll «. Dr. J anko upozornil na význ am pozorování Sl)O
ti~e,b~ pro i-eše l:í .někte r)r ch s peciálních otázek vědeckých. Vyslovil 
pr~~:'l,~ aby stahshka domácích účtú s ledovala t aké účinky sociálního 
p0.11 s le l1Í v rubrice pl-íjmů, kde se projevují nejen peněžitými dá vkam i, 
l1j'"brž i dávkami naturálními. Universitní profesor Dr. Schoenbaum za
b}-yal se methodickoL1 s trúnkou vedení knížek domácích účtl1. Upozornil 
11a va dy representační methody a doporučoval jako nutnost vybírati PI·O 

pozorování ro diny typické a nikoli nahodilé a vyslovil se také pro zjed·" 
noc1u šení spotřebních knížek. Konečně upozornil také na obtíže spo
t! ební jeJnotky a doporučoval, aby zjišťování spotřeby vedením knížek 
dom ác ích účtll doplňováno bylo methoclou budgetú. 

. Dne 29. března 1928 přednášcl po slanec A. ' H arnpl o odborovém 
h11tltJ a ? psychol~gii mzdov)Tch zápas{l: zdl1raznil, že pl1voclní poslání 
odbo}-oovych o~·ga;·l1sací zaměstnaneckých, sledující obranu m zdo vý-ch 
pomeru a zlepsel11 mzdy, prllbehem doby se rozš ířilo i na účast těchto 
orr~;anisacj na otázkách hospodářských a na veřejné rnoci. Podobn§ vý
yOJ prodelaly také odborové organisace zaměstnavatelské; řečník po
Jednavá pak o jednotlivých zpúsobech sociálních zápasll, o vlivu ro z
díli't nároclnostních, n áboženských i o v livu prostl-edí zaměstnancova. 
Dúlež it)Tm činitelem při sociálních zápasech jes t veřejné mínění a hlas 



76 

ti sku. Zna lo s t hospodářsk ého živ ota, ro zhled a p rohloubeni vzděl án i 
m ohou značně zmírniti nebezp eč í sociálních záp astl. 

Dne 26. dubna I928 přednáš el šV)Tcarsk§ továrník Theod . T o bler 
»0 výrob ě a hospodái' s tví ve znamení nové doby, čili o podnikate li a. 
o jeho zaměstnancích « . P i' ednáš ej ící zmíníl se nejprve o dúl ežito s ti lid
sk é práce pro celý ho sp od ái: ský ž ivot a pro exist enci v šeho lids t va a 
p ro b ral pak vývoj vý roby od nejMa rších dob až do dnešních dnt't. Ze 
změny dřívě j š ího rodinného pomě ru mezi to va ryšem. a jeho zaměs tna
vat elem v poměľ m ezi zam ěs tnavatel em a zaměstn anci za hromadné vý
r oby vysvětluj e rozpory m ezi k apitálem a p r ací. Za spravedEv)r p oža
davek dě lnický ch tdd uznává nejen zkrácení pracovní doby, nýb rž 
i snahu o zvýšení m zdy, k te rá dl e jeho soudu neod,povídá hodnotě vy
kon an é práce. P ojednává p ak o možno sti zv)ršení p racovn í intens ity do 

sí ly ko m umu a upozoľňuj e, že vysoké mzdy zv )rš í VLt li k práci a r a do st 
k p ráci. P ost 2vení podnikatelovo za t éto situ ace je velmi zodpověd n é a 
p odnikat el m á s i bý ti t éto skutečno sti vědom . M ísto toho však dovo
lávají se zaměs tn avate l é ochrany a pomoci a spol éhají na jiné p rosti' ed·· 
ky z venčí. Pi'ednášející zmínil se také o rú zn ých sociálních o pa tř ~
n ích, kte r á učinil ve sv)rch v las tních to'v'árnách, jako n a p1-íkl ad o fondu 
p ro emisi priQritních akcií a obligací, o odpovědném sociálním sekre
t él i' i, o úča s ti zaměstnancll n a čistém zisku a td . Konečně u,pozornil t ak é 
n a n eudržitelnost názo i't't , že sociální pojiště ní ohrožuje v poji š t ěnci 
sm ys l odp ovědno s tí ; p rohlás il n aopak, že vědomí p oj i š těnce o svém za
op atření a zab ezpečení proti ri\zným risikllm je podkla dem a vzp ruholl 
p ro chuť k Pl'áci . Dr. Jindři ch . 

»Povážlivý zjev«. Takto - a plným právem - nadepsalo květnové 
číslo »Právníka « stížno st, jak někte ľé listy denní komentovaly nález 
nejv. správního soudu o jazykovém nai-ízení, kdy dokonce se opo váž
l ivě žádalo , aby před sed a j azykového senátu nebo přímo president nej v . 
soudu se vzd a l sv é hodno sti. Tento nízký názor na soudcovsko u ne
závi slo st odrazil i tľefně prof. VVeyr a Ho et zel z »Lidových no vinách 4: 
a také »Právník« správně k němu dodává: »Ka'ždé rozhodnutí soudní 
mtlžete věcně kritisovati ale chraňte se, probúh, nemáte-li dúkazii , šířit i: 
pľoti: soudciim podezírání ze stranictví... volati po potrestání za to, 
že rozhodli tak, jak se vám nezamlouvá. Tím vnášíte do lidu neúctu,. 
podkopá:vláte dúvěru v ně . . . « - Žel, že, hned za tímto komentářem, 
který ji s tě podepíšeme v šichni, následuje článek, n adepsaný »1 emna 
v soudníctví «. Uvádí se tam případ, kteľÝ se s tal 24. dubna t. r. u okr. 
soudu na Král. Vinohľadech (b a dokonce s citací síně i ' čísla spisu!) . 
v němž s e líčí případ, který sn ad i juristicky by byl zajímavý: . Něj aká 
matka čtyřletého dítěte , jehož manžeíský otec uj el do ciziny a tam se 
znovu oženil, což mu vyneslo stíhání pľO big amii, učinila u soudu 
návrh, aby její manžel byl jednak zbaven moci otcovské a jednak aby 
bYl přidržen k plnění sV)Tch otco vský ch povinno stí ke svému dítěti. 
Tepnve po uplynutí několika měs ícú byla předvol ána k soudci a tam 
(podle »Právníka«) poučena takto: »Oboj~ nárok si vlastně odporuje, 
buď budete trvati na tom, aby otec byl zbaven otcovské moci , pak ale 
se stává vúči dítěti jakoby cizím a není povinen o dítě se vúbec sta
rati, zejména přispíVati na jeho výživu. Anebo V ám jde hlavně o tento 
příspěvek a· pak musíte ná rok na zbavení otcovské moci vzíti zpět; 
máte na ·vybranou . Matce (citujeme dále podle »P. «) sice nešla tato 
»právnická« argumentace dobře na rozum, ale k námitkám nebylo jí 
dopřáno času (to nervosní dak rychle, ľychle, nemám čas «, a. p. není 
právě povzbuzující) - a tak,' poněvadž by se př1 s,pěvku na vý živu 
dítěte nechtěla navždy vzdáti, podepsala prohlášení, ze Dere svúj n á rok 
Opatrně asi rozuměj na zbavení moci otcO'V'ské. Pozn red.) zp,ět (správ
něji )podepsala něco, co jí bylo předloženo « ). Tím je tato věc pro 
soud vyřízena ... . « 

Ponechávajíce zodpovědnost za celý případ zprávě, resp. zpravo '" 
dajství »Právníka «, máme ze to, že takovéto případy jsou nejspíše 
s to, aby podlomily dúvěru a úctu k soudtlm, a tak stávaly se vla stně 
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příčinou, že nesoudná veřejnost a valná část žu rnalistiky Ivztahuje pak 
obdobně takovéto počínání i n a ostatní případy a nesmíme se divit, 
vrhnou-l i i podivný reflex dokonce na tribunál nejvyšší. Čili bylo by 
možno znovu opakovati totéž, co kdysi vyřkla resoluce Svazu sou 1 ... 
covsk ého,1 že je nutno nejprve hledat chyby své vlastní a je opra
rvovat, neboť náprava jako všechny reformy musí přijít nejprve od 
osob samotných_ 

Jed.enáctá konference práce konala se ve dnech 30. května až 16. 
če rvna t. r. v Ženev:ě. (Podrobnou zp rávu o všech schůzích zasedání 
jakož i texty všech návrhú a usnesení pi-ináše jí Informations Socia!es 
vol. XXVI. no. 1o-} 3.) Z .55 čl enú mezinárodní o rgani s ace práce Zlt
č é' s tnilo se zasedání 42 stáHl 136 delegáty a 184 technick:)rmi poradci; 
tyto cifry o účast i stávají se t émě!- konstantními. (Loií.ské X . konfe-
1 ence se zúčastnilo 42 stáHl (z 55), 139 delegáttl a 184 poradd\; viz 
Všehrd IX. str. Sr.) V lá da turecká, jež není č l enem organisace, vys lala 
s\-ého oficielního delegáta jako pozo rovatel e . Zah ajovací proslov pi-ed
sedllV konstatuje potěšitelný 'V'z rtls t ratifikací usnesení konference, tt-e
baže se neděje t akovým tempem, jak by s i bylo přáti. Ve skutečnosti 
jsou pak zkušenos ti s prováděním těchto konvencí dosti špatné, neboť 
čl enské státy sice konvence ratifikují, ale nepřizpůsobují jim své záko
nodárství tak, jak se zaváza ly. P roto se XI. konference j ednomyslně 
vsnes la na resoluci, jež podrobněji vyklád á člán ek 408. mírové smlouvy 
ve rsaillské. Konvence mezinárodní organisace p ráce jsou míro'V:)Tm i 
smlouvami, podléh ajícími všem ustanovením. mezinárodního práva. 
Členské státy se ratifikací zavazují k jich p ro vá.děn í , pokud se to ne
příčí článku 421 (nerno žnost apiikace, pHli š odlišn e n1. ís tní poměry). 
V dúsledku t oho mu s í uvésti své zákonodárství v soulad s těmito kon
vencemi, jakmile byla ratifikace podle čl. 406 zapsána v sekretariátu 
Společnosti národú. Jisto jes t, že k tomuto usnesení byla konference 
nucena, neboť nemohla pi-ejíti mlčení.m skutečný stav, ti- ebas jeho pří
činy byly ol:ÍLzné. Zpráva komise tu uvádí okolnost, že někte ré státy 
snad c htě ly svou ratifikac í projeviti mezinárodní organisaci práce jen 
svo u dúvěru a podporu nebo s nad jim v pozdějším pi-izpi\sobení zákonú 
zásadám konvence zab ránil nepředvídaný v:)rvo j ho spodái-ských pomě ľlt . 
Bud' jak buď, mezinár. organisace práce jest v zájmu své vážno sti a 
snad i exi.s t ence povinna brániti tomu, aby ratifikace jich usnesení se 
nestala POU h0U formalitou. 

V ro zp ľ2.vě o obvyklé obsáhlé zpráv ě, kterou každoročně i-editel 
mezin. úřadu práce podává konferenci, byl a také nadhozena otázka re-
v ise některých smluv. Zejména britská vládni de legace položila .poža
davek revi se úmluvy o osmihodinové pracovní době. Sprá'V1ní rada mezi 
náloelního úřadu práce byla pov.ěí-ena studiem této choulostivé otázky_ 
(S lovnej též Všehrd Vln str. 148.) 

Na ].Jl-'O gramu konference byly dvě hlavní otázky: metody pevného 
stanovení minimálních mezd a předcházeni ÚraZLtln. Podle nově pl-ija
t:)"c h ustanow'ní jednacího i-ádu musí kažďá věc býti prodiskutována ve 
dvou zasedáních , než lze učiniti o ní tlSnesení. Prve jmenovaná otázka 
jest již po druh é na programu konference, druhá poprve a byl a pi-ed
mětem jen povšechné ro zp ravy. V otázce této byli vládní, zaměstnava
telští í dělničtí delegáti zajedno v názoru , že je3t nutné s pol ečné úsilí 
k zam ezeni úrazltm, je ž bývají p1-íčinou . bídy a utrpení i ztrátou pro 
~r~llnysl: ?:však ohledně prostředktl, kterými- se má - těmto úrazltm če· 
htt,. p I:oJevlla se velká l1h no s t mínění. Skupina vládních delegátll, 
k mmi se kloni li též del egáti zaměstnavatelští s tála n a ' stanovisku že 
stačí pouhá reso luce konference, jíž se dopornií zlepšení a zdokonalení 
p.lÍlmys~ových nást rojú. Napr oti tomu delegáti hlavně dělničtí uznávali. 
s Ice \)'znam, tohoto, dobrovolného úsilí , vidě l i však právem hlavní 
o~o:u .Jer: .,~ zakoll~é upravě této otázky, jíž by bylo na1-ízení určitých 
111111t111all11ch bezpecnostních opatření, a žádali, aby byla k tomu cí li 
usnesena konvence. . 

O me.t.?dách. pevn~ho ,stanovení minimálních mezd byla usnesena 
ko nvence, J1 Z se clensk e staty zavazují k stanovení a zachovávání me-
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tod, jež dovolu jí stanovení minimálních mzdov)'ch .~azeb pro zaměs t
nance ve výrobních odvětvích (míní se tím 0bchod a živnosti) a jme
novitě v domácké práci.Výběr metod a zptt soby jich aplikace jsou po
nechány na vúli súčastněných stáHl, musí však mezinár. úřadu práce 
podávati periodicky zprávy. Současně. s touto konvencí bylo usnes eno 
doporučení, v němž se určité základní principy těch to metod podrobně 
rozebí r ají. 

Kromě těchto stěžejních usnesení phj a la konference též hdu re
solucí: o spolupráci zaměstnavatelských a dě l nických organisací, o děl
nické otázce bytové, o nebezpečí ph automobilové dopravě nákladú, 
o kolektivních smlouvách v zemědělství, o pracovních podmínkách za
nú,:: s tnanctt v prúmyslu textilním, o volnosti odborového sdružování a j. 
B yl též p1-ijat reglement pro us nesení konference, aby byla docíl en a 
jednotná jich forma a ustáleno používání určitých zásad mírových 
smluv. K. Gerlich. 

Interpretace Monroeovy doktriny Společností národů. Monroeova 
doktrina byla uznána čl. 21. Úmluvy o S. N. právě tak jako jiné regio
nální pakty toho druhu. Tato doktrina, která propújčuje Spoj. Státt1fl1 
americk)Tm vrchní dozor n ad celým americký m kontinentem, byla po
jata do Úmluvy přes odpor většiny latinsk)Tch amerických republik (vi z 
p rohlášení delegáta argentinského z 28. února t. 1'.) za pi'ed,pok1adu, Ž~ 
Spoj . Státy se stanou členem S. N. Jinak by totiž ustanovení M. dok
triny, která prOptljčuje Sp. Státi'tm výhradní právo intervence na am. 
kontinentu, b y la v rOZlporu s Úmhl'v1ou, podle které mtlže S. N. vttbcc 
zakročit proti neposlušnému členu. Nyní právě ve sporu tacna-arické m 
mezi Costa-Ricou a Panamou nastal takový pi-ípad. Panama sice 1'0-
žádala Sp . S táty o zakročení, ale o meritorní rozhodnutí sporu pož ádala 
S. N . Costa-Rica (která není členem S. N.), odporovala tomu s pouka
zem na Monroeovu doktrinu a žádala o interpretac i čl. 21. V zái-í.iovém 
zasedání S. N. se jí dostalo odpovědi: Mo nroeova doktrina platí, pokud 
není v odporu s Úmluvou o S. N. -Kč-

Právní náměty v belletrii. Beletristické zpracování rtt iných z je '1'l1 
právního života stává se v novější době dosti častým úkazem u nás 
i v cizině. Že by to však bylo ku prospěchu správnému pojímání funkce 
práva ve společnosti, nemiižeme říci, pi-ihlé·dneme-l i blíže k některým 
ukázkám z tohoto oboru literárních novinek. Při tom o'v,šem napro sto 
mimo jakoukoliv vážnou úvahu stavíme ony literární výstřelky, které 
v touze po sensaci zmocňují se na př. rtlzných problemtl práva tres t
ního a »zpracovávají « do formy Homántt « docela i velké skutečně proj erl 
l1ávané porotní případy a j. Právní věda sdílí tu společný osud nežá
doucí »popularisace « s vědou lékai-skou . O mnoho lepši nejsou však ani 
rLlzné knihy, snažící se v určitých dokonalejších belletristických for
mách líčiti úseky právního života. Tak zejména stav soudcoyský našel 
nevítaného popularisátora ·v osobě Jar. Mari:l., známého »Panstvcm 
v taláru « a posledně dílem »Vtthy a meč «, generalisujícím některé vady 
soudcovstva. Divíme se mnohdy, kam až 3ahá svoboda umění. J akousi 
odpovědí na vý,pady Mariovy jest kniha Dušanova »Marné .<?běti«. 

--]kt--
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Obyčejně bývají vědecká díla jaksi nutně suchopárná. Každý s t ím 
počítá a proto také okrsek jejich čtenářtl ZLt3tává omezen na ty, jicl1 ž 
enthusiasmus dovede nahraditi poutavost, která se jinak u knihy před
pokládá. A pi-ece toho není nutně ti-eba, aby kniha buď byla vědeck)-m 
dílem nebo poutala. Že vědecká díla nejsou poutavá, není vinen oby
čejně pouze jejich obsa11, nýbrž hlavně forma a ta se u odborných 
prací jaksi mlčky odpouští, neboť se klade v prvé řadě dt'iraz na obsah 
a tu jde o fakta, u nichž stačí, aby byla logicky seřazena . Pi-es to však 


