
Literatura. 
Prof. Dl'. Zeleněk Pe š k a: Kulturní samo-správa národních menšin . 

e předmluvou Dra Kamila Krofty. (Svazek 1. l~nihovny "N á.r,oduostn í 
o,tázk y,". vydává Čs . spole čnolErt pro stuelium menšl;llo;viTch otáJzek), Prah~ 
19'33, 8. O, EtI'. 77, c·ena Klc 15'-, nakl. Orbi,s,. 

Čs . spoI-elčl1 los,t p'ro stuc1ium menšinových otázek sleduje svo je cíle' 
jednak pled1náškami, diskusemi a a;nketami, jednak Či11l1ůstí publikační . 
V tomto směru vydává čtvrtletně časopis "Nál~o iclní .ohzm", a, nyní 
knížkou Pe,šlwvou m.1hajuje vydává,ní sarr..ostatnýc,h knlžníclť puhlilmc í. 

Problém menšinový r Olzpad:i ,E<8 na množs,tví 'otárwk, které: hudou 
nálš l)olitický ,život zam es,tnáv,a,ti patrně j eště drahnou dobu .. Otá1zka kul
turní - což znamená v podstatě nebo a-spoú z nejvě tŠÍ čálS-tl': šlwl,ské -
samosp'rávy ná,Todníc,h menšin jes,t j-edna 'z t ělch ,otázek celého korr.ple,xu. 
kte'ré jsou již dines prakti'cky diskutovat,e,lné, jistě vke než otázka 
jaké:k,o~iv me'nšill.10vé E.amospráiV'JT admini'str:n"tivní (politické) nebo ho,spo
dářské . Kulturní samospráva, j,e.st, jednak 'státu a jeho jednotě politicky 
nejméně Inebe.zpelčná, jednak orr~elzU!je se na pole, kde musí ka.žc1ý stát 
- alespoň c1lemoJn~atjcký - .mspektovatiolsohibo1st svý,ch. meIlJš,in. Na druhé 
stran ě ka;žd:ý k'rok v tomto směru dlužno uvážiti velmi opatrně" j,ežto 
p:rávě v t.oIn1to oboru jc1e o výchovu c1or·ostu ,'1 jedin:ěoc1 ,buclloucích 
generací rr.ůžellle OIč,ekávati trvalé 'zmírnen.í na,pj.e1tí me'zi národiJn a, l~asami. 

Hla'vní pO'zna-tek kte'rý si oc1ne,se čtenář knížky Peškovy, jes t, jak 
málo vzorů by mel ná,š Z ákoll.wclál'c,e. který by ,chtěl kulturní samolsprá-V1l 
mel1lširrl JZlc1vésti. Autor zmiňuJe S'0 p:řed ,em O' InávllZích na národnj samo
sp<l'á;vu, fO'rmuIQ'V'a:ných l'akouskými sociá:lními demokraty p:ř·edi váUwu. 
Nato p Clpd:::uj e skrovné nábě'hy k nM'lodnÍ ,s,amo'správ'ě v 'českýchi zemích 
piíedl pře-vratem, při čemž se neome'zu,l,e jen na ,samo'sprálVu kultumí: 
náToc1ncls;l:Ill Í kurie z·emslcvch ,merr..ů. ohecn~. ok'l'esní II Izemské školní 
l',ady, če,s.ká a německá s,elme 'z ,eměc1ěTské rady a léka,ř ské komory. Mal~r 
od tavec nadepE:aný .,Národní Isamosp'rá;va ve st·á,tní správě'" uka:zuje 
piouze, ž·e tam ,žádné takové s,amosprávy n elbyl Ol. 

Další kapitola poc1ává ohsl3.h pokusů o uzákonění mí.rodní sarr.l'O
správy v pov,ále'čném právu 'V Plol&ku. Est.onsku, L crty,š'sku a v rakous
kých Korut.alJ.lech. Ze v,šedl t ě c.bto 'zá.konodMný,ch pokusů byl proveden 
j .ed-ině zák cin ,est,olllský. Dále pojedná:vá aut OJ].' o l1áJznadch kulturní 
(,škoLské) samo,Siprávy u nás a v poslední kapi,tole ("kulturní samospráv 'l 
nároďnich menJš·in jako otázka politická") uka1zuje autolr výbody i ob
tíže jedirného uskutečněného Vlzoru podobné . Úpl}'alV'y, t o,tiž šlw1ské samo
správy estoll1ské. ,otiskuje návrh n,a,šich něrr.ed"ých ,soc'. dom01ua,tů na 
z·av.ec1ení l1á-'J.1odlllí školké samo·správy a pfipojuje někoLik pOlznámek de 
leg;e ferenda . Tak zejména j.e pr,oti nál'Iodu1ím ka-tas,fo.'ům a navrhuje, ahy 
piří s.Jufné ,školní J:ady ,hyly voleny ,členy zemský'ch 'a. okresukh zastu
pite1stev, k,t,eří }s·ou pří.slThšníky toho kterého nM'olda,. 

Zdá se, ,ž,e' příklac1 es,tonský, kc1e .ide O' malé tl. rOlzstřištěné menšillly 
a zcela! jiné ·státní i poli6cké poměry, mnoho o dané otá!z,c8: pa'o nás. ne
povídá a ž,e hy náš ,z.á.lwl1Jodár·cestál před úkolem Iz,ce,la novým. Jinak 
je kniha Pešl~Ůlva dohrým příspěvkem k c1i,skusi o mell'šinový'ch otálzká,ch. 
zejméma tím, že podárvá pohled dlo cilzkhi právních řác1ů a tOl i těch . 
klteré jsou u ná,s, témělř zcela. neznámé (E,st.onsko, LOlty1šslw). Z. N. 

Dr. Vladimír Z á cl ě l' ,a: EvrQPSká politická příručh,a. P:oUtid"ý 'Cl 

úst~vn,í život Evropy v lete,ch 1918-1933, Praha, 1983, stl'. 2'85, nakl. 
Orhls, ,cena Kč 45--. . 
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Dn elš:ní život s,tátů je,st - na r ClZdíl od idylické doby přeclvál el~né -
nedvíce charakt,erisován pe,stpQlstí a měnEvQ.stí úst.a,Vil1ích a politLckých 
poměrů . Si,átověda ,s.těŽí ,sta/čí se SIVými pojmy a ka.te'go'riemi, vytvo1řelllými 
v dřívěj ších de,setiletich, na zachycení - tře:bas j-en tmmlno,logické -
vlšech těch útv,a,rú a zjevú, které před ml,šima ' OIčima 'V rlllzných sltáte'ch 
v,znik a jí a 'zanikají. K t,OIlT,U přistupujte 'známý zjev d~aleko' lhhž;šího' SQou
žití a vzt.ahú mezi státy .a Vlz.ájemné odke:'lIz,anQlsti ,stá,Ul na, sehe,. V!D.itro
politid\:.é pcměTy a ud:iJ.osti jednohol stá,tu nemohou býti lhoSlteljné stá
tům ostaltnÍm. JE:'st proto ve]mi dúležité nejeo1 pll'O' theore,t1ckéhol státo
vědce, ale i pro prak,ti,ckého politika., náro clOlhospodá,ře., no vill1.átře, .a,td., 
aby by1 .informován o potlitickém dění v rúlzn"Ý'ch státe'cll ,elV'rop,ských. Při 
t om v,š,ak · při> miIlO'žsltví Mátú a 'slož,ito8ti po1iti,ckýlch poměrú v n ich jest 
velmi ,ohtí'žné >n}ed!l1ati si Il'ycblou infoll111a.ci o dne,šll1Í politické s,ituaci 
nebOl st.alVu určité, otá.zky v rlltzný'ch ,i2,tá,tetCll a j elště ohtúžnějšízjistiti , 
jak.á byla v tom neb C'l1 om -eul ,ě:ru si,tua,ce v urlčitém m ec' předchá,z,ejí
cím a.tc11. 

F:ř,ichálZÍ proto v,elmi vhod Záděrov,a, kniha, k,te'l'á v tomt,Ot ohledu 
ná,ší 'Velmi bohatý matelriál. Je l"olzd ěilena do pěti k.apitol. V prvé po

dává p'ř'eb led pálitického výy;oje u hlaV1l1Ích státú (v'elmo,cí) evrop'skýich 
od! po,c,átku ,E,tol,etí do světové války. ;Stručný dodatek zm.iňuje se zde' o 
~poj en'Sčch státech sevemamel'ickýoh. Druhá ka,pitola podává .l1Iálstin 
ú,st. ::w nkh ~ polit ický,ch P Gměrú jednotlivý:ch e,vropský:ch st.ártú (v ahe
cednín1J po,řadí) v letech 1918 až 19B3 (,správněji do konce roku 19B2, 
neboť autor datuje př,ecl'l111uvu dnem 5. ledn a 19'BB). U každého' státu 
uv ádí 's'e zde rozloha a pCtče,t obyvateLstva, kráAtký hi'ston.·ický úvod 
o v zniku, re sp. ús,taV!ll.Ím v .ývoji státu, hlavní 'zútS ac1y ú sta,vy, jedllotHy;é 
vlády, j:ak S,B v p'ovál,e,čn'STch l e{,etCll .s.třícl:aly, ,s uved~clJ.lím jejlic,h pol,itickébo 
slož,ení, trvání, po pÍ". jiný ch údajú, a dále po.Jitieké str'any: jejich stručná 
charakte~r: ,st,ik ,aJ I'e,sp-. historie, ,hlavní olsobnosti a tisk. 

Třetí k1a.pitola podává infolrma,ci o m'€lúntá'110dní Otl'g'anisaci s,tátú (SpOl-
1ečnost nár;odú, Stálý mezjnárodní soudní dVlll' a ~1Jelz.iná,rodní Macli práce), 
o m €:ziparlameiIltn.ich ,mgnnisacích (Meq,ipa,rlameiIlttní Un ie a, M'ezinárodní 
p'a:rlamentní obchodní konference) a CI mezinárodní orga:n i'sa.c.i p,o.Jit,ických 
stran (soóalis,tj,cké intem,acionály , Melziná,rodnlÍ a,grární bnr,eau a SiÍoni-
st.ick é politi,cké organisace). . 

Čltvrtó, kapitola konečně pCldávi 'z,a.jimavé s,l"ovná,vací přehlec'Ly ústav
llích a po.Jit ick)Ttch poměll'ú v evropský:ch ,s,tátedl, poulžívajíc řady náiZO'l'-
ných m.apek [\) g-r a.fi,ckých ználz.orně'l1Í. T'ak 's'rovnání pc,čtu monaTc,hií 
[I, l'epulhlik v Evropě v l'QIce 1914 a 1932 :na. {lvou ma'Pká,ch, s,r orvnáil1í ú,stav~ 
nich p'ř,edp:,sú o volbě a. funkčním období presidentú r epublik a o slolž'ení 
zá.k onodárný:ch komolr 'a,td. V ocl",ta,vcích nad:etpi2.a.I1JÍ1ch :,Poznimky" uv,ádí 
zde au.to~ .. huď Ul'čité 'Zákkl.d ní t,endence, vývo jové V' pová,l€lČlný'ch letech 
neho ,srorvn.á.ní lll~č i ý·ch zajímavých ústavní,ch neblO politlický1clh skutelčnos,tí 
v l'ůznýc,h státech (trvání vláld, pOlčet v,oli ,čú na jedelll poSllane,cký mandát 
a. pod.) . Druhá čá,st t étol kap:,toly týká 'e, politi.ck"Ý'c.h stran rúzných ,s,ťátú 
a obmhu.i e množ,ství 'z.a,jímavý'ch diagramů, 'ze'jn::.éna. o vývoji poměru s.il 
socia.listi'ckých a ohčansk"Ý'ch ,s,tra.nJ v různých státcd1. 

Jak' z tohoto stručné,ho přebledu je lYlt'l'il10, obsla,huje kniha v skutku 
veliké 11U1OIž,ství zajíma,vý:ch dat a dúležitýcbJ iniol'matCÍ, kt.eré hy jinak 
bylo Izalčasté o!htÍlžno ,shálllě ti. Bylo by oVlš,em tělžko kontrollOtv1a,ti s pl'á,vno'st 
této spousty údajú i a u.t orr sám (V' př'e,dmluv ě a. v ,s,e'znamu lite,ra,tll'l'Y) 
uvádí, že če-rpa l - nehledě k Ots,t.atní uv,edené 1itelratuř€l - 'z 0.f.icie1ní'ch 
p'a.rlamentních příruček a. ze "soukromý'oh zp,ráv odbol'lníkú" . 

Jako skOll'o lm'ždé inf,o'rma,čni pří'rUtč'ce tohoto d,ruhu by lo hy mo~no 
i této lmi,z,e vytknouti, že v některý'ch směre,ch uvádí sil1,acl m.clbyte,čné 
poclTolbnosti (na př. veHké mJolzs,tvÍ jmelJ.'ť p'OIUtiků v lm,žd'én::. státě , podroib
nosti o několikerém hlasotvání o dllvěře vládě ve franc,Otuz'ském pa,rlia,
me.l1tě,) , na druhé ,straně, v,šak že n euvádí věci cuo.s,ti důle,zité (n::t př. počet 
a jmén,aJ 'šv jÍ1carf:kých kantonú). Pokud jde o 'syEltemat.iku, byLo hy se clo'-
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pmučova.lO', aby ,uutolr l'OIzhš'oval a lzi,etelně odd,ělil u kaiŽdéhol tátu část 
ústaiVnÍ, his,torickou a sta,tist~okou (není také zř,edmo, P11Q1Č talt vý1znamně 
-- mÍ,s,tem a tiskem - uvádí minilis'ter.ské předs,edy s,tátů v okamžiku vv
d,ání kn~žky, kidy1ž s,e tel1Jto přítOlffilI1ý staN v bmku můž'e státi - nehol 1.1Ž 
s tal - hisrtorií). Dále, ahy v kapit,o~e :,PřehLedy" oltálzky, O' nichž, ,ohce iaJ.
formov,ati, UJspoř.ádélJl s'Ů'ustav:něji a právě pa.:,ehledněji. Kniha" která! j'e 
vydá!válIla jakO' "příru'čka";má IbytJi upravena tak, aby v ní kdokoliv k néj
různějším "ÚJoelům naJez 1 COl !Il!ejrychleji odpO'věď :n:a otázku, kte'rá hOl práJvě 
zajímá!. Z t ,oho důvodu byl by vít,a,ný té'Ž rejstřík ale,s,poň vlwstních jmen. 
AV1šak tyto nedostatky dají se pomel,ně SlIllJJd'Il!ol naprraViit,i v novém vydáni 
po př. v chystatl1ých doclatcioh a neubí'mjí iJla ,ceně lmliJze, kJtmiáJ vhodným 
zpŮJscibelY~ E,ebľa.la nepa.:ehledné množstvÍ významného i:nform.alčního mate-
riálu. Z. N. 

A. A . H 0' ch - B. K o u tll í k: Technika duševní práce. (Knihovna 
pr,aktického V1z,clěláulí "PJ.'élJcí k úspěchu"; vydává, Ma,sairylwva akademie 
práce a čsl. ná,r,odní komitét prO' věclJeckou organLs'l;1lcd.} Nakl. Orbi's, P'rnlha 
19'32, str. 186, 8°, ,cena Kič 24·-. 

Mylšl,enka ra,cionali,s,3Jc,e pr<Ílce, která ta,k výlzn,alIl1ně ,charakte,risuje 
dnel~1nÍ drihu, vnH\:á právě v posJedtl1lich lertelob! i dlo rtoho odvětví lklJaké 
činnosti, který s'e jí 'zdál nejdéle VZdoT,ovati, t.. j .. do ohoru souluomé 
duš'eV1ní prá,ce člověka. ;Vla,stní, zejmooa tVŮT'čí lčlUnolSt illite,lektu n€lní 
oyšem mOlžno žádným ,způsobem IzekooJJomisov,ati, mož:nCJI vlšiak mdonelně 
uprélJviti podmí:nky a pomůck~y pl~D ni. A právěi y1 tomtol SlY.ěl'll v:yTostla už 
veliká E:teratura ohsahují,Ci:ÍJ návody a 'l"adly p'ro dlU!še,vní! PliáJCIi! olbecně i PTO 
jednotLivé její typy. Pro průn.n;ěll'1léhO' čelskéhol dUlš'ev:níhO' pm,cioivlI1ikal - od 
'stuclenita až po spisov,u,tele - ine,}z,e olVlšem 'OIčekávati, ~e' ,se obe,známí 
s celou touto literaturou jak p~rotŮ', lžie je ·Z da1eko ne'jvěMí čáslti d,ostupna 
jen v c:iJzídr řečech, tak 'z.eljménaJ p,mto, 'ž,e je d111els UJŽ, plří1iJš l~Ů'zsáhl1á ICtJ bylo 
by p,rávě ve,lmi ne,ek,onomické, kdyby ka.ždý duš,elvní pracovník měl ji 
napřed ,clelou p~ro istuclhv:a,ti ll! vylbrati S'] 'z mí, 'co by s,e pro jeho d1l1lh/ práce 
hodilo . Je pmbo ZÚIS,}UŽná práce auio'rů, kte,ří v n'8ve[ké k:niJze shl1l1uli 
stručne vlšechlIlia ,odvětví tétO' prnk.tkké ruscipliny ,aj nastínili aspOrl 
vlš,e,chny důJelž.ité bOldy, v kte,rýcb) d!ává mOd,e'rllí hnutí pro věde,ck,ou ,olrga
!J1,i,s,aci oov,od duše,vnímu p,ra,co'vníku. Přiroze;ně je kniiha, slolž,en,a z výkladů 
hodně nestejnorodých, neboť O'bsahuje steljně 'l"ady hygiell1kl{i§ jako! l1á,byt
kMs.ké (psacIÍ stoly a pod.) a jinde 'Zla,s,e poučky lDg'ioké (na p,ř. 'Ol definici 
dOlkoulcle na dV10U místech, str. 88 a 123). Po dohně' bylo by možno vytknouti 
'l1,eSolBn:ěrno,st knihy se ,zřet,e~em k těm, krteří jli hudou použ.ívati: některé 
výkl,ady jsou pokyny prO' ,ž,ák:a mělšťanské nehOl nÍJžlší sta.:,ednl škJoay (na př. 
jak memorova.ti "JedenálCtá ,odhyla a lampa. jelště svíthla", ,colž je, ostatně 
v dMliém případ,ě p'l'íklad zna,čně nevhodný, ,stI'. 58), jiné výklady hodí se 
z,ase pro o'rg'anisátora veliké lmihO'vny, jjn& opět p'm spÍJsoiValtele a novi
náře. Některé výklady vysvětlují a;ž velmi stručně sl,ožiJtáJ techIllická Q;a,ři
IZen,í, pliO lčtenM,e p.altnlě nová (Izejména tam, kdle se' mM.e, odká,zati na. 
samO'statnou publikaci o ,nich, n:a př. u Ka,nttO'gramů) . jiné vykládají dosti 
oblširněo vělcech jalsnýchi a odjinuclJ 'známý;ch (Izejména. v kapito'lú,ch 
o vlastní duševní práci, vilz na př. radu ke kil'iti'čnosti plři čtení novin na. 
sk 119').. - Ale VŠ'81chny tyt.ol námitky jsou omluvitelné u kní,žky. kte'l':1 
,si vytkla za úkol dotknouti se 00 možno , TíŠ:ed1 lotázek, kt,ell~é spa.dadí clo 
'l.vo~eného 'širokého thematu "tecJJmiky duševní práce". A to s,e autol'11m 
p oCLa,řil,o. ' 

Kniha ohsahuje 'řadu kapitol, z nichž jen některé jsou ,čis,t(3 t,e,ch
llické ~mlJ př. ,:RozvlJ.'bJ - iIllŮ'l''my ~ kontr'o;J;a,", "P'raclQiV']štěl ;lL p::t'aco'vní pOl
můcky', "Třídě'llí a 'znalčkov:ání", "Kartlotéka a knihovna"), jiné spíše pe
dagogické, psychologické a 10g-icll:Jé. Knihu doplňuje ,,8elzua.:rr.., biMiografjí", 
"ISeznJam 1itera.tuu" a "s,to hlavních tříd a pomocné indexy de,s,e,t,iamébo 
třídění" (p,ři čemž se kniha ne1zmJiňuj:e 'O tom, 2e tO'ÍIO tříclě!DiÍ není již -
právě v poslední dohě- pokládáno obe,cně 'za nejc1oko11l.1lej.ší). Z. N. 
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Vědecká ročenka právnicl{é fakulty Masarykovy university v Brně, 
XI. (1932), stJ:. 200, ťAelJ1a, 25 :KJč. 

LetolšnÍ r06enk:;lj nesporně vyniklá přeiVahou č~ánll{'ů , 'V nichž jtel Ipatrný 
vliv t. zv. brněnslké šlkoIy, a-ť j ~ž jde o :nJormativní telQ'l'i;i prá;vnidmu, či 
t eleologickou t.eorii hosp'0ldářisl~ou. 

PrO' f er s ,o ll' cl 1'. K are 1 Eng 1 i š v ·č[ánku ,,;Ritls cililolvy námH:,k y 
prorti tJeilJe,o!1clgkké konsm'wkci stáltního hOIs<potdlMs,tvi" OdPIO'V'.idlá! na Ritsch· 
ll'lv porsudelk syté finanČ'llí vědy. PoněV1adž již dll"Íve uveřejniti podl"obný 
ro z,bor R.itschlovy tJelorÍle stMního hOlSiPO!(]áÍ".ství, omeZillje s·e tu na. tři z.á
kladní otámky : 1. V Zitluhr fil1Janční :tel0rrie k finanční politic-8'. ll. Te~eodloloický 
výkla,cl směny. lll. KODs;f;rukce hOlspodáJřství pospolitého jalmžto llospo. 
dářstvlÍ solidJa1risticrrtélho. V pa:vní kalPlitolle vyv1rad RWtschJJOIVU námitku, že 
prý ~.}'e hl\JížlÍ (En~liš) v r?'zdil .~Ielzi. nUM?;CJ;í t e J r ri, í a p '0 1 i It i k. o 11. :Ukazuj~, 
že RiItschl 11l8Ispr.a,vne ]dentllflkuJe lm,zde mysLem t e l e o I rO g' 1 C ke s· mys. 
lením p r a k t i c kým, kdežto t e, o ret i c k é pozllG1váni stejně n erspráv
n ě ztlobožňuj e s poznáváním k a u s á I ním. Napmti tomu Eng'lliš uznává 
v e d le te0[1e~t'ickéhol pOtZnání Gí:a u s' áJ I n í ih Ú' teolrelti0k& po'znání tel e o
l og i c. k ér, kt,6Il'é OVŠletm třeha diohře rouišovatiodr te~elololg'itClí:ého myšlení 
prakt~ckého. Tl e o r li <8 hledá ÚČBlu, lze kterého empi'ri,cké uspořádá,ní pl"O'
slvřed[í:ů -plyne, a vyk;ládá j~m ·tO'to U1SpiOíiád'ání, p!l: a k It i c k á na-wk3J na,... 
proti tOtl11U hledá p'mstí-edků prol účel hypothe,tkky daný. Meú finanlč,ní 
t e o ;:].' i í a p O' 1 i t i [í: (}1 U j e'slt u Enlg'liIš,e, & o u s e d' n o ISI t: VOlbou belží o 
ltsp o,řáldání QJrrostředků uvnitř hOlspoclláfstv'Í podlLe porřádJajíc.íhlo· účelu; IlWJež. 
to ,v šak teorri,e soudí z danélho u:slPlo·řádlání n a obsah pořádatjíoího ú6e'lu, 
vyclházi po1itika 'z ob-s,ahu ú,čelu aJ hleidJáJ a doporučujlel uSlpořáďání p::J:o:
středkUi z tohto.rto účelu plY1l0·llCtÍch. Naprolťi tomu Ritsch1 nezná 
potd-obné s,O'usedno'sti. Neiboť jého teorie s,t,áltniho hOIEIP od.ářIStVIÍ jest 
kausální, lletVyhláJclá uspoí-ádlimí tohoto hOlspodáJřsrtVí, nýbl~ž jeh'o 
vznik, kdelž:1io jehol praktická naukia (finanlční po~'iIt'ÍJlm,) 's·e vz,t:ahuj-e 
lJ a uspo·řádání státního hospodářství. Při tom však dopouští S6' Ritschl 
log iclké chyby, pl~Qitože řeš í pmblém repartice pmstředkú n a konkurující 
pospoLité potřelby hOlspotdá,řství státního tU, na potřeby jednotlivců v hos
poclMst.ví individuátlním, oož jrerst pN nredostatku stprole·čného nadřízeil1ého 
účelu log ick y vylloučeno: lz.e to tiž S11Otvná"vati jen užit.ky z téhož účelu 
p~ynouoí. V druhé kap1tlolle vyvrrucÍ Engliš RfutSlchlův ná'zo,r , že tržní hns· 
])()dářství nBní teleol'ogickým útvarem, nýbrž "ein W~rkungszusatlllme'll
hang". Z toho chce vyvrO'di,ti R.itrSChl, že nelze te1le'orlogicky vysvětliti 
směny. EnglQš dovozuje, že Sre mu poda.ři10 uspokojli'V'ě vyJrožiti směnu a 
její výs.letdek, směnnou re,ltac~ , užitkem zúčastněných hOlsp odářství. Touto 
metodou, zřejmě tellieologickou, lze ovšem vysvětJliti jen vnitřní rehtivitu 
Vi lllSpoiíálcl1álIliÍ jednotlivých hoslPodářsúví in ahsltra.oto, n~koH v šak kon
kretní jejich podobu - n a př. kolik procent dltChodu vydají spotřebitelé 
nli jednot.livé sltralt~í:y. V tomto směru potřebuje teleo'lolg"idlc;'Í.. t le -o r i e hoiS
p·o{l:iřsl;;:,á dlOplně!l11Í 11OrSpodáhikou 11 í s t o ll' i i, 1~tel1á jlelslt ,amiť vžcTy klan
sÚJni. V posleldní IkrlliPQtoJe braní s.e Eng1iš výitce R[us,c.hlově, ž·e· Pllý neměl 
st útní hospodá.řství p,o'slbaviti pro,ti hOtspotďlá[ Eltvi S'Ů' u k r o 111 ét m 11, nýbrž 
!proti hO'sp odá,řs,tví ta-, žním 'll. jak uČlindll Ritschl. Pr·ort:.i tomu namítá, En
gliš: Státní hosplolclRÍ1Sltví jest hoQlspodá.řls,tvi j e cl not 1 i v é, [~dle'žltlo' tržní 
hospodMs,tvi jes,t ú h l' n e m všech J:LOispcidář,s,tvi indivitdilKí.tLnÍoh. Ne~ze 
]Worto E!l"orvná,V'a.ti obě ,věd poně'Vaclž prř,edměty sll'ovnáv:iní nejlSrOU koorr
dinovátll,y. Pl'O'to také Ri.tschl ne,sll'ovnává, ve skut.eIČJ1;Qisbi d'vě .různá ho,s
podářství (lsrtiMni la tržní), nýbrž domně'lé s u b jek It y těchto llo Elpoldá.ř
ství, totiž t. IZV. slt,átll1tÍ pOISp'O:liJtOlst a smoonou spolerč.nolsrt. P:iíi tom ,chce 
vylo~it~ ČillillOISt Isltá,tníhlOr lhospodá,řEItNí z piO'Otsrtarty jehol 8ubjektrU (státní po
spolitost), ClO'Ž j1elst ne!aJ..olŽné. R;jrtJs'chlův prQIstup odIJ.JoiVÍJc1I~ sociollorg'i0kéo.nu 
Y}'chodiilslkJU j,eho t eoll'fe. Plroti němu !sIŤl3Jvi Engliš své hlocl.iisko lo!gfctko. 
tele01ogické, ktleiJ.'é si p'l1i srovnávání klOtO'rdtinorva.ného hOlstpolc1ářsltV'í Slt;át
ního a il1ic1~vic1uá,1nlÍh()l uve'dlolJ.Illuj e. CIO j€'Rt ohěma spol ečné (t,e~~eoJo'g'id~!á 
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forma) al v čem jest 1' Clzdíl rr..ezi oběma (obsah účelu). Vý,sledek tohoto 
f',rovná,váni jlť ,Slt nadmíoru z'ajím:avy: Uk,azlllje s,e, že t. 'loV. 8táltní hospocl:áf'
ství není jednotným ho ,spolc1!;:\ř,s,ivlnn. nJTbu:ž aglome'1~áltem jednoho hOSipO
<lMs,tví s,olid,a,risUckého, mnoha podnikú a !lThlloha kooperativních! 'loávodú 
Při t em v,šak - 'zd'lm.lzňuje Eng'li'š - není so,1idaústická kOillJS.trukce v zá~ 
kladJě indivichm,liJS:ŤtiClk.:i" jlak míní Rl1t,schl. Obě liší se obs·a,heiID poHdljícího 
ÚGell!u. Kdežto in d i v i cl u ,a 1 i s t i cae:i Ilco'llstnllwe plyne ze subjektivní 
spokoj·enlOlst,i, vYiPlývlá s o 1 i dar i s t i c k é ústll'loj'llí Iholspcdář'sltví z objek_ 
tivního iJcl.eálu člo,věka a ná['odla. 

P l' ,o f e s ()i r (L 'I'. F l' a n ,t i š ,B< k VV e y ll' v článku "Pojem změny a 
doplnění nOil'my" rozelznává, no~.'moVou jednoltku ,~e smyslu v nit ř ním 
(logi,ckém), která ,ie Et u st av€nal, jakmile výralz toho. 'co má :býti, je,s.t ho
tov, a no,ľm:oV1Ou jednotku ve smyslu vně j š í m (mluvnkkém a jiném), 
kterou rr..ohou Ibýtli buď jednotlivá věta, nebo. }edn:otJivé pa,rag~~3Jfy nebo 
kOll1elčně též i j,Bdnotlivé z,ákony. Právní řád' jako slQluje'l11 mčitých normo
vý'ch ~r€dnotek bude ,dáóVat.i 'nkný cihra·z podle toho zda jej ses trojíme 
podle k,r,iteori/a vněd,ší nelbÚ' vn.itřní nO'l'lywvé j·e.dno,tky. N Ol1ma mŮjžle 'miti 
i t.akový ohs,ah, ktm'" se jeví j,a,lw 'z '1' u ,š e n í, Izměna nebo doplnění ně
jaké MívějšÍ nOll'my. WeY'r r'ozl1lšuj'e pří m é (Vý.s[o'Vné) zrušení no'm1~r od 
je~iho ne pří mé h ,0' z.rušellÍ , rrete,ré 1E:18< zaldáK:1!á. lU ú'VIaze1, že týž tVlll'Ce 
noreú1 nemúž,B< současně stlanolVi.Jti (clhtíti) dve ipo,viII111J0/s,ti" které se navzá
jem vylučují. Dále 1'olzeznává, aul1:,ol1' úp' 1 n é a 'č á, 's teč n é z'l'Ušení normy. 
V druhém p,říoadě mluvíme o znl! e ně nc:rmy. O té lze o'V,ě,em rrJuviti 
jen Z,O!, předpo'klliadlU . 'že změnou no,rilIl~T nell'uší se je'.Í1Í icle'ntit .:l. Zcella 
jjná jest lP· ř'ed ls.ta:vla.!, lžle nOlI'mla nová nastupuje na míE:lt.o st,:l'l'é, kúell'oll znl
šil!a .. Zcle nejde o' změnu té~,e, nolrmy, nýbnž Úl II 13 .. J:J r a z e n í normy starší 
normou novějM. Pod,oibně [p.ř'edpolkl:kUáJ :i p'ojem ,dopLnění, jako'ž i opačn~
pojem zúžení normy je,i.í vákladni ilC11ent1tu. Muslime, E<i býti vždy veclomi. 
co tvo~í il1ChlviduaN,sujiÍc.í znalk l1Jormy, zeLa ,íc1ent~tla 'SUJo.jl8[{jtll či objektu po
YÍnnols,ti, či snad iden,ti.Jtla nQol'motIV1'm'c€, nebo nelclo' jjnébol. P'Orr{!udJ jde o V'jT_ 
znam věty ,.le,x pOlstel'iol' deT'og-,at plllÍo'l'i':, dospívá, We'Jil' k 'zlajírrnl3N'émll n6.
zoru, že a u t o 111 ,a ,t i c k á, pŮ1sobnost této vec'i vztahuje' Ele, 10giClky nutně 
jle!l1 na 110<IQTI1o,vé jedJ.lo,tky 've Elmylshl v l~ i t ř ním: má:-H se Vz,tallOvati 
pú\s obnost oné vM,y na vně j š í nOI1'l1'1ové· J1elclll1otlky (záko!l1Y. j.ejich o'ddíly. 
pa,ragll'lafy atd.), musi hj'Tti de:rO!gla,cle výs/lovn8 íPlŮls~ti,Vil1lÍm p'11á,v'em s.ta,no
vena. Zásladla .,~Iex p.ost'e'1'ioll' derog~alt pliŮ'ri" pla,tí dlá1e, den o' vzájemném 
pomeru nC'lll11y též ,el pll'á,vní llOld!nJolty, nebOl :pr'Q! přinJiacly. že po'z.d.ějŠí n01'n1.,;'1. 
je ho dn Ol t 'll el j š í nelž ,c1JříViěj ší, - Výsledky těchto, obie'cných úvah nJor
ll'1altivního' myšlení ' a.pi1iJkuje Wle~TIl' v' drruhé č.á lsti s.vého' pojedll1lání na, vý
lduc1 čláll1ku 1. uVlOlZmna,clÍho z,ťtkona č'Ís . 2,21/192'0. Docháú k :výsled.ku, že 
il1it,el1'pretace článku L. ,CIÍ,tovaného Zláik::ollJ,a ])jení ruja,k vázána právě jen 
jB.Q,nÍm proje,tím no,rmové jednotky la ~e jelst pIl':ort:·o vybll.'lati OIllU, která 1'18<.1-
lé,p'e hOlvÍ mtencím ÚS~I1,vlod.áJ.'c,o "\rý1'l1 .. Ten , il11la':le, na, z'11e!telLi zvyš,enou oc,hrarnll 
obsahu určitých (ústavních) 11O'rem. nevy'cházie[ zjevne z p·ojmu vnej~i 
normové jedno,tky jalwžtlo celku ul"čité mat elri e, p'l'á,vll1Ím 11ádJellll npla.túo
vané . nvbll'ž z konkre,tníha obsahu UJ1čité il1O<l'my jako celku. OIhnltu "zá.
konúm ji měnícím a doplňujícím" he VYltJ,il1Jout,i" z,e' j/8lSt nedů.s~e.c1ný., když 
mluví .j,en o zlLe'llě a doplnění, nikoli! v:šak o· z'rušení ,Ul /Zúžení a dále. 
že je pleona,s,tický. Mohl by totiž belz újmy svému olo.g.3/hu čl. 1. UVOlzova
ciho zákona, z,nítTi. tl1kto: .,Obyčejné zákony. odpo'l''l'LjlÍc,í lílst,avním, j,Soou l1e~ 
platné. Je platnosti úlst.avnÍclh zlákorn,ŮI jeslt třeba" aby byly jak.o takové 
v~-slovně označenJ7i." 

PI'IOf. ch'. J a '1' '0 151 a v K a. il1 .L\, b přispěl čliunkem "Poznámky o V)T
znamu normativní t,eo,óe (či lré vědy píráIVní) 1)110 te'oo'ii Pll'áva trestního':. 
Úvodlem olhjlalsň:uje filosofické z,á lkJJady t. zv. tre's,tních teorii. Ukazuj.e', z.e 
tradiční l'13.'Ulkla pod ná:zvem teOil'N tre,sltníiho rpJ:t~áVla řeš,ikv otázky čistě po,lil
tické, mia,jíc omy1em za to, že jd,e· o otálzky prá,vlIlÍch:é". Auto'l' objasň~lj.e 
'Slpolry me,zi klasickou šlkorr'ou (prinoip spravedlnost.i) a mezi školou pos'llh-

. ; 
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vi&ticJkou (pll'incip úče,lno,s ti) ,a odhaluj.e neclos,ta.tky obou tě,chto teo
rií. PosW.v!Ůslticlký IsměJ].' jaklO smětI.' ldla,slÍcký nebyl sÍl jasn ě! v ěc10m vědlec
k3~ch !predpokladů. s njmů ,ž plflalcuj.e, j,ailm s,i aiI1li alf3 byl vědbm, že je'st vý
rl,zem ur čilitých poEtických směilů. V dalším poj-ednáilli ols,věHuje awtm 
vy-znam norma,tivl1íÍ ,te,orue jecllmk jako 'exaktní vělely () nO!l"má,c.Jl vůbec, 
jed[1lak jako t'€loa:1e Iwáva,. Za.jÍiIDJavě zj'i ,šťuj-e vztah t éto' t'6'Oil'Í.e kB' smell"ŮlIn 
v]:íc1noucím v teoll.'ii pll.''ávla tl'els.f.l1.Íil1Ol. Kldležto vz.f.,alI nmm!ativní teorie' k po
,iti'VliJSt,i:ciké teorii til"elstruho pTá,va jest JJie'g'altivni, je,st j,e.j1Í vz,tJah ke kl8Jsic
kému směru v ,zákWadních názo'rle-ch p'o'sillt~vni. ShOi(La me'Zi oběrrnla jest ze
jména v tom, .ž'8' oha směry Is,i uvěldo'l111Ují, že předmětem plI'ávniCJk.ého 'P 0-
znávlání jels,t s'ousta;vla JlIOIl'em. Rozdíl je ,v,šal~ v meIŤJolClách., podle nďcblž se 
hledlá j-ednJOta 'sy stému nOIl"'€m. KJ,asiJck.ý směl].' j-elslt oll'i'ento,ván. piJ.'áVem plři
l'oz,eným a hledlá kritffi'ium normy p ll' á v ní v určitém je.jďm o' b 'S a h u , 
kde,žrVo nOlr:rnJa,.tivIliÍ sm:eir Zdťlil.iaJzňuj e, 'ze j a ik Ý k o li ohsaíh, jenž se 1elgi,t,i
luuje, j,ailw p'l'ojelV vúlle· o['gánu ilc 'tvolrbě nolrtem po'vlorualIléhol, jest práv;em. 
,J.elst lP'rGlto - jak auto ll' sporá-vně' zdišťuj e - nOIl'nllaJti"1lÍ SilIlJě[' pll'vní teorii 
Pil.'ávni, kte!l'k"t. jest nezáyjSllá na jla,k ékoli iPol1ibice v nedšifším stova smyslu. 
.T ejí ne'SpO'l"IlIOU 'zá,s,luho'11 je,s,t , lze ukázala, ze pr'á,v o lze mysl:it.i jen jako' 
ne'co. co má Ibtýit-i, ,a že ,si t,€dy uvědomila onu fo,rmlu my.šLenÍ. jeiŽ je pro 
juris,t1clké lIllyšlelIllÍ spec>ificlk:á,. V tom smyslu jelEJt nOlIn1ativní t elOl"Íe exaktní 
v ědou o' no'rmách. Z tobo ovĚlellll' neplyne, ,ž,e by k:aiŽdý vědecký' poz.m1JtJek. 
vy.jálc1ř,ený ve, formě no:I'em, mushl býti leXlalCitni, to, je,stt pi!latiti -o ja:kérdkloi11v 
ohSlah:u. Neboť jest jasno, 'že normativní · te@ie,. aplikolVaná na 'S,0'11b01' no
rem [wávnÍch, ptrl3.icuje s empiric[Gou 'skutJelcnolsttí. Při ,tom však uvědomuje 
s.i :a,U,tOT ,d okorn.ale, že j;e,st rOlzdil melz.i vědou exaktní a mezi vědou ab
st.r\alk.tní. N oII'D1IatiV1JJ!Í t,elO'rte j~est eX1aktní ved.a, neboť stopuje mož:rwsti myš. 
len.i, dané rOIlln.olU nOl'1ffiy. NelIli telOil'u pll'lávní v t,om smyslu. že hy nám 
i]J'odá,vaJ.a s,oustlaV1U nelj,absltraktnějšich poznatků prwvní.ch. 'Dérto teotrie po
nžÍ,vám8 v právní. věldlě tak, ž'e, !konvlenčni (jakýkoiJJiv) ,ohs-aJh nahrazujeme 
olhsla,hem vzaltým Iz,el zkUlšenolsti, Ikrtell.'ý k1oDJsmuu}emJfJ; podQe zásad nO'1"1na
tJVnIDO myšLení. Dále zlabývá s.e KIaJla,b jptrobJérrnJem práva a poHti!ky s h1e
cUskia teoll'ie ThOtr'Il1latiwú. Je-fui nOQ'mOltl každý myšlenlkový ohsah, ktm'ý jes,t 
vý.razem toho" cO' má býti, pll'aouj,e poHltilka, Eltejně s nQll'1II1ami j.akO' pTáIVo. 
N eni t,edy podilie K~J1'aba JIleú poilJitikou a pl~á.ve011' Ibaac lostlrélh:o' rozdllu, iakío 
prý by se zdálo pOIdll:e uČlelIli Tholrmattmsttů. Neboť obě ,tyto slkUJPdny Ihy:š
h)nlk ových rvýtvmul předpok~áJdla.ji fOl1lnu nO'l,my. Autoll' ,slel v této, souvis,losti 
blíže Zlaiblývá IPoměrem mezi nOl'lmOU ,a postuiLártJem. Nmma není prý jilinalk 
my,sJiite[ná. ne,ž j.akl()l p'olsl1mlátt. Ve sféře toho, CIO má býti , TOlzlišuje aUJtor 
6ub}ektivin;í. Í1ndtitviduw1i1Jou chtě'jiÍcilho určené chtění od chtění obje1kltivního, 
p,lJatného pro klaJždého. N o ll' m a je1st p o s t u I :JJ t vySttupUJjící ,s náll'o[mm: 
aby b~ 1 Ulznan ZI3., ()i b :e, c n ě pIa t n Ý ( ohjekt~vní). P onelVladž pak autOi" 
po~,atČllavek jed1IlJortnéiho:, t. j. ohjektiVll1iho myšlení Vle sféře toho: co má h}'ti, 
nazývlá spl'alvedlností (p'od!oblIlě j,ako v,e sféře .toho. co }€!st pra,vdi'V'osttí), 
dlefinuj e' konečně n o' r mu jta[m p o s tul 5,1. vystupuj:íJciÍ SI pož,adavklBm, 
ahy byl uzmn. zia IS p r a v e dli v ý., F1olrm:Umě' nlBljyY1š'ší norma splýviá Kial
labO'vi s' pto,s,tulátem Ispll1avedJnOlsti a me,zti pQ'á,v,em a IpoHtlikou není Ipak toho 
TOZIc1iílu, ž·e bYl šlO' o dvla l'ůlZ!l1é způsoby myšlení, nýbIlž j,de o ten,týž ~pŮls:ob 
myšlení (norIEativní). .aplikovaný na OIbsUlh, j,e1j-ž si můžeme, my.sliti vy
melzený dvěma prroltín.ajíCĎmi ,sie, kruhy. NOIl'im.latJitvlní teoriel plaJe: jatko, e:xaktní 
věda o možol1Q.stech mY'šle'11iÍ, d<:l,ných fo'mn.ou nOIl'IDy, jest ,Slte'jně teoll1.i pl'áiVa 
i politiky. Nelbloť 110zcUl ne.záLež,í ve foll'!llllě my,šlern, nýbrž v tom, ~e za 
pl'álV1o p['ohla,šujeme, t.y normy, které s,e l1I3, zákla.dě ústavní DJormy legiti
mují jtalko vůJe státu. Privě ,tak jallw. v p:l1áv:u, jde i v Ipolitice nejen o 
p o u h é Ip IQ! S tll 1 á t y, nýbl',ž o objektivní výtV10ry myšl€lThkové (obj1ektivní 
po.Situlá,ty), ted,y o nor my. Závělr:em zabýVá, :se, lautol!' iP,om;ě[I€b:nprá.vta a po
litiky v tJe'OIl'tii prá;v:a tl'esltníhto. ID{azuje, druk řada oltálzek, lde'l'é .8,e, tmdičnÍ 
na'llkla sn,alždJJa r~ešit.i mertodlami jUIl'iJs,tó.cikými, se, nec1lá takbo' rb'zřešiti , pokud 
jde o otiázky :p.ráJvně-pol1ticil\:é,. RY'ze [),rá:vnické kons-1ntkc,e, musejí vychá,-
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zeti ze zcela. jlin3TcIb z á,ldadů , n ež to 6nhly dOlsa,Va,(ln.l~ 'temle' trestního' práva 
Ro'z,dlíl oh ou způsobú nazh~ání ukazUlj,e 'ailltoll: n a 'z-ákIJaclTItích pojmiech na,UlkJ; 
o t.r 8lsltll'im plrávu, jlako jlsou piOjlll1(Y' příČlertnolsti , jedn-ánÍ viny, fOll'em viny 
atd. 

Prof. 1(11'. B o h u mil B 'a x a v ČláJlku ".MJinist ,eIl1sJs:,á, rada, v parlam ell1t_ 
ním stMlu" UČ'Í: IV'ývoj té.to instituc,e od je,jích IPI1'V'ních počátkú, kdy se zro
clli1a j.aJko .ll?ll1o/dIUl~:t angli cils:.é ho, p~'lament.wris~u, alž p~ .dohu ~e,jnovější. 
V A.n g lILI, koleb-ce parllameDlilaJl'1smu, vyVlnul se mmlsterns1ky kabinet 
t. j. sb:oll' mJÍniS!ŤIrlL, který byll skutečným nos,i1:le'lem vlJádnÍ mo,C'i ve sltátě: 
Vy'V'iInul s'E( tu z t. zv. tajné Il~ady (Privy Ooun0iJ) Slrutečnosrt,ž'e minister
ský kabl'ne,t v Anglii byl 'záviseJ Ola většině v p,a'l'lamentě , vedJla k tQlmu, 
že s,e tart:.o inSltirtmce vymlda z 1ibom1We' kráJovsk.é. N:a druhé stIia:ně souv1Js1 
torto 'za,řízení se stělžejnÍ institucí aOlglického pUIl'lamentarris,rr.u , tOltiž s in:
sti/úuCIÍ Ikrále v parrll..a,mentu (The king 1m prarlilament). Na ervtl'OIPISlkém k o n
t i n e n rt ě vyvinw,a s;e msti:tuoe [1l1!inis,tetl',ské l'ai lJy (111linistel1;ského klabinebu) 
velmi po,zdě. V ústraváclh fr ,a, n rC I() U Z·IS k Ý c h z ,veUs:;é :revoJuce f'l'anconz
ské a z doby po ní nelshledáváme ani 'S,tOlpy télto Í'l1Jstituce. AnIi ústava t, zv. 
druhé republiky nepIřine-silJa změn " TleprVie ú,Stava třB'tí repubíllliky obsahuj.e 
II staruorVe ni, ž,e mimrilstli jsou s o] i dá ll' ně od!povelc1ilů ()hěma sně!mo-vnám 
z povš'echné poJ.itiJky vládlnlí Ia in d ri v i d u á I ně zel SV3Tch Č-iOlU o'sdhních. 
Tato ÚistaíVla naSlto[iíLa nový tYl) reJpublirky p1aJrlamerutll1li se všemi ms,titu
oemi, kteu'é jiStOU pods:tatnolU sOlUčástklou téito sOIUJs,taíVy. Zeljména také St in
stitucí ministr€lI1slk.,é rady,. Autor pla[c p'l"ob1rá přehledně' vznik a vý\nod té,to 
in-sbituoe v Belg1i a Němec1ku, V říšri něme'cké' nebyI-o, alž dio il'oku 1848 
ústavy Ipall'1JalInientnÍ. S t~m lSIouvisi, . ž,e s,e inst,irt:uo81 miI11Jsltelrslké rady ne
moOO vyvino'uti voe/lim říš'e, nýbrž j·elJ1 v j'erdnortllJivých stáltelch německýclh, 
pollmd měly úsrtlavn1Í z,říz.eru (BavloI'sikJo, Salsk,o). ÚSltaV1a v říši německé 
ZA roku 1871 oe·lýnn svým. zlalolŽen::úm nepřipouští -s,oustavu Iparlamentní, a 
proto i:l1lSltituce minis.t8ll·s,ké mdy 'Vle své typické povarz,e není tu vúbec 
rrln,žná. T,ak,é- v mOilMI1'chii Lotrinské a,ž do r,orku 1848 ne/bylo této j.11!st~tuoe. 
T,eprve s/kIUJterčn-é poměry, jež tu nasta[y v !prvnÍ-ch lertel0l1i vlády ols:a.ře 
FI'Ia,ntiJška J O's,efa (minis,t8ll'srtvo Felixe Iknílžete, Sohwall'zenbm'ga), SO'Uls,tlaVll 
mlinistffi'ské rady přímo rvyvlolJa,ly. Ale 'sltlav teill neudlrž,el sle ani do, konrc,e 
života Schwlarz,enberglov'a. Podle IPIl'olslÍ.ncové ústavy přÍlsluš,eilla moc vládní 
a výkony re.ísa.ři, kte,rý ji vykonávalI Isk'rze ,~ni-stry, OI~PlQrv'ědl1:é- ří,šské 
r,ad1ě. PIř,edlrita.vslko mělo siJce ilIlĎJ1i1s,ter.skou :radu, tla vlšak n€lbyla. sho
r,eo.n nad,aOlým nějalkou fzvláště vymezenou plJ:a.v'Ů'l1lIooí. SkutJelčným před
s,e,doll jejim hyll. C'Ís,ař sámi• OeilOIU další tdJobu ryl1Jády oísaře F:rIaIlitiška. J olseiia. 
lze chratl'aJkIt€lI<1s'ovla,ti I1Ie'jtpÚ'ípadnělji jlalw l"elžim OISlobní. Jelst p0011opiitelné, že 
za talwvých olkolID.oSltí nelll1ioWa Sle' vyvinoUlti lani ins.t]tuce mÍOldlste'I'sllcé rad\' 
v 1l110clernim svém pojetí, aru Ipall:ilialIl1lootní živolt. Ne jinaJk tomu byJo v ze
mích k.o:runy Uheil'ské. Auto'l' ďá~le zkoumá, pokudl instHuce min~steil':siké 
rady Izapustila lmřeny v jia1J'nch stá.te,ch eW1oprskJ"ch (ŠpanMskol, Dánsko, 
ŠvédisklO, Ruskol, S:rhsko,Řecko, TUl'ec:klO), 'a d-o-chiá-ú k poznání, ž,e až clo 
·dioby světové války jtelst IÍ.rnstJituc.e 111Imi;s-terSlké m ldy jlallm úsrtavolll zaJručená 
'zjev€1ID velmi řidk3Tm. N apro.ti tOIIl1U ústavní zvyklo,sti a pll"a,xe přijaly tuto 
insti-tuci ve VJšec.h s,táte.ch ,e:vropských. pokudi Ise v nich vyvinula soustava. 
parJJamenJtiJ.'liÍ.. V zOIl'em tu hyl . opět mlin1stelliSlký Ilmronet ang1lický. .AJutOll' 8.3 
plak zfahÝ"'á podll'ohně-ji lVýv10jem tohoto kahmetu. RozlišlUje typ a n g 1 i c
k ý, podle něhož l1IetvlOlří Ill1IlniJSteil'skou raclu vŠlÍ.chni IllÍIlIilstři (je'st zajímavé 
si provšilITill1ou-ti, že v Ang1illi jelst toto- zla>řízleil1í insltJiJtuc~ mimozálw'lll1lou), a, 

typ pe v n i nSlk y, Ikdie mdnis,tellisklá I1ad!3J jleslt sb-oil'em všefch ministrů. 
V z.á.věl1m. ličJ Ba,xla v'ývolj mlilIltÍSt8ll'ské raldy v Olmc1lell'llích l'elPUlblikách pTe
sidentských, jrakJolž i v mocUoo.'ruch retpfubllikách parl'ilJame'ThtIúCih zfeljlIl1iéna 
y ČesJmsillovensku, Nělll1ledm, Rakotusku, Po,lJsku, LOltyšsku, Lilitvě, Finslku 
a. Ř,eClku, a é1Jatýká ·se té-ž sM,tu \Se stáitní fOIl"I11lOlu m0'l1a,l'Clb!1stickorU (Rumun
sJs:.o). S inslttucí mini;stte-rlské rady vystupuje do popředú. také instituce v,rv
ního IIl1lÍ.ndst1ra" kt,e:rý je,st v pra,rlamellltních sltát.ech skne'čnou hla,vou veškerr'é 
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moci vládní :1 výllw nn,ér. J .ehol výzl1Jačné [po·sta;vení jelslt zpr.avicUa c1ámo arciť 
j-en ústaViJ1Í1lll:Í Z,vyk[ols,tmi. J.en něikc1Je" z·ejména t aké u l1 áJs, jeslt jeJ10 
Zlvil.áštlli pos,tav ení výJslovn'ě stlllrno.v:el))jO úsltaVOILt. 

Plrof. c1r. J 'a ll' o mír S e, CL J áč e' k v 'č]ánJku ,.Prá,vní nmma" OIsvM
luje f:iJ1.o's,officlké zváJdalC1'y , tlalk z!~';Dé , 6slté ~ěc1Jy . pr~vl1Í. J el zlalož:ena, ve· f:Ho~ 
ofiá K a n t o v e, kte,rehOl PHJlm1:1 pl~olsrt:ll'erdmctlV1m S c hop e n h a u e' T Jl 

a. ID a l' b u r s k é š k Ol [, y. rS.e c11áčelk upozo·rňuj.e., že plovIDnolSlt má. u Kanta 
toliko význla,ffi ~;1olt1tJirvr11Í (,v;ůile) . niil\:OEv klogJuitivní (lPo'znání). Zá'klarc1l1í 
O'tázk.a či slté v:ěld~ prám:1i jlelslt o'Vázka, jlak pOlználllll81 pIT'éÍimí nOlrmu, nirkohv 
otázka., jak m02no' stanovi,ti právni nOIJ:mu. hutŮlr Ullcazuj'e vellmi přels'ved
č ivě jak K .e 16 e, n pře.vedl ka.TlIt,olvskou c1upiliid tu ,č is tého, la praJ\:t1ckého 
ro,zl~U na ,rovinu lmgnlÍiÍJÍ1VllÍ. ':DOl j8lSlt j.eden z llejlmlClň]~'állJnějších ObI11a,tú, 
který zceJa z,vi'táltil dIOlS!a.V1adnÍ 1])['álVni vědu , vy1cházejioí 'z, př.eldpokl.aJC1ů voli
tivních. Kog'lI1i.tivní c1uaWisllllll~s PIl'áN1ěl talk jako IlL Kie'lsle'l1Ja vystupuje nemé'l1'e 
jamě té/ž v pI'adcu W 8i Y l' o. V Ý ch. Oba, aJUtoři Vled,le' tolho neúnavně 'VY
mď:tají z ptrávní vědy lV1eškell'é prvky p .oll i t Ji c k é. Dů11a;z sel klade na 13'0'
}e'm nlO l' IJIlI y, ktelJ:ý,~'p[ývá ti tím, CIO mi býlti (§ oB e 1~) . P'l'oblé~ 1])1!' ~ v~ 
ní nor m y iJ.lell'01iVUiJIl KlelJslen e'x pm~81S1o', pll'Oltolzie mu JdJ8I vlastne b JIDY 
poj,em, vk~8Il'Ý, ~a;lmnec zalJllllitJ~ jalklOl poje!?, pll1ivní! t otiž poj~ ISI tát u. Te
pTve p'l'elWnaIlJJlI:l 'toholto, POJlIlllU vybalV'u}e, s,e pOJem pralVIll no~'my. Tra se 
dlefinuje nejprve) jraJlw. vullie SltáJtu. Klels,elIl n 8ij,prrvl81 id;ootifikuj'e· právní no,rmlU 
se zákonem lwns.titučni mioIllalľ chJire. Tepll'v:e, v pozc1ě1jším svém stad!iu 'Uznala 
nOl1'mati.vní teor1e - zejo:nJélna zlálslluhou MeII!ldro~o,u - , že není jell1 j'ednJa 
vrstva právních no.l\6ilD, nýbil~ž nmmJik Istupňů h]€1~alrcJlicky slPohl souv-isí
cích. Pokud jde, 10' pOlcls,ta,tu nor m y. je,slt 11 KelslelIlla, pr Ol V in n O· st j,ejím 
immaneiDJtnÍm ,a zákllatdníun znakem. W €'I Y l' 1l'02,ez,néÍiv:ár a b s· oQr 1 ut n í fOiJ:mltl 
normy ·a normu hy pot ·e· ti 10 k o u (pod\mJínělI1ou). N O'lma, v širším s:lolv.a 
smysJu jest p'oj:moViě 'hotorVia, j;alkmi~e olbls'ahuje' p,ř:etdls:tJaMl '0' ,něčem, 00 má 
býJti. Te[lil'Ve éLa~š!Í!mJ nOlI'matJLvním pozOrl'OVlMriIIIli jejih.o. obsahu múžle, vznik
nouti př'edsltla,v:a 10 pOvinl1'o.Slti něfuoho., způsoblliti 0 0, co má býti. Zilla[{,em 
1l0ll'mY prál\71J1í j.elsrt u WeJT1l~a S,tát jlako!Žt0' j,ednOltný' nOlsfuterl vše,ch prárvních 
nOIl.'em, čilJJi ,o'bj.ektivlně d.iečeno., j.e,dlI}oltny . normorv3T klompl'ex. Tím s.e vy
jadřuje ZW1"ov e.ň ,nelt.elrolIllotrnli1:ia pIl1ám:lIírho, řádu .. Jelslt t,edy u Wle.yra právo 
řádem nelte~:onoll111l1ích nolJ.'EYm. Kiells.en IPlolzldlěji z;albial1"V:U pojem nOl11ny jlstýlmi 
prvky ,empiriclký1llli U Kels:ena jest př:edIDěltem pOIV'innosti llic1sklé jec1náJni, 
kJ<1ežto u We~·3.t mů1žle bý.ti subjekvem nebo olbjektem povinnolE1tiÍ cokoiIi, 
čímž pojem stlálvá ,se Š~l'Š:í, a,rciť také newl'čdrtěrjší. Sed~á0eik: ru:klazuje, j,wk 
We,yr již před Kleilrs'en8'ID a pí-elC1 Mlerklem naJrýlsov,al ve Sivých "ZáJk1ac1ech 
p'l'áJvní fiilros·ofie" konstl"uJkclÍ bielľlllll~chlire, TIIOIl'em. Zabývaje s·el tímto proNé
merrn:, lrlcazujr81 SelClilál0elk llr3.t pojreti pův'old!nií IlI011'ID~T {U11S,pIl1l1l1gSll1o~m) v pOljetí 
ruolUnlaltivní teolr~e:. Tato z-ákilladní uOIl'm:a jlelstt důiV'oldie'm plaltnolst,i 0e~éh.o 
práfVlního řiádu. Obslanem prlálVtni I10lrmy }est poc1le. KeiLs,e.11Ia donucení. Také 
tímto pojeltrinn liší se ·od IPojeM WeJ71l'OlVia, které jelst v tOllnlto. směru šrÍlrš'Í. 
KJeJslenolVlO piojoeJt,í právní 110rlmy jlelst zlaba.rv,en,o obs·aJťově . Nakonec Sed
láoeik k riticlky Ih,oldn.otii nejnorvěljší ,sltudJium rtelorie nloll'ma,vilV'l1í, kt8ll'é lve 
chiM~aJm,8Iliiso;Y.Gl1ti jaJw c1ynamické po.j:etí plJ.·álVlIlíÍho řádu. V této s,o'U'visJlolst!i 
z:abývrá s·e' Gl1wtor též p110lbrlémem l\.iOUaill1e,tnídh nOIl'errn~ 

Prof. 1Cl1l~. Fr a nt i šek Č á d a V' 6lánkiu "Imil1l'Ílsls·e·" (stucLie k ďějinám 
sO'llkll'orméhJO' prá!wl;) poj:ec1náV1á a. }edné z l1e,jZla.jfunJaVlěj,šich' čásltli t .. ZIV. právla 
sOIuseldisk ého. V c11l1ešl1Ím rplrávu upr:WlelIly jlsou immáts·se v olbčaTIlském zá
lwnili:u v § 364. Ji'ž půvOIc1n;í zniID~ tohoto záUw11!a IlIeplřerVZla~o :nJáZ,Oll'U říllll
ského prá,va na imroisse·. Třetí nOlV·e,la ac občanskému ,zálwlruku vyslovil1a 
možnost zá:kJa.zu imnnslsí s.e sWany Is,oUJs,edovy. Další VýlvOlj, plllltrný z,eQména 
z mfo'l'my ,0ibč'alIl'ského ,zálkona, ulmzuj.e:, 2·81 spěj.eme přímo k vys~ovení po
vinnolsti vJalsltm:íkOlvy zdll'žeti 181e' imiilliJsSlÍ. 'Dímito problémerrn s' Mec1isJca pla,t
nóbJo piJ.<álva zabývá s'e P10dn.·OiblIlě RalIllrna. Úárdla sleduj.e V' c1iltortaném člámku 
vývoj úpravy před! vydráním občlans[{,ého záikoníku, zejmélJla. pokud jc1e 
o právo č'e'ské . N el'fje říci, že by úp11ava imm1slsí před vyc1rárnínn olhčanslkého 
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zákollliku byla zta,lolžeoo, na r,e,c,epci pl'áNa římského, ja.Jr m: z,a t,o běžné 
rrt.Í'nění. Čid'a vychá/z,eje z t.11rudičního. rozdílu itmrnJi,f'jsiÍ pří m Ý 'c han e
p i: í m Ý c h uka,zuj.e" že' oba tyto drl'uhy immŮlssí rvySlkylto'Vla'ly se, v nejstall'_ 
šich c10hách jen úklika, Nev'l-imé iU11!Il1lislsle vznllilmJy jelcTh1ak tam, kde, šJo 
O' hu stlší osíc1lení, jedna,k a. Iz,e'jmén.a tam kc1e s.e provo'Zov'a,ly lUlč ,ité živ
nosti a řeme,s]a. Autor plak Pil'obíl1.'á řadu pramlenu prárvních (Sach'sen
sp~eg'e[, nej-stall'ší mě,s.tsll~á kniha pI1alž,siká .o dJJážděnÍ o'bce, pr:íNní kn~ha 
p.í.sa,ře. Jana" č~1i ,t, zv. Brněnský malll!ilPuJ,us, ]i,S.thl{lJ Km']a IV. , kter}rnJ. se 
z.ajišťuje Stail'ému městru PIl1a1žlskému, ŽO zla1Qlže'l1ďm ])!o'vého illc,sta mu ne
vznikne žádná újma, ,to z,v. pll'á,V1a Sobě~lnJVs,kJá). a {I1ocházi k výsledku, Žl' 
v elká čá.st ustanolvelú v tělchto pflame'IIech olhslažoOllých n ení pouhou recep,ei 
práva římskéhO', nýbl'~ž'e jde O' p,řediplisy pÚVOdiU cuomác,íh!O. Dá~e pak roz
lišuj,e v citorvlanýcih pramenech ustanovení, mající rálz, PIl':iVl't soUJl{!fomébo 
od přec1p<ilSů slĎa.v;ehně'-poaicejnich, ktell'é byJy vyc1\ány SI hloediska veřejlléb~ 
z <Í,jmu, POc1il',Ů'bně Zla,býv.i ,Sle, a ,wt.o'l.' Koldail1oQi\rýmli "Pil\'Í,VY m15Sltis,kými", kt,eQ'~ 
vnesla do řeš,ení ot.ázlky limm[slSlÍ, nová Ihl1edl]slm. S hl<edisk.a s,t.a,vebně-poli_ 
cejnfbo byla arciť [lIl'OI naš~ otáz~m př,ede.všiÍlll.l ,roQ;holc1lná pr:':'t2w t. ZIV. úřadu 
~,estip:a.nského', který mě[ v'ýhimdnou Iwmlpet,encl~ IV OhOfl'U immi,s.siÍ ve .st'a
l'ém i nov'ém lIl1:ěls.tě pil1alžs[\:ém. PoJ~C,8<j[lí a.bg.olumsaIllus XVIII. st·ole,U za,Sláhl 
dd pomě'ru piráV'a 'souls,eo skélhO', a tudíž i do immlis.siÍ, T 'ím hylo popřeno 
hLediskO' souikll'olIlllého zá.j'llllU a clůlralz polo,žen na zárjem veřejný. Talk se 
srt1aJo, že ná.š občaillJSký zákon !I1eIP~eiVZ!M římských nruz,olJ:ů o' immilssícb. 

Pl'of. ,(lIr. K are, ~ K i z I i n Ik řeší v článku :,s,taJti.c[\:é pojetí bi,ll3.nco 
v právu" právIliÍ pOlVahu t. zv. v'ý:ro>čn:í (provou) bilarwe" kteQ'ou kun-elc 
f;ořizuje aG8I konci sp,rárvmlÍ:bo 1l1oku, a tO' jelc1!J.lIalk SI hlediska bělžných bila~,č
ních i emií, j,edl1lak Si hlediska. [pilla,tnélho ntaš,eho pirá,va. BiJlanční te'orie 11'0 z
lišuje melZoi ryze m.a,j:et[mv'ŮoU rozva,hou ta mezi pll'O'VO'ZilllÍ bilall1ci V panující 
naU08' není pochyby o tom, ž'e t. zv. 'zaha,jolVlací (výc:b.oldiskorv'á.,) biJJanc.e. 
ktell'olu pořizuje krupelc p,H z.a.háJj.eil1Í sivé ži,vnolsm, má p'Ůrv1a.hu ryze mia,joetkolVé 
rozvahy. NIa[pQ"olt~ tomu vwi,katilÍ nelsnálzle, při ul'č,em pOlvtalhy t. IZV. výroční 
bilance,. ObtÍlž,e ty jls'ou dv:01jíhOl drubu. Jied:nak z,á]W]l neshoc1uje se, pokud 
jdie o na.zirárn llIa bilalIlCle vúbec, fl bělžnýlTI1 pO'jletím bilanční tem'ie a pl'<'lcxe. 
jednak někIteré speciáJn:í předp~sy z,áklOna nelz,e c1ohř,el uvésti y souJ:arC1 se 
základnim záJlwnn}11ll. pojeMm bi],all1cle. Autolr zI3,bý/vá se iplodl:obně pojmem 
bio1anco s hlediJska obchoc1ního zálkolIla a :upoz;rňuje, že náš zákon v nesou
ladu s tra;d ,~čnim po'jert:lÍJm vymezuj1e jlako b~lanc.i též pouhou ZáV61l'ku (Ah
sch1u.G), DáJ'e je jjlSItO, ž,e poje,tím výl'očni b:iJJalllc,e nekryjí sel hIBd1'sl,la, zú
l\JOilJJa s hl,eld.lÍislky píl"acxe. Pro, praxi jels.t předruím úoe·lea:n 'Výroční biJlance 
Zlajo1s,titd. v~ns.]edlky č.innOlsm 'z:a slpl}-'álvnlÍ ll'OIk.. Tím však není vysltižen pojem 
bilance s hlediska PQ'árvního. CíJ,e z:,íJwno/d'árc.OIvy omezují se tu na znázoll'
není majetlkového sltlavu kupcova ,a, na zjilŠtění stla,VlU a prárv'llÍ povahy j0ho 
3JI\:itiv a p:lJsiv. KiizJri[lk 1l''ŮlzblÍlrR kriticky t. zv. dtllaihlJsmcké VOlletí bilance a 
c1'áJe t. ZlV. princip PQ;llivdi.Vlolstli bHalIlce. Pil'olbna,v poc1Q'obně názo,ry pan1ljfcí 
telolrie práva bilančnilio, doslpívá autoll' k tomUJto výJs~edku: S hloediska 
pl.atného pTá-va lze tiV\rlc1liti, ~Ie obelClllé bHanční piředplisy po,ž1aduj,í s.t a t 11 s, 
nikoli rozvahu, podávající O<bl1aZ o vý1sled0Ích obchodní činnolslti.. :UZle tedy 
pojetí biJa.nce vpl a t n é m p rl' á 'V II Chail1akt,e'r1sovat~ jlMW statické. De 
leg e f e r e n d a jes,t o'všem dáti předno'st dynamickému poje,tí, l{!teré je,st 
běžné v pra.x,i. Při tom ovšem třeba dOlbfe uvážiti, že B,e prálvní předpísy 
o bHancování I.eJnyjí úplně aDli s účelem, který sleduje 'zákonodárce·, ani 
s požadavky pľ&},e. 

Doee11Jt JUDr. A c1 .o lf Pro ch á z k 'a; a,pJ,ikujre v pojednání "Litis
pendence u žalob z konkurujíc,ích náJ'okú" t,emetkké vý,sJ,edky svého 
spisu o "ž,al.ohnim dúvodu" na s.peciÍ.álním připac1Iu žlaJob z konkU!rujiÍcích 
nárokú, ,totiĚ 00 V1zádemných ž1ailolb.ich l~Ů'zvodofVý1ch, Se vzájemnými Žlalo
bamii a.'ozvod'ovým:i setlkáiv'áme slečasi.ol v plraxi, }\:dyž oba manžeJé tVld~, 
Ž€I mají prá,vo žá.c1a.ti 'Úl Towod, a lmuždý z, nilch upiliatňuj.o 'samolsltatnolU 
ža.Iobou vinu OIdpÚlrcovu. SQluc1~ má, ro;zbodno'uhl, je-li lP'oz,c1l ě1ji podaná ža1loba 
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pHpustná, či zéLa jí p'ře[{;átží [llámitlka z,a1h..'Íjení TOlzepře. Pře,vlác"Lající judi
lm,tura jak mlwuslkého, rta[<:. i na,š,eho Nerj,vyšMho ,s,oudu připouští vz,ájlem-
110U. ro zivudovou ,ž,allobu, 'majíc 'za to. že tu nJámiJtlG3J 1itispendenc,8J není po 
právu. Neboť př:edpokill3Jclem této námitky je,st ~edJle totožnosti st.ran rtotož
nost sporné veci, lkrterá s'e z,aJsle plloj,e'v,uje V tOltolžnoslti jednak pr[wního 
duvodlu, jednak 'ža['obnj,hro nálroku. Tyrt:o přeldlPoik~ady picuk nejlSou splněny 
pIi pozdější žlalobě f.OIzfV'odlové. S tímto h1edi,SI~em Is'ol1..lh~así též přelvládia.jící 
část odboll'né lite,ratury, majíc Zla to', ž,e neni s,p[něrn zák1aJdiní předpolkJ'ad 
náJInĎttky Jri.rtiJspenclenoe, t ,ot]ž identit,a V'zne's,eného nárr'o,ku. N á,zol' t,ento není 
arrciť Ib elz námilteh:. Pl~crcbázka [)irovádí pak. v~a,stllí ,kons,t'l"uJwi . ktOnkul'ujď
dho 11 árroku takto': .,Případy ]\CinkU1~ence n:h,oků představují konkretní 
pirávní normy, ma.jílCÍ Ituté'ž podmíněnou Iskutlwvou podstaJttl a TOlzldllné 
skut lw vé podst,aity poldllnůňujíctí. Tlak tOmJU jes,t při VZájeo.11J.lýcll ž,aJohácb 
rozvoc1o,vých, kde Ipmm různým námkŮlIl1, pří:slušejícím různým osobám 
(obělIk'1l manže~uim) a zialkládla jicÍJm ,Sle, na různých slGutečno,slt,eoh (:vina vzcly 
J,elc1JIlQIho ,z, mail1'že['Ů), stoljii t ;atálz soudc,oVlská pO'vinno.st (tl'Olz,Vlést Ul1Č!ité man
žels,tví). KODlkurující nároky 'Vznillm.jí vlšlak i tam, kde týž m!aTIlžell. o:n:á, vLoe 
práv na rozvod sivého 'mal1'žellstvi, pone'vadJz jest tu vÍoe t,. ZlY. l'Ozlulwvýcb 
c1ŮJV:odú. Konečne vZl1li!k.arjí lwnkuruj,ílc.í náJ.'olky v ostl3.rtnkhoblaJs,tetCih práv
ního řádu všuc1ie, t,am, rr{jd~e pI'oti jediné po,viillnosti dlužníkově, stojí vic,e 
prá,v veřÍJtellských. Dále podec1nává ,autoil" z,e;v:rubiI1ě Oi tot,o,žnosti nároku, 
k terý jest 'zák1cudním IpředpoMac1em nálsledkú litispenc1lence. Nárokem na
zývá pl'á,vio na rozlsudek v ž,a1ohni pmsbě lk'lNIl1žený. Pm inc1lijvidula~slaci 
v znes,eného náll'Olku ro,zlhoc111ý je,st přelc1le'VIšfun druh naiVtl"zeného rozsu<ll~l.l 
(deklarat,m.'ní, lwndenma,torni, kons,titwtivní), pll: stejném druhu p,ak obsah 
judil~ační povinnolstli. V t.om smět'u l'O'zlhotdný jeiS,t j.edna[<:. ŽiaJobní náil'Olk, 
}eldruak té:ž ž:aJobní dúvtQd. t. j . ,:prálvní pOImElr . .o, nějž ža[obc,e svůj náirolk 
0lPrtl·á". V ,další lmpdto~e zjišťuje ,autor,ž'e .so.ud:ruí výrok o l'OlzV'oc1ové :v~ně 
nOiJ.'mo\logicky znal1l1i8[}á výJrok 'že rjeden ,z mtanž'eh1 nebo oba přestoupili 
Url1čité své po'vinnoslt,i, jichž šetřerní jest niatÍÍz,enOl pod isfallJJkcí rozvodu. Má 
pro:,o 'vý'fok o: vině cba,rakt,elJ.' autmi1Jatwní c1ekL:Jxac,el po.'OItínoTem'l1Íbo cho
vání. Úvaby autororvy vodou k -výsJredku, že vz.á jell11Jná rozvoc1olVá z.alobt2 
není ,a, n i n e pří P II 's, tll á IPIl'O námlitlkiu littispendeo.1oel, a n i 'Z' bY' teč n ::í, 
pro případnou možnolst. ,ž,e, téhoiŽ, COl je jí zlamrf,šl!reno, lze dOIS,íc,i ve SpOlJ.'U 
p:i'rv:oICLllím. N e~z·e však pO,ll::.rřítl, že j'e n ,e' v h o cl n é, aby tot,éž manlžer]lsltV'í 
bylo dMakrM181 TOrzv,edeno. V tomto sme;rru 'rozhodným bude pror následJ<:.y 
roz,v odu pa,tl'rrě l'ozs,uc1ek č·aso,vě dl'1vějfÍ . Da,lší TOlzViodový rOlzsudek j'elst 
pak bez kons:titutivníbo významu (ne'přiná,ší pd,ViIJi změny) a má toUlko 
funmci dekLatl'a.t~vní: Zjišťujre jlednalk ŽaJobc.olVo právo' na r'Oz,vod a j,ed.nark 
po případ:ě vinu stran. PrŮ'clbáJZlk,a parr\: pod'roibne probírá }ednortHV'é. kombi
nace" mtelré tu mohou nalstlati. Poměl!.' obou r,olzlsudků pO'~lIIc1 j,cle Ol zjištění 
l'oz'VodŮ'v-é vhly a práva srtran na rozv,otd" lze ře'šiti bud' podle zásady lex 
pO'í?teri'Ů'l' cTemg,alt prioíl.'i, nebO' hel se rOlzhodnouti pro le'x priOl', It. j, pro 
nezm6tfiiteJnost lP,rvého' ,l'QIzsucUm, ne,bo lwnečne he obě hlrec1isllm kombino~ 
vak Starý rozlsudek cl o P J ň II j e s'e' novým, a to' Itau<:., že uznáváme' i vinu 
tohO' llTIianž,el,a" jenž v prvém rOZ6tllCUku byl uzn:áill n elvinným, avšak 'vinu 
manžela, předoho,zim rOlzsucThem zji:šltenou poneohá,váme v platno,sti. Na 
t omto hledisku ,stojí i naše juiliklat,ulia. V dalším potjednává autor o lwn
kurujících rozvodovycib prá,v'ech tébo'ž subj.ekt ,u a, o p,rá,viIlíill1J z.ájmu při 
žalobách z konkmujicího náJr:oam. V závell',u z,3Jbrvvá, s,e úm'a,~ou PřÍiprust
no,s,ti rozvodových 'žalob a ž,a[ob z. konkurujídc.l1 l'O'Zi\7'O:c1!ovýc-h náiJ.'okLl 
li nen1Je'ckém civilním prolc,esu a o úpra,vě Ťtě'clhrto lžalob v ná,vl'hu nOlv ého 
českos-lov,el1slkého oivilniiho řádu 'Soudního. 

Doe,ell1Jt dr. B o hu IlI1 i 1 K uče ['.a p!o'j8lc1Jná,vá ve článku .,Porj,em suk
ces,e v prá,vu mezináll'oldnÍm" o jleldné z ,olt.i,zek IP1ráva melz'iílláll.'odního. která 
zejména po světové v álc,e slt,ala se přerdměrt:,em ne jširšlí -p'0zo.n1O:sti. Při této 
otázce jest diHeržité sri uvědomiti , rprokud lze pO'jlll1'Y a kons,tlrukc-e práv,a, 
s o II k r o mé ho přenáš,eti clo obl as,ti pl'áv.a merzinlárodniho. Pokud se 
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v prá,vu mezinál'oclruím použíNIá! rt,ě chto, pOljmů a konstľU~d, polmcl se tý,č:e 
norem plrá va soulklJ.~olJll'éhol, cle,je se tak toWw a n a l og I C k y. TOl č~ni~ již 
směr práv:fIJ přill.':o ,z,e!l1,éhol~ kc1Je.ž,to' plos,irt:JivisiJ11'uS měl za tOl, Zlel jelst tO' vtuble1c 
nepřípustné. KUičer,a vyc1lk'l,z,í ze záucladního poj-etí římslké!hol práva, kt,mé 
ro,zumělLo sukces.í od~olzené nabyrt1í práv 'a 'povill1nosti. POIJem sulwe,se, jlelsrt; 
tu ehal"::tkt,eTÍsován změnou v subjeu~tech a. identitou I)JIl.'ávního poměrn 
ktm':)7 f<6 při změně subjektu nij3Jk nemění. Šlwla p'I'láfva přirozeného ~ 
mezinúl'odniho v[' oIV1ediLa l'eoepci tohoto, pojmu clo práva mezinárodního již 
vellIl).i brzy (Hugo GmotiUlsl). Po,zd1ě'ji olvš,em rvedlra zá,sad!l1í ocUišnos;t pomě'rů 
práva, s mJI~iIomého ,ocl pomě['ů mezináll"odl1íclh , k přesltalvbě po.jmu s'likce~e . 
Pojem ten- zúž,il se. tlak, že s hlecltiJs[{ja meziná:rodn.íU10' práva Lze sukce8i 
spGlltřofvaM j.edině tam, kde, Istát v,situpuje v m e, z i n á r od n í PIJ.1á;v3, a zá.
vaz[~y s,véhO' pŤ'e1čLchŮldce. A všruk i tentO' po,j'em jest plíliš šitl.'oký. Autor 
dospívá k pOljmu j elštěi UŽoŠÍIlll;U, v němž předměrt:letmJ slulkceslel nejsou všechna 
práva a, [llo'vinnosti melZiÍnáil'omú povahy, nýbl~ž j,elIl rt:,a, j'Íiohž obsah není 
podmnělIl ,individualitou P1W'oldního meZ1nál~OIc1lrúho :subjektu. Jc1Ie tedy 
o p'L1á,vla a povinnolslti ,piolVahy objektiviIlJí. na ro.z·c1illi od' 10sohniÍch PTáv (jura 
p8l11sIŮ'llIailJia). 'DGIlk se 'zúžuje pojem illlJeúnár'oooí ,sukoes,e na připm'y pi1'w 
ního náls,tupnictV:í, k němuž dOlchází při územnÍ:Ch změná,ch meúnárodlliho 
subj.eiktu. K těmto zlUllěll1láJ1l1 můJžle d'ojílti airoiť z různýoh důvodů (smlouva 
o ce!si, odltl'ženÍ, Ů'slamols.taJtněnlÍ, ane'xe" slPiQ.jell1Í státu v jeden, rOlzdě1ení 
s,tá,tu). O siulwelslli však moržno' mJuwti to,]Ji[ro. tam., kde pĎe,cházleljí to tož n á 
p r á v a a totolžné pOlVil1ilJJosti pllVOldlruíiho subjékJtu n:1 sulbljekt nový. Ptře c1-
plofk1adem t éto tortožnosti jelslG i den ti c k Ý P '1.' i:ÍJ vn í ř áJ d:, p,od jehlož 
autolritu se piŤelchod práv G1, pOiV!inno.stí uskut.elčňuje.. Auto.r prok ,zabývi se 
k;l'itikou různých teOil.'ií, kt,eré 61e snaJzlÍ Piiokázati exisltenční olpl'á!ViIlěnÍ sn1\:
ce·se v p'L'ávu me,zinárOldni1l11. DěM je rua tři slkupiny: Te:oll'IÍe prá,ya SOl.~kro 
mého" teoriel p['áva, vteř1ejnélho a t,eO'rie kOlUlpeltenční. Poclmbiv l:iJtl8lrGlJtury 
práJV'a mezimlll':odJníhO' zev111bné k'1.'Ítice" dochálzí a.utor k ,tomluto výls[edku: 
IvIezinátl'odni sukcese zlMelŽ~ :v přechodu m!ÍStni kOilllQJlettelDl0cJ na 'stáJt, ktGlI'~T 
náls~edlkelJll mez.Íil1á.rodni smlolU'vy nebo. skutelčn,ols,ti me!zlÍ.m'vrodně význam/llé 
rozlšiřuj,e ,slVé, [l/ansrtví 11ía, území sMltu druhéhO'. Z toho. 'Vyp~!ýv:á:. ~·e římského 
p.ojmu sukce's'e j,a[{Q odvOlz,enérho zpúslohu nabyltí nelz,e přijll10uti pll'ů' plJ.'ávo 
meúnáJ:odnÍ. POlj,em sukoelsle v tomto IpmlVU jelslt jednak š i r š í, obsahujíc 
jak llabytí o cl voz e n é (llabytí na zMš[,ad'ě prálvruího tJi tml u , j~m~ j·e m8lzj
národní smlouva o oelsili) , tak i na/hytí o' r i gin á r n í (dobytí, náslÍlill'fI 
anexe, oditrž'ení Mls,ti úz,emía olsamostGlltnění), jednak u ii š í, než pojem 
sukces-e v plJ.'ávu Ťímském, neboť na plrávniho. l1iáStIUIP081 nepře'ch'ázejí matJe
l'iálni práva a pm7lÍiIlnolsti právn.ího /předc,bůldce, nýbrž to!iJiko mÍ!s·tní 1wlJllpe
tenoe. Ne1jcller tedy oSiukcelslÍ U!I1iveil,slálnÍ, nýbrž tolOlko ,s ing u I á r ní. Ze 
vrŠleho totl:lO jesrt:. Plllitll'l1a., že po'jeiJ11 surlwelsle v Ip['á,vu memnárodním jest po
jmem ,sui gene'l'is. 

. V závěru ročenky obsaž'ena je,slt pOlsmrtná :VlzlP10wnikia na universirt-
ního !pi''Ofesora d~'a J ana Lo,erv€nst eina z. pem unive'l.'s.itního pa:of.esora dra 
Františllm Weyra. Dr. Hyne!k. Bul Í n ml. 

J olslef F i s c h 'e 1'-F]'ailJJz A dl e 1': Kommentar Zll den čeehoslovaki
sehen Devisenvorsehriften (nach diG/J.'l1 S'tanc1:e 'iTem 20. Oktohm' 1932,). -
NákLarčlem V'lGlls;tll1ím. Pr:aha 1932. 

Autoři nazvaJ.i SVllj spils kOmlellltá,řem; tento náz,ev se nám ne,zdá 
zcela výstižný, pokucl bychom čeka.Ii jlU'istický výk1a,cl k jednotlivým 
us.tanovením našich norem o úpra,vě devisového obchodu. Právník by vy
žadoval více přesnosti, na př, precisnějšího vymezení pojmu "banky", 
kterého užíva,jí naše devisolvé předp:isy, informat,ivnějšíha. ro,zboru ohlašo
vacích povinností - nejen -odkaz a pa.rafrázi zákonných ustanovení, jež se 
té věci ItÝ.k:a,j.í; vždyC mnohá usta.novel1lÍ -o lo:paJtřeu:úool NáJrodní banky by 
opravdu z.as;}uhovala pe1čl.ivého zlwumálllL K1:am, byla zřejmě zpracoyána 
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pi O potřelbu peně,znich ú:s,ta;vll , Ee zřeteiemJ na, jej.ich a,g.endu, nikohv pro 
pl'á,vn~cké pil'oniik!l1utí nlašich dev1isorvých př;edlpisů. 

Bylo by snad: v'štUk za se příliš málol. kdybyc,hom knihu o'znalčili 
pouze jako příručku. V tom ohledu je,st c1ě'lána pa:HÍlš důkladné a ne
omezuj,e s,e jen na bM:nou informaó. V na'ší ocllhotl'llé: lite['altuře jelst je{w.
nečnou tím, že byla první, která nelsna.c1nou mate'rii deviso,vého práva 
zp'racova,}J, v dOlbě~ kely v č>e,ském ja,z.yco vy,šel nákJacl,em Náll'oclní banky 
pOUJZ\3l p,řeh,1ea norem té véc~ se: týkající. Veil.wu pi"e.c1no,s,tí Fische,r
Ac1l1erovy knihy je'st právě, z,e jl8 vypracoV'ána pr-o p'raktickou potře1bu 
a, že olhsahuje mnohé, co by ani sebe pelčlivějoším ,zkoumáním pouhý:ch 
prá,vnídl l1o.r,em 'z těchto s,e Jl\eda,lo vyčís,tL K:a,zhy,ír Č a k r ,t. 

Bibliothéque de ľlnstitut International de droit public. Mez.ináirodnÍ 
ústa,v pro veřejné lP'l'álvO v Paříži poča[ vydámt 'Zvlášt.ní KnihoiVnu, v1e 
které právě vyšly diva prVThi sV'azJ{y: HM'old J. L ,a 3 k j, plJ.'ofeISOl· univer
E'ity v Londýně, Grarrulua;iJr,e cl'e 13, po,utique (362 str.), a Fr1tz Fl e in e r, 
profes,oJ.' universi-ty v Curychu, L,es lPlrincipes géné'l'alUx du d!ro~t Aclmitll!Ůs,tra
tif Allemand (přeldacl Ch. EriiS,enmamm; 280 str,). Knihovnu vydává knih
ku:pec1ví DelegTave (pa.ř:íJz , Tue Boufflot, 15) . 

Luis L le g a z y La c a ID br >3,', p,mf,B'sor university v Zalragolz,e : 
Kels'en: Es.t"u{!j,o cl'itico ' de 1a teoriaJ pum clel De'l'echo y cl'8'1 E,stJado de la 
EscUJola cle VEena. B'al"c,elollla 1933. 371 str. S plředmluvoru L. Recasénsa 
Siehe,s'\3l. Objemná tlJ,to puhlilmc,e j.e novým cl'ůk,a,z,em zájmu, ktlerému se 
t ělš í n01rma-t,ivní teorie ,aJ 'Zlejrnéna věc"Lelcká OISOb!OlOSt Kels,e\l10iVa ve Španěl
sku. Autor zdá s,e \býti ve.]mi olrientován v příslušném oclhorném písem
nictVÍ, j,ak plyne ,z hojný,eh CitMlI. Bohužel obtíž,e ja:zykové 'll,eclovoll1jí 
n.ám bliž'ší r01zlhor j.eho knihy. 'V. 

Dr. Jindřich Mayer: Korporační řád a hcspodářství fašistické 
Italie. Brno 1933. Sbírka spisů právn. a nál'ho'sp., sv. LXIV. Kč 35'-. 

M. A. Z i m m e r man n , plJ.'ofesor právnické fakulty Ma,saryk,o,vy 
unive'l's.ity v BIJ.'něi : Mezinárodní právo soukromé, 446 stLL, Brno 1933, 
nákl. Čs. a. s, PTávník. 




