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pisu daně činžovnÍ. Úleva takto poskytnutá nemá vlivu na vyměřování 
obecních dávek na základě nájemného. Údaje nesprávné jsou trestné ' po
dle zákona o přímých daních. 

V podstatě nepřineslo toto vládní nanzení nic nového; je rozšířením 
a prodloužením platnosti podobných norem, již v letech pI·edchozf.ch vy
daných, totiž vl. nař. Č. 159/1934 a 103/1935. Jeho význam je však daleko
sáhlý, neboť zřejmě vykazuje tendenci snížiti nezamě'stnanost a podpořiti 
řádné řemeslníky (text » oprávněný,ch živnostníků « ). Jest si jen přáti, aby 
bylo dostatečně majiteli domů využito a aby snížena byla nezaměstnanost 
těmi, jimž stát takto podává pomocnou ruku, vzdávaje se' značné části 
svých dallových př íjmů, a to tím větší, čím větší bude využití zde daných 
výhod. Dr. F. B. 

~ 

Zprávy. 

ZNAK, VLAJKA A PRAPOR. Bylo již dostatek stížností, jak se užívá 
vadných znaků a ještě více jich bylo na úpravu pr3!porů. Je to dosti po
chopitelné: za bývalého režimu jsme k emblemům státní moci měli po
měr pouze negativní a dokonce jsme vytýkali t. zv. » fángličkářství « . Za 
těchto poměrů se nemohla vyvinout ani úcta k znakům a praporům na
šeho někdejšího státu a tak se po obnově samostatnosti velmi zvolna vžívá 
úcta i důstojné užívání, jaká je na pL i v demokraciích západoevrop
ských zcela pravidelné. Nejhllře na tom jsou rozhodně Iprapory a vlajky,. 
které si každý téměř libovolně upravuje a vůbec ani 'státní úřady a 
ústavy nehledí na zákonné předpisy. Před převratem jsme totiž vů,bec ne
znali, co je to vlajka a užívali jen praporů nebo s'píše ještě korouhví.. 
Proto vítáme, že Státní nakladatelství vydalo malý čtyřlist (čí-s. nákl. 466) 
s poučením o státním znaku i o vlajce. Autor který zůstal skryt jako ano-o 
nym, vedle popisu znaků i vlajky dobře postřehl, že je nutno ukázati na, 
to, v čem se nejča:stěji chybuje, jako na pl'. v kresbách znaků nebo v roz
měrech vlajky, jejím zavěšení na laně a hlavně v rozsahu klínu. Také je· 
zcela vhodné, že se podává návod, jak upraviH prapor, protože fasády na
šich domů a mnoho architektů vyžaduje pouze praporů, ač by vlajka i po, 
estetické stránce byla lepšÍ. Nejdůležitější v nedrahé instrukci (Kč 2.-), 
doprovázené barevnými reprodukcemi, je, že se podává, jak zacházetii 
podle mezinárodních zvyklostí s vlajkou na pl'. při smutku a pod. 

Zdá se, že toto poučení již dobře působilo na svátek presidenta 
Osvoboditele letošního 7. března na budovách v,ojenských, Kde byly vyrně-
něny prapory za vlajky. Bylo by však dobře, aby j. ostatní obory státní 
správy šly příkladem napřed. Dostačilo by, aby ministerstvo vnitra vy-
zvalo všechna ostatní ministerstva, aby ve svých resortech nařídily uží-
vání vlajek a: znaků podle tohoto návodu. C a. 

ŠEDESÁT LET PROF. DRACHOVSKÉHO. Dne 31. března t. r. bylo· 
tomu 60 let ode dne, kdy se ve Švabíně u Zbirohu narodil nynější l'ádný 
profesor práva finančního a státního účetnictví na :pražské české práv
nické fa.kultě, J. M. 'prof. JUDr. Josef Dr'achovský. Studoval v Plzni gym
nasium, právnickou fakultu v Praze. Svou vědeckou přípravu doplnil i stu_o 
dijním pobytem v Lipsku a Mnichově, načež roku 1902 se habilitoval na 
pražské univerlsitě . n. 1909 byl jmenován mimořádným, r. 1912 řádným 
profesorem. Děk'anem právnické fakulty byl v letech 1917-1918 a 1932' 
až 1933, proděkanem v letech 1918-1919 a 1933-1934. Dosáhl nejvyšší aka
demické hodnosti, úřadu rektorského, ve studijním období 1934-1935_ 
Shodou okolností bylo to jedno z nejrušnější,ch období hlavně pro událo
sti, týl,ující se S'Poru o insignie. Zůstane navždy v paměti studentstvu~ 
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ostatní veřejnolsti, jak obezřetně a nestranně prof. Drachovský dovedl 
v úřadě rektorském vystupovati. 

Není úkolem této vzpomínky oceňovati význam prof. Drachovského pro 
hospodářský ,a vůbec veřejný život. Omezíme se jen na to, abychom za
znamenali několik'a body průkopnickou práci prof. Drachovského ve vě
deckém oboru, jejž si zvolil a jejž na základech, položených prof. Talířem, 
musil Drachovský spolu s prof. Funkem, jehož šedesátin bylo veřejností 
vzpomenuto 1011ského roku, teprve budovati. 

Prof. Drachovskému připadá tu zásluha z'a vydání první české učeb
nice finančního práva (Přehled finančního hospodářství « ), jež vyšla r. 1911 
s doplňky v roce 1918 a 1920 a v druhém vydání r . 1922 s doplňky z roku 
1928. Stejně tak vydal Iprof. Dr'achovský r. 1908 první, dosud nejdokona
H~jší českou učebnici státního účetnictví, kteroužto disciplinu na pražské 
universitě mimo finanční 'právo a vědu také přednáší; k němu připojil 
záhy nato i » Všeobecné účetnidví «. V těchto dnech dostává LS:e odborné 
veřejnosti v souborném Drachovského díle » Všeobecné a československé 
účetnictví státní « již šestého vydání jeho učebnice účetnictví státního a 
pátého vydání učebnice účetnictví všeobecného. 

V oboru vysokoškolských učebnk napsal Drachovský na základě 
svých přednášek leště » Finanční vědu « , vydanou r. 1934. 

Mimo učebnice jest Drachovský a.utorem nepřehledné řady větších 
i menších vědeckých prací a článků. Z.abývají se většinou fimmčním prá
vem, státnjm účetnictvím, finanční vědou, národním hospodářstvím, ale 
i otázkami sociálními, právem mezinárodním a j. Chceme-li u příležitosti 
tak významného výročí zaznamenati nejdPležitější vědecké jeho práce, 
knižně vydané, jsou to pořadem časovým: »Rakouské praemie cukerní se 
zr.,etelem k nauce a. poměrům mezinárodním « 1902, »Principy kontroly 
~tátního hospodářství v Rakousku« 1904, » Finanční rovnováha státní« 
»0 deficitu « 1911 a »Mezinárodní finančnictví « 1923. 

Drachovský vycho'val celou řadu právníků i veřejných účetních úřed
níků, z nichž se mnozí domohli význačných míst a vlivu v hospodářském 
životě. Všichni bývalí i nynější žáci prof. Dmchovského 'Pohlížejí k němu 
s úctou ,a :vděčností a přejí mu štěstí a zdraví do budoucna. 

Doc. Dr. Siblík. 
Z CELÉHO SVĚTA PRÁVNICKÉHO A HOSPODÁŘSKÉHO. Bulhar

sko: Obilní ústav zakázal vývoz pšenice, jelikož jeho zásoby jsou velmi 
omezené. - Francie: Sněmovna přijala zákon na ochranu 'průmyslu 
obuvi. - Sněmovna přijala zákon o omezení jednotkových obchodů; doba 
platnosti jest určena zatím na jeden rok. - Gdansko: Vláda vydala rám
cové nařízení o novém tiskovém soudu, zrušeno bylo nařízení o ,ochraně 
cti národních svazů. ~ [ran: Vláda zřídila monopolní společnost na vý
voz koberců. - /talie: Provádí se bankovní reforma, Banca d'Italia se 
postátňuje, organisuje se ochrana spořitelních vkladů a: ustavuje Is,e zvlášt
ní »inspektorát na ochranu úsporných kapitálů a poskytování úvěru « , pod
řízený vládě. - Dekretem byla upravena těžba benzolu (ro'vněž mísení 
jeho s alkoh,olem). - Jl1:goslavie: Vláda vypracovala osnoyu zákona o mi
nimálních mzdách. - Osnova novely k finančnímu zákonu připravuje roz
šíření kompetence vývozního ústavu. - Maďarsk;o: Při'pravuje ,s,e rámcový 
zákon o vnucené kartelisaci. - Nizo zemí : Daň z minerálních olejů byla 
zvýšena; jejího výtěžku bude použito na úhradu nákladů 'pro stavbu mo
stů. - Německo: Vydán byl zákon o říšských volbách; aktivní volební 
právo mají státní občané, kteří dosáhli 20. roku věku, vyloučeni zneJ , JSou 
židé, míšencI a osoby, které s -židy uzavřely sňatek. - Libra lako míra 
váhy byla odstraněna. - S litevskou vládou bylo uzavřeno ujednání 
o míru tisku; za,kazují se ,podle něho útoky na státníky a státní zřízení 
smluvních států. - Říšský soud vydal nález, podle něhož jest nekalou 
soutěží, když nějaký podnik veřejně vytýká cizozemskou l{apitálovou 
účast u kOl~lmren'čníilO podniku: -..: Paragu·ay: Zřízena byla státní banka. 
- Polsko: Zřízen byl petrolejový vývozní monopol. - Podána byla 
osnova zákona -o , zrůšení rodinných ma.ioráttl; v zásadě budou· zrušeny 
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pouze, rozhodne-li tak držitel majorátu 'po úradě s příslušníky své rodiny: 
Ministerská rada však mŮže též naříditi, aby majorát byl zrušen. - Po 
snížení velkoobchodních cen přÍ'pravuje se snížení cen maloobchodních; 
jmenován bude cenový komisař. - SSSR: Vydán hyl nový řád o zdanění 
cizozemských obchodní,ch zástupců. - . Vládními dekrety bylo nařízeno 
rozšíření osévu Ipšenice a , stanoveny prémie za zvýšenou sklizeň -pšenice. 
- Turecko: Uzavtřen byl konsultativní p.akt mezi vládou tureckou, irán
skou, irackou a afgánskou. - USA: Připravuje se daňová reforma: zda: 
něny mají býti reservy obchodních společností, zrušeny však mají býti 
progresivní daně, postihující tyto sipolečnosti. - Prodloužen a doplněn 
byl zákon o neutralitě; zakázány jsou též 'Půjčky válčíd1;ll státům, nepří

pustný jest zákaz dovozu zbraní do amerických států, které válčí s ne
americk}'rmi státy. - President Unie byl zmocněn ke kontingentaci země-
dělského dovozu, Kč . 

ZE SBÍRKY ZÁKONŮ A NAŘÍZENÍ'. 'Pod čís. 32 byla . uveřejněna 
mezinárodní . úmluva o potírání obchodu zletilými ženami (jež nabyla pro 
Československo mezinárodní ·působnosti dnem 25. září 1935), pod čís. 4G 
a 47 přístup Nového Zélandu k československo-britské úmluvě o právní 
pomoci a úmluvě o civilním řízení soudním. - Zákon Č. 33 povoluje vo
jenské správě používati civilních hlídačů ku střežení vojenských budov, 
zařízení a míst. Zákon Č. 35 prodloužil působnost zákona Č. 225/1933 Sb. 
z. a n. o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisÓ . 
Vládní nařízení Č. 36 prodloužilo platnost hro~adných smluv pracovních. 
Zákon Č. 34 je novelisací zákona Č. 78/1927 Sb. z.a.' n. o stabilisačních bi
lancích. - Nařízením Č. 37 byla zrušena nejvyšší pří'Pustná hranice vlda
dů u poštovní spořitelny ' (20.000 Kč), nař. Č. 38 pak snížilo. úrok z vkladů 
na vkladních knížkách poštovní spořitelny na 2~,%. - Vyhláškou Č. 39 
byl uveřejněn seznam léčivých přípravků, jež byly prohlášeny za léčebná 
vína. - Čís. '40 je zákon o spotřební dani z 'přípravků ke kYTPření těsta, 

. provedený vlád. nařízením Č. 45. Čís . 41 je zákon o spotřební dani z kyse
liny octové. - Pod Č. 42 byly vyhlášeny nejvyšší prodej~í ceny nezda
něného lihu, určeného k výrobě octa. - Vládní nařízení Č. 43 je noveli
sací nařízení Č. 51/1934 o výrobě a prodeji umělých tuků jedlých. Naříze
ním Č. 44 byly 'stanoveny nové celní přirážky k celním sazbám na obilí. 

-ý. 

O REFORMĚ PRÁVNICKÉHO STUDiA (srov. str. 122-124, 210 až 
211). V minulém čísle podali jsme obšírné výtahy o vyjádřeních jednot
livých fakult a zbývá tudíž referovati o některých menších příspěv.cích. 
Zdá se,. že byl překročen vrchol diskuse a snad jediné by bylo očekávati, 
jak do'padne positivní návrh 'pražské fakulty Karlovy university, který byl 
již ohlášen. Nemáme také dosud zpráv, jaké stanovisko zaujala praž'ská 
německá . fakulta, . ač její stanovisko by nás jistě velmi zajímalo. Nebudeme 
však referovati o těch příspěvcích, které nesouvisí přímo s reformou stu
dia. S diskusí o ní toti:ž souběžně probíhá již delší dobu (téměř dvě léta) 
polemika o knihu praž'ského profesora Saturníka o dějinách práva sou
kromého. u Slovanů v dobách starších a o obsazení stolice 'Právních dějin 
středoevropský'ch na 'pražské české fakultě, a dále diskuse o, vysokoškolské 
autonomii. Ponecháme strauou tyto příspěvky, třebas se jejich problémy 
vzájemně stýkají ,a pro'Plétají a teprve snad po uzavření těchto diskusí 
resumujeme je později v celku. 

Nejprve sluší ukázati na články prof. Dr. Otakara Sommra . První 
dva "Reforma doktorátu práv v rukou odborníků « a »L?;e dáti doktorátu 
práv ráz vědecký«, vyšly v Národním osvobození (13. a 22. února). Som
mer v nich opakuje své známé vývody a v článku prvním se obrací ze-

. jména: proti návrhu pražské fakulty, aby byly odstraněny státnice a nahra
zeny rigorosy, takže by se doktorát práv získával po způsobu medicin
ském: Konečně Sommer v Lidových novinách (12. března) shrnul dosa
vadní výsledky debaty o reformě. Sommer kromě těchto novináí"ských 
článků reagov:,,-l na vývody, prof. Hobzy o národním právu (Návrat Je. nár. 
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právu) ve » Vědeckém světě « (roč. II., čís. 1., str. 2.-3.). Vystilžně tam uka
zuje, že volání po t. zv. národním 'právu vyšlo vlastně z dnešního režimu' 
v Německu a že myšlenka Hobzova, jím po prvé vyslovená r. 1928, do
znala oživení jako odpor proti studiu římského práva. Bylo by opravdu; 
zastíráním historické skutečnosti, kdybychom chtěli konstruovat jakési 
ryzí národní právo. 

V tomtéž sešitě »Vědeckého 'světa« napsal z,ajímavý příspěvek brati
slavský profesor Dr. B. T"omsa »Právo bez filosofie? « Dovozuje v něm, že ' 
těžisko nynější právní filosofie netkví v řešení problémů metafysických, 
nýbrž logických, při čemž úkolem logiky jest dáti právním vědám pevnou! 
základnu jednak kriticky vybudovaným systémem základnkh pojmů, jed
nak pI'esným ohr,aničením jejich metod. Navazuje pak na toto stano·visko, . 
pokud jde o reformu, a ukazuje, že není 's.právně navržena úvodní Pl'ed
náška v 1. oddíle. Podle jeho názoru by úvodní přednáška měla míti: 
smysl padegogický jako povšechná orientace pro začátečníka, který by byl. 
o~mezen vhodným výběrem poznatků de-terminovaných konkretními stu
dijními .poměry a potřebami. Vlastní právní filosofii by byla věnována 
přednáška v následujícím oddíle studijním. 

Pražský p'rofesor Dr. Josef Tureček -znovu se ohlásil na obranu cír- · 
kevního práva samostatnou brožurou »Znovu o pokusu škrtnouti vědnf 
obor církevního práva na právnických fakultách čsl. «, což je rozšířená· 
PI'ednáška v právní sekci AI{ademické ligy studentské 16. ledna 1936-
v Praze (nikl. Helebrant v Pr.aze, str. 26 in 8). Tureček se neobrací pouze 
na ministerstvo školství, nÝ.brž na všechny, kdož vůbec kdy o reformě · 
psali. Svůj díl dostávají pak zejména ti, kdož podle jeho mínění měli s.e 
zastati církevního práva, .ale tak neučinili nebo aspoú podle jeho mínění 
jen chabě (tak na pl'. také prof. Bušek a doc. Wierer a Knappek). Patrně · 
podle zásady, že nejlepší obranou je útok, Tureček .polemisuje s mino-o 
ritním votem prof. Sommra a Boháčka. Naši čtenáři znají obsah tohoto
vota z minulého sešitu, ale in contextu nebylo toto minoritní votum nikde 
dosud půblikováno a tak polemika s něčím, co publikováno nebylo, je· 
pi"ece jen čímsi ojedinělým. Velmi se Tureček rozhořčil také na autory' 
Vědecké ročenky brněnské fakulty, které dokonce typuje jako »lajkY G:· 
(psáno podle Turečka) . Samozřejmě neušel jeho výtkám ani referent této ' 
hlídky jak, pokud jde o článek ve Vědecké ročence, tak i hlídku s.a·mu 
v tomto časopise, kde však (str. 124.) byla citována jen vlastní slova Tu
rečkova, a proto také uvedena v uvozovkách. Myslí-li pak Tureček, že by 
přiřazení dějin církevního práva k ději.nám československým a středo- o 
evropským bylo »pro tyto obory akvisicí velmi pochybné ceny«, nesou
hlasíme sice IS_ ním, ale názor nomi.nelního profesora cír. práva sluší přece 
jen zaznamenati. Způsob Turečkovy obrany círk. práva vystihl prof. WeUr
v Casopise pro práv. vědu r. XIX., čís. 1., str. 37. (Hlasy, l{teré se uvádějí, 
ale necitují.) Prof. Weyr kromě toho stručně také reagoval na kritiku 
pražské fakulty o osnovách ministerstva školství. 

V časopisu mladé genera-ce agrární »Brázdě « se přihlásil příspěvkemJ 
k reformě pražský profesor mezinárodního práva Dr. L. Vo.~ta (ročník 
XVIII.,Čís. 3., str. 33.-35.). Vyslovuje názor, že proti studiu in absentia a 
proti repetitorským školám by bylo možno bojovati písemnými (klausur
ními) zkouškami !před každou zkouškou ústní. Autor také žádá snížení 
obligatorního počtu hodin přednáškových a stanoví nejvyšší počet pro 
každý předmět na 3 hodiny. ZtotoUíuje se také s ministerským návrhem 
na reformu doktorátu. Naproti tomu útočí proti historh právní a proti: 
právní filo-sofii. Vošta si Ipatrně vůbec nepovšimnul toho, co bylo dosud 
psáno o právních dějinách středoevropský-ch a snad jediné proto zvolil' 
nezvykle ostrá slov-a a dokonce poznámky osobního rázu. Praví, že pro 
jeho zřízení byla rozhodující pouze skutečnost, aby bylo zaopatřeno za-
městnání (I) profesoru dějin německého práva, který převratem pI'išel 
o svůj obor. Ale Vošta se mýlí: pro dějiny stl'edoevropských práv nebyl 
ustanoven pouze bývalý profesor německého práva Stieber, nýbrž i profe
sor říšských dějin rakouský-ch II dějin slovanských práv Kadlec a třebas. 
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.'myšlenka . zřízení to11oto oboru nepochází vlastně od žádného z nich, pře.ce 
-právě Kadlec to byl, který téměř obratem vymezil tomuto oboru pevné 
hranice. Překvapuje u autora jako internacionalisty, že se proti tomuto 
oboru právě obrací, když znalost dějin středoevropských,zvláště jako 
mezistátních vztahů právních ve střed. Evropě, pro studium mezinárod
ního práva je zcela nezbytná. Neméně o5.tře Vošta vystoupil proti práv. 
filosofii, ba pr.aví, že pro·ti ní musí vystoupiti prý celá čsl. právnická ve
j ·ejnost. Odpovědí nejlepší je mu právě výše zaznamenaný článek Tomsův. 

Závěrem zmiúuji se o dalším německém hlasu li reformě. Pochází 
·od Dr. Viktora Riedera v »Mitteilungen der deutschen Staatsbeamten mit 
Hochschulbildung in der CSR. « (roč. 14., čís. 1., str. 2.-3.) pod titulem: 
»Sind die geplanten Aenderungen des Rechtslstudiums und der juridischen 
Pri.ifungen wirklich als Reform anzusehen? « Autor podrobil reformní 

·oSnovy pronikavé kritice, která není pHznivá, ale nepI'estává na negaci , 
nýbrž podává také zásadní návrhy na zlepšení. Návrhy ty se shodují 
-v celku se známými požadavky a jsou to hlavně prodloužení studia, ne
možnost obmeziti první oddíl na 2 semestry, zachování drkevního práva, 
zavedení cvičení a pokud jde o doktorát, autor v navrhované změně spat
řuje mnoho nebezpečí a ,po pHpadě i ulehčení dosavadního systému. 

C á d a. 

STUDENTI K REFORMĚ PRÁVNICKÉHO STUDIA. Kulturní klub 
'studentstva v Brně, Právnická sekce, pořádal v úterý dne 10. března de
:batní večer na théma: »Reforma právnického -studia «. Účelem večera bylo 
zachytiti mínění studentstva k této dlIležité otázce. 

Úvodní referát měl JUe. Jos. Sommr, který stručně shrnul novoty, 
'],teré reformní osnovy přinášejí, vyslovil se proti prodlužování studia bez 
:současného zvýšení položek na studentskou sociální péči, žádal rozdělení 
druhého ,studijního oddílu obligatorní státní zkouškou .iudicielní a zdůraz

-nil požadavek odstupňování kole.iného a tax podle majetkových poměrů. 
.Tako druhý referent promluvil JUe. V. Chloupek, l.terý podrobně p-robral 
jednotlivé studijní oddíly -a důležitost jednotlivých disciplin. Stálé rozši

:řování látky jednotlivých PI'edmětů znemožňuje udržení osmisemestrového 
:s tudia'. Poněvadž rozšil'ení ú vodního oddílu studijního o předměty meto-
dic1,é tl noetické si vyžádá značný počet hodin, je otázka, zda je vhodné a 
účelné zkracovati první studijní oddíl na dva semestry. 

Z učitelského sboru právnické fakulty brněnské promluvil pí'edevším 
prof. Dr. Neubauel'. Ukázal, že jednou z hlavních příčin dnešního naprosto 

' nedostatečného stavu právnického povolání a právnického studia je pi"edevšílffi 
cobrovský nával na právnické fakulty a průměrná kvalita těch, kteří se pro 
právnické studium rozhodují. Radikální náprava by ovšem nastala, jak
mile by se definitivně ukázalo, že studium práv nevede nikterak k bezpeč
'llému zajištění existence, jak se až do-sud soudilo. Při úvahách o reformě 
musí hlavně studenti rozlišovati otázky sociální a otázky věcné. Rozdělení 

·druhého oddílu studijního obligatorní mezizkouškou ukazuje se stále zjev-
:něji nutným. Předměty státovědecké byly až doposud studujícími maceš
sky odbývány. Tento stav je nadále na.prosto neudržitelný. Studenti uva
žujíce o reformě -studi,a, nechť si jasně uvědomí důsledky typu studia vol
'ného a vázaného. Osnova směřuje spíše k typu vázaného studí'a, hlavně 
zavedením povinných praktických cvičení. Doktorát práv podle zamýšlené 
reformy má býti důkazem vědecké schopnosti; nutno ovšem pomýšleti na 
společné r'ešení otázky doktorátu na všech universitních fakultách nebo 
'na vysokých školách vůbec. 

O předmětech judicielních promluvil doc. Dr. Gel'U:cll. Zdůraznil rov
:něž požadavek rozdělení druhého oddílu studijního, ale zároveň poukázal, 
.že vznikají významné discipliny, jako právo pracovní a pojišťovací, kde 
.rozdíl mezi soukromým a veřejným právem je setřen a které si ča,sem vy-
žádají, aby byly pro svou důležitost a praktičnost pl'evzaty do předmětů 

.zkušebních. Praktická cvičení jsou jistě výhodou, ale í za dnešního stavu 
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možno -najíti cesty, kterými by bylo možno překlenouti rozpor' mezi theo
rií a praxí,' který zvláště u rjudicielních předmětů je markantní. 

První oddíl studijní ocenil v debatě doc. Dr. Wierer a zdůraznil, že 
je opravdu na ' pováženou věnovati úvodu do studia práv, rozšířenému 
o předměty methodické, pouze dva 'semestry a vytvořitf konglomeráty, ja
kým je na př. vývoj práva ve ,sHedověku a v novověku, jichž vědecké pěs
tování je předem vyloučeno. Pvrní státní zkouška byla doposud výběrem, 
ale ' zároveň sociálním , regulátorem studia. Zkouškami" rozdělenými ' dle 
osnovy bude možno snadno proklouznouti a skutečným výběrem bude až 
druhá -resp. třetí státní zkouška. Po 4 letech studia mnohý teprve pozná, 
že jeho schopnosti nestačí. V debatě promluvili JUC. Mládek, JUC. Kepák. 
adv. Dr. Brychta. Výsledky debaty ,shrnul a vytčené požadavky zdůraznil 
JUC. Chloupek. Večer ukázal, že i studentstvo má opravdový zájem na 
'věci, která se jeho bude týkati především: J. S. 

OSNOVA ZÁKONA ' O PŘÍPLATCfcH PRO BÝVALÉ ZAMĚSTNANCE 
NA VELKÉM MAJETKU POZEMKOVÉM byla předložena poslanecké sně
movně a proiednána sociálně politickým výborem. Osnova (tisk Č, 334 
poslanecké sněmovny N. S.) stanoví, že bývalým zaměstnancům na velkém 
majetku tpozemkovém, -jakož i vdovám a sirotkum po těchto zamě'stnancích 
může ministerstvo zemědělství poskytovati příplatky, na které ' není práv
ního nároku, s účinností od 1. ledna 1936. Bývalými zaměstnanci na vel
kém majetku pozemkovém rozumějí se osoby, na které se vztahuje zákon 
ze dne 18. března 1921, Č. 130 Sb. z. a n. o úpravě zaopatřovacích požitků 
těchto zaměstnánců, doplněný zákonem ze dne 13. července 1922, č. 215 Sb. 
z. a n,. Těmito zákony byly upraveny požitky zaměstnanců, kteří buď po
žívali zaopatřovacích požitků z důvodů trvalého služebního ,poměru na vel
kém majetku pozemkovém, nebo nabyli nároku na vyplácení pens,e nebo 
provise dříve, než zákon začal působiti. Nároku nabyli ti, kdo po určité 
době služební pŤed 6. květnem 1921 vstoupili do neaktivního stavu. Nároky 
těchto zaměstnanců vznikly proti majitelům půdy a mají povahu soukro
moprávní. 

Přílplatek má činiti 50% zaopatřovacích požitků, vyplácených býva
lému zaměstnanci, vdově nebo sirotku, pokud tyto požitky nepřesahují 
míry požitků, upravených zákonem Č. 13011921 Sb. z. a n., shora již zmí
něným. Přírplatek , činí u zaměstnance nejméně Kč 1800.- a nejvýše 
Kč 4~00.- ročně, ' u vdov a sirotků se rovná nejnižší a nejvyšší příplatek 
zlomku čátStek 'právě uvedených, který se vyměřuje stejným způsobem, 
jako z.aopatřovací požitky vdovské a příSlpěvky vychovávací podle zákona 
Č. 130/1921 Sb. z. a n. Přesahují-li požitky zákonnou výměru, nedosahu:
jíce úhrnu požitků a příplatků shora uvedených, činí příplatek doplněk 
do tohoto úhrnu. Podrpory vyplácí zálohově Fond pro zaopatření zaměst
nanců velkostatků, zřízený podle § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, Č. 329 
Sb. z. á n., o převzetí a náhrad-ě za zabraný majetek pozemkový (zákona 
náhradového). Zálohově vyplacené částky budou každoročně Fondem pro 
zaopatření zaměstnanců velkostatků k 31. prosinci 'toho kterého běžného 
správního roku kontokorentně zúčtovány a jemu s pětiprocentními úroky 
uhrazovány ministerstvem zemědělství z prostředků fondu náhradového 
(§§ 79 a 80 zákona náhradového), po případě fondu kolonisačního ' (§ 75 
zákona náhradového) . Dr. Jindřich . 

O SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ ADVOKÁ TÚ. Vláda předložila senátu Nár. 
Shrom. vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá · ustanovení 
o advokátech (č. tisku 143 senátu N. S,). Tf;nto návrh přináší realisaci 
myšlenky obligatorního pojištění advok:itů pro případ ' invalidity a stáří; 
článek II. návrhu doplňuje advokátní řád, uvedený zákoriem ze dne 6. čer
vence 1868, Č. 96 ř. z. a v § 27 připojuje novou rpísm. g), dle níž ~dvokát-, 
ní komoře přísluší usnášeti se o zaopatření advokátů a kandidátU' advo
kacie v invaliditě a: stáří, jakož i 'vdov a sirotků po advokátech a k~ndi
dátech advokacie a založiti za tím účelem za souhlasu ministra spravedl
nosti invalidní a starobní zaopatření zPl'lsobem donucovacím, a to zřízením 
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ústavu vlastního jedné nebo několika advokátním ,komorám anebo hro
madným pÍ'istoupením ke zřízenému již ústavu pojišťoyacímu, čímž však 
nebudou dotčeny povinnosti vyplývající ze zákoha ze dne 10. června 1925, 
č. · 148 .Sb. Z. a, n., o pojištění osob samo's>tatně hospodařících pro pHpad 
invalidity a stáÚ a ze zákona ze dne 21. února 1929, Č. 26 Sb. z. a 11.., 
o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšší<;h, sluzbách, ve 
znění jeho novel. Obdobně doplňuje se zákonný článek XXXIV . . z roku 
1874 o advokátsllOm poriadku, kde k § 21 připojuJe se nově číslo 8., zcela 
obdobného qbsahu. ' ' 

Úhrada na ,toto pojištění má býti op'atřena podle čl. IV .. návrhu 5% 
dávkou z odměn, přiznávaných advokátům jako správcům l~onkursních 
podstat nebo vyrovn~,cím ISlprávcům. Tato dávka má býti skládána u, sou<;lu 
a advokátním' komorám ukládá se rpovinnost, aby použily. těchto částek 
ve prospěch příslušného zaopatřovacího útvaru advokátů i kandidátů . ad
vokacie. O vymáhání těchto příspěvků platí stejné p'ředpísy, jak? o vymá
hárií příspěvků členských. 

. Podle důvodové zprávy jde o opatření, které vzhledem ku hmotnému 
dnešnímu Ipostavení advokátů bylo tř~ba učiniti ihned, dříve ještě, než do
jde k vydání nového advokátního řádu. Je toho tím· více třeba, když zá
kon , č. 148/1925 Sb. ,z. a n. o pojištění osob samostatně ho'spodařících pro 
případ invalidity a s,táří nevešel dosud v účinnost a když pensijní po.iis~á 
povÍI;most vztahuje se na advokátní koncipienty teprve· ode dne 1. .ledna 
1929,~ t. j. ode dne účinnosti zákona č: 26/1929 Sb. z. a n., poskytujíc tak 
teprve těmto osobám možnost, aby po jetím Skončení event. dobrovolně 
pokračovali v pojištění a zajisrtili si tak i jako samostatní advokáti všecky 
výhody pensijního pojištění. ' Dr. Jindři'ch. 

NÁ VRHY A OSNOVY PRO PŘíŠTí ZASEDÁNí N. S. Tisk č. 289 ób
sahuje vládní návrh zákona o nabytí Ostravsko-Frýdlandské dráhy státem. 
Trať je dosud ve vlastnictví soukromé akciové společnosH a její provozní 
výsleďky jsou každoročně, dík, velké 'dopravě uhlí, aktivní. Stát vstoupí 
jako univerlsální sukcesor do všech poměrů společnosti. - Neustálé ubý
vání porodů je 'vážným národním a státním nebezpečím. Posl. Zemínová 
navrhuje proto v tisku Č. 303 zřízení zemských fondů pro podporu chudých 

' rodiček a matek. Tyto fondy, zřízené v zemských hlavních městech, by 
byly spravovány kuratoriem, složeným 'z polovice z členů zemského zastu
pi,telstva a v polovici ze žen působících v institucích ~ pro ochranu matek 
a dětí. Pro místní kontrolu správního použití by byly zřízeny Okresní ko
mise obdobným způsobem zřízené . Úhradou má , býti 3% zvýšení přirážky 
pro veřejné nemocnice podle zákona ' Č. 477/1921 a 500/0 přirážkou k dani 
důchodové u příjmů přes 36.000 Kč' ročně. - Zajímavý návrh podává Dr. 
Klieber v tisku č. 320. Navrhuje vyvazení zbutlcovýc11 ' statklt z dlllhů takto: 
platební úlevy podle zák. Č. 250/1935 ztrácejí platnost pro zemědělce, kteří 
vlastní zbytkový statek. Dluhy jejich mají býti zaplaceny .odprodejem půdy 
až do 30% úhrnné plochy. Půdu mají dostati za cenu určenou 200násob
kem tříletého průměru paušalované daně především zemědělští dělníci a 
malí zemědělci. ( vývoj nezaměstnanosti ukázal, že jednou z hlavních je
jich příčin je nedostatečný ,stavební ruch. Proto vláda podává v tisku 
Č. 239 návrh zákona o stavebním l'uchu. Návrh velmi · obsáhlý obsahuje 
93 §) slučuje 'v jednotný systém několik dřívějších zá,konů a je rozdělen 
na tyto části: I. o vyvlastnění pozemku, II. o stavebních úlevách, III. o da
ňových a poplatkových úlevách, IV. o státní záruce, V. o bytové 'pé"či 
o chudé, VI. O ' podpoře na usídlení nezaměstnaných, VII. o rozhodčích 
soudech mzdových, VIlI. závěrečná ustanovení. J. S. 

MĚsíc ČS. HOSPODÁŘSTVí. Dlužnid:á nařízení z konce minulého 
roku j'sou zie.imě jen částí a počátkem důležitých počinů státní hostp. poli
tiky. K intensivní práci politické nabádá stále velmi. špatný stav našeho 
hospodářstvÍ', srovnáváme-li jej s vývojem zahraničním. Dostali jsme se 
na dno krise o rok později než jiní, ale ldesli jsme také o něco hlouběji. 



304 

K vzeslupu světovému .se připojujeme se zpožděním a náskok světového 
hospodářství se dO'Posud stále zvětšova.l. Naše ztráty v podilu světové Vú
roby se odhadují na jednu čtvrtinu až Hetinu. 

Nápadná rychlost, s jakou rekreují země librového bloku, vyvolala 
na některých m ístech závěry, jakoby pÍ"Ístup k tomuto dnes již dosti roz
:sáhlému celku měl působiti obživně i na náš vývoz. Správně bylo .pouká
záno z kruhů Nár. banky, ,že vývoz do těchto zemí stoupá i bez tohoto 
zákroku .a že hlavní potíží zůstáva.ií země clearingové. Nedojde-li v nej
:bH.ŽŠí době k mezinárodní úpravě mezistátní směny - a třebas dobrých 
námětů neschází, nejsou vyhlídky radikálnějšího í'ešení nijak růžové -
:bude nutno pomýšleti na ji,slté modifikace zásad, podle nichž se Í"Ídí naše 
·dovozní politika. 

Valná schůze Nál". banku dala příležitost guvernérovi prof. EngWovi 
pojednati o pÍ"Íčinách našich těžkostí a předpokladech oživenÍ. Příčinu 
'pomalosti čsl. obnovy vidí guv. Engliš zejména v těchto skutečnostech: 
.snížená úroková míra neměla ještě čas proJevit své blahod{uné účinky, 
cenová hladina se ještě mírně zvýšila, daňové zatížení roste, Exportní 
ústav se ještě nerozběhl, podnikání stojí ISitálev obavě před mentalitou, 
která by chtěla nahradit nedostatečný zájem donucením a normou. Engliš 
zdůraznil význam, jaký pro pódnikání má vyvážený ·chod státního hospo

,dářstvÍ. Schodky v rozpočtu stravují kapi,tál, 'Potřebný k výrobě. Schůdek 
v roce 1933 činil 1700, v roce 1934 700 milionů. Let6s. se vzhledem k zvý

;šenému rozpočtu očekává schodek .opětně vYššÍ. - OsU'e- odmítl guvernér 
hlasy inflační. Výtka deflačností je zcela neoprávněná. Redukce oběhu 

.bankovek se zdaleka nevyrovná 'poklesu indexu cen velkoobchodních 
i maloobchodních. PoU'eba bankovek se zmenšila od r. 1928 o 44%, je
jich oběh však pouze o 13%. - Varuje se pí'ed podrýváním důvěry v mě

mu, neboť výsledkem bývá právě zúžení peněžního trhu. Péče o aktivní 
zahraniční bilanci je na počátku snah o vnitřní trh. . 

Se snahou vyrovnati státní rozpočet, jakož i se snížením úrokové 
míry souvisely zlprávy o chystané konversi státního dluhu. Stát měl ušet
Nt 300 milionů Kč na proplácení úroků. Tyto zprávy mělJ ovšem účinek 

. baisovní. Prodáv'ali však ponejvíce jen invCls,tox'i velcí z důvodů spekulač
ních: dobl'e 'prodat a pak lacině nakoupit, anebo získat kapitál pro nákup 
pokladniční'ch poukázek u příležitosti prolongace stát. poukázek, splatných 

' V listopadu. Prohlášení vlády. že papíry ztratí nejvýše l/'l.P/o výnosnosti, 
' působilo však uklidňujícím dojmem. . 

Vyhlídky konverse se však posuzují v poslední době dosti nepHznivě, 
'neboť kurs nedosáhl ještě 5%ního standardu. Pozornost se obrací slpíše 
.k unifikaci. Máme u nás 59 půjček různého druhu, jež se liší úrokovou 
mírou (2-6%), dobou oběhu, umořováním, zajištěním, appointy. 

Unifikace by byla tudíž účinným lékem 'pro složitost správy stát. dlu
'hu, nepx'ehlednost manipulační, použití na straně veřejnosti bezpečnější. 
.Z . důvodů trhových nedoporučuje se ovšem úplná unifikace. Některé pa
píry by stejně zůstaly mimo plán jako stavební losy a půjčka práce. 

Mládek. 

O » DOSTATEČNÉ « ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY. Dlouhotrvající 
úsilí moravsko-slezského studentstva o zrušení u<;nesení moravské advo

'kátní komory, podle něhož nesmí býti zapsáni do seznamu kandidátů 
:advokacie ti, kdož vykonali některou státní zkoušku s proSlpěchem dosta
tečným, dosáhlo konečně úspěchu. Poslanci Dr. Markovič a Dr. Goldstein 
podali v této věci interpelaci (tisk Č. 147/VI). Ministr spravedlnosti Dr. 
Dérer odpověděl v tisku Č. 340/VI takto: » Shledal jsem, že usnesení uve

·dená v . interpelaci odporují zákonu, a proto jsem předem advokátní ko -
moru vyzval, aby učinila potřebné opatření. Po dojití zprávy o tom, co 

:bylo zařízeno, učiním 'podle okolností případná potřebná další zákonitá 
-opatření. « Tato odpověď potvrzuje správnos't mínění studenstva a celé ve-
:řejnosti o protizákonitosti tohoto usnesení. .J. S. 
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ÚPRAVA DLUHŮ V CESKOSLOVENSKU. O tO'mto akutním thematě 
přednášel minulé pondělí dne 16. března 1936 v Ceské sipolečnosti národo~ 
hospodářské v Praze odb. přednosta min1sterstva financí Dr. J. Kalfus. 
Přednášející v úvodu se znúnil o tom, jak postupující hospodářská krise 
v létech 1930-1935 byla u nás nejprve léčena cestou deflační a v usilov
né snaze přizpůsobiti se světové cenové hladině, bylo v r. 1934 přikro
č .eno k známému experimentu devalvačnímu. Avšak ani deflace, ani proces 
devalvační nemohly odsťraniti tíživosti zhodnocených dluhů. Při pO,l.vol
ném, ale trvalém odplývání cizího kapitálu, jehož ani francouzská půjčka, 
poskytnutá státu na jaře r. 1931 ve výši 800 mil. Kč, němohla na trvalo 
nahraditi chátrání průmyslu a obchodu při obtížích státního hospodaření 
došlo k dalŠÍ krisi úvěrové. Tato stala se u nás živým a bolavým místem 
po celou dobu hospodářské deprese, a proto hledáno východisko jak 
v úpravě dlužného kapitálu a rozvrhu s,plátek, tak i v úpravě snížení úro
kové míry. Dr. Kalfus použil k ilustraci rozsahu finančního kapitálu, jenž 
měl býti dotčen chystanými upravami, statisti,ckých dat Dra Smutného ze 
Státního úřadu statistického. Podle sdělených cifer vykazovalo naše pe
n'ěžnictví všeho druhu koncem r. 1932 aktiv na 79,164.000 Kč, a to jak ve 
vkladech na knížky a pokladniční poukázky, tak ve vkladech na běžné 
účty. Naproti tomu passiva téhož roku dosáhla úhrnem 72,575.5 mil. Kč. 
Koncem r. 1934 klesl však úhrn vkladů v .peněžnictví i1a 75,717 .000 Kč'
V těchto čístlicích nejsou zahrnuty ústavy sociálně pojišťující a ' soulu"o
mé pojišťovny. Pojistné reservy veřejných ~pojj.šťoven činily koncem r. 1934 
kolem 10 miliard Kč, z čehož asi 55% bylo uloženo v zápůjčkách a 40% 
v cenných papírech. U náhradních ústa,'ů pensijního pojištění soukromých 
zaměstnanců, jako jest Pensijní ústav českoslo,ienského průmyslu ' cukro" 
varnkkého, Pensijní ústav pro zaměstnance nemocenských pojiŠťoven 
v CSR, pensijní ústavy československých záložen nebo Škodových závodů; 
činilo uložené jmění asi 2 miliardy Kč. Rovněž i soukromé pojišťovny 
měly u tpeněžních ústavů vkladů na 668 mil. Kč a v zápůičkách na 886. 
lUil. Kč. 

Veškerá snaha státní s'právy byla upjata na nesnadný úkol podchytiti 
kritický stav pe1).ěžnÍho hospodál'stvÍ a provésti jeho rozsáhlou organisaci. 
K tomu směřoval bankovní zákon z r. 1932, a v důsledku toho i sanace 
některých peněžních ústavů, jež znamenala nové zatížení státu. Avšak ani' 
tento zákon ani předpisy o úpravě soutěže ve věcech peněžnictví a úroko-' 
vých sazeb z r. 1933, provázené snížením úroků ze státních parpírů záko
nem o dani kuponové, čímž mělo býti dosaženo 5% úrokového standartu, 
nepřinesly ú'plné nápravy. Naopak zavedení moratoria pro nezaměstnané 
a zemědělce způsobilo další otřes úvěru a zvýšení nedůvěry v úvěrnictví 
vůbec. Vláda snažila se odstraniti tyto důsledky a zajistiti plynulo'st pe
něžního trhu a zlevnění úvěru zřízením Reeskontního a lombardního ústa
vu, jehož činnost později byla oceněna, a soupisem zahraničních 'Pohledá
vek a papírů, čímž bylo dosaženo trvalejších prostředků k rekreacI peněž
ního trhu. Stát sám angažoval se na úvěrovém poli pO'skytnutím záruk 
státu za průmyslové a samosprávné úvěry, zavedením dodavatelských po
ukázek a konečně zvýšením stáŤnkh záruk za vývozní úvěry. 

Přes tato opatření nabývalo jak v kruzích .vládních, tak ve veřejnosti 
půdy přesvědčení o nutnosti definitivního řešení celé úpravy dluhů a úro- 
kových sazeb. Vládní plán spočíval v stěžejních požadavcích radikálního 
snížení úrokové míry, ochrany dlužníka před eventuelní výpovědí, pro· 
dloužení a rozvržení splátek krátkodob~Tch dluhů zemědělských, omezení 
nDvého zadlužení pro budoucno a zavedením vyrovnávacího řízení pro -ze
mědělce. 'Takto měla býti likvidována tíživost obou moratorií, jež měla 
zaniknouti jiŽ 1. ledna 1936. Stejně tísnivým byl i problém hypoték obec
ně pros'Pěšných družstev, jejichž neblahý finanční stav nutil k podobným 
splátkovým úlevám. Vláda se rozhodla k definitivnímu vyřešení otázky 
úrokové, snížením úrokového zatížení o lir. debetní sazby, jež měl nésti 
vkladatel snížením úroku ze vkladů a oběť s druhé strany mělo přinésti 
peněžnictví samo. Již od počátku bylo jasno, že všeobecným snížením 
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úrokových sazeb půjde ruku v ruce i snížení úrokú státních papírů, nehoe 
by bylo nemyslitelno, aby stát poskytoval vHitelúm výhody ve vyšším zú
ročení a úrok opět zdražoval a znesnadiíoval tak úvěr soukromohospo
dářský. 

Dr. Kalfus uvedl několik statistických dat, jimiž vyzdvihl stoupající 
tendenci státního dluhu v období krisovém (1930-1935), jak vysvítá 
z přehledu: 

Koncem roku činil celkový dluh 
v milionech Kč: 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

33.354 
34.654 
35.437 
37.325 
38.151 
40.042 

Z toho krátkodobý dluh 
kromě bonú za % 

miliardy Kč : 
2.330 
2.774 
3.333 
3.697 
4.615 
6.898 

Jak z této tabulky vy'plývá, zvýšil se státní dluh během 5 let o 6.688 
mil. Kč a z toho dluh krátkodobý o 4.568 mil. Kč. Tyto značné přírůstky 
způsobeny byly jednak zvýšením zahraničního dluhu o 800 mil. Kč fran
couzskou pújčkou, pak půjčkou z r. 1931 ve výši 1.300 mil.. Kč a pújčkou 
práce z- r. 1932 ve výši 2.010 mil. Kč. 

Stát v prvních letech krisových užíval hlavně úvěru dlouhodobého, 
v letech pozdějších krátkodobého úvěru, pn . 8% úroku v r. 1932 u poklad
ničních 'poukázek, kterážto sazba klesla v r. 1934 na 4%, čímž byla při
pravena vhodná pLlda pro obecnou úpravu úrokovou. Zde působil vhodně 
Reeskontní ústa v, jehož činností zlepšila se mobilita peněžnictví a situace 
na trhu státních papírú. Rovněž i finance samosprávných svazků vyžado
valy nutné pozornosti. Koncem r . 1933 dluhy okresú a obcí dosáhly výše 
pí·es 11 miliard Kč, z čehož 9.5 miliardy pI-ipadlo na obce. Jen úrol{ a 
úmor těchto závazků činil okrouhle 950 mil. Kč ročně. Když došlo k insol
vencím některých obcí a okresů, byly hledány nové zdroje příjmů samo
správných, pr·iluočeno ke kontrole hospodaření, ke konsolidaci dluhú 
zvláště snížením úrokové míry a vy tvořením rpomocn ého fondu. Řešení 
úpravy dluhú a úrokové míry bylo prováděno v těsné spolupráci s porad
ními sbory a po předchozím slyšení a za spolupráce všech peněžních or
ganisací legislativní komisí, složené ze zástupců ministerstva financí, ze
mědělství a spravedlnosti. Řečník konstatoval, že rúznorodost zájmú často 
protichůdných jednotlivých složek - byly dokonce rozpory ve složkách 
samotných - činila dohodu velmi obtížnou, ale zároveň zdůraznil, že' je
dině dobrou vůlí na všech stranách bylo konečně možno dospěti k vý
sledki'lm, jež pr·ineslo vládní nařízení z 21. prosince 1935, č. 238 Sb. z. a n. 
ještě před novým kalendár·ním rokem. Velkou obtíž púsobilo i stanovisko 
veřejných ' sociálně pojišťovacích ústavLI, jejichž veškeré propočty s'počívají 
na principu úhrady, a kde příliš radikální vývoj úrokového po.klesu mohl 
vážně ohroiiti poslání jejich. Proto bylo neprávem jim i vytýkáno. že 
jsou zastánci kapitalismu. 

Rovněž bylo nutno pr·ihlédnouti k některým specielním poměrúm 
jistých ústavi'I. Z těchto dúvodů byly ze závaznosti všeobecné úrokové 
úpravy vyjmuty některé ústavy. Je to především Národní banka Ceskoslo
venská, která o'statně na poslední své valné hromadě autonomně již sazby 
si upravila, pak zmíněné veřejnoprávní sociálně pojišťovací ústavy, vzhle
~em k neblahé situaci životního .pojištění v době krise i soukromé pojiš
ťovny, Poštovní spořitelna, Ceskoslovenský reeskontní a lombardní ústav, 
Státní zástavní a půjčovní úřad a pak pHpady, kdy věřitel i dlužník jsou 
kupci ve smyslu obchodního zákona. 

Je jisto, konstatoval Dr. Kalfus, že předpokladem těchto obětí peněž
ních ústavů byla jistá vyrovnanost v jejich nákladech režijních. Nešlo 
pouze o snížení úrokových sazeb, nýbrž i o podstatné snížení veškt>rý::h 
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provisí a poplatků, jichž se ústavy vzdaly dobrovolně. Bohužel ani tento
kráte nedošlo k unifikaci úrokových poměrů v celém státě pro trvající ' ne
dospělost slovenského a podkarpatoruského peněžnictví, musil však uznati, 
že právě slovenské banky to byly, jež přinesly značné oběti, aby se při· 
blížily poměrům v zemích historických. Aby tedy existence podniku, jenž 
vlivem nové ' úpravy sazeb se stal trvale ztrátovým, nebyla ohrožena, byla 
dána možnost výpovědi individuelních smluv a těch smluv kolektivních, 
jež poskytují zaměstnancům požitky vyšší než 48.000 Kč ročně nebo od
počivné a jiné zaopatřovací platy vyšší než 30.000 Kč ročně. 

Na to zhodnotil Dr. Kalfus úpravu dluhů jak s hlediska vkladatele, 
držitele státních papírů, akcií a jiných obligací, tak i s hlediska dlužníka. 

Úrokový výnos vkladů na knížky v r . 1932 (56.066 mil. Kč) a vkladů 
na běžné účty (23 .098 miL Kč) činil asi 3.75 miliardy Kč (4.73%), V roce 
1934 výnos úrokový z vkladů na knížky (53.174 mil. Kč) a vkladů na: běž
né účty (22.541 mil. Kč) činil a'si 2674.8 mil. Kč (3.65%). V důsledku úro
kové normy klesly tedy úroky pri'lměrně o 1.07%, čili proti r. 1932 o čtvrti
nu. Nynější sazba sníží úrok asi o % 0/0, což při 76 miliardách vkladů činí 
570 mil. Kč. Dr. Kalfus zmínil se též o zákonu o mimořádné dani z divi
dend a kuponů, jehož účel vidí ve vyrovnání nevítané konkurence mezi 
papíry státními a nestátními a vyrovnati daňové zatížení dividend a ku
POll11. Je to nový zajímavý argument pro ' zavedení mimořádné daně, který 
ovšem 'pozbude významu, jakmile dojde k výměně státních papírů za nové 
titry. Výnos této mimořádné daně odhaduje při emiskh dluhopisů za 
7 miliard Kč a emisi akcií za 10 miliard Kč na , 40 mil. Kč. 

S hlediska věřitelského snížení úroků ze vkladů a úrokové úspory 
státního dluhu, daií z dividend a kuponů zkrátily věl'itele asi o 740 mil. Kč, 
kteréžto číslo by bylo daleko větší, kdyby mezi věi"itele byly počítány 
i peněžní ústavy jako prostředníci úvěru a počítáno bylo s kapitály zapůj
čenými jinými věřiteli. 

Pokud jde o hledisko dlužnické, vychází Dr. Kalfus z předpokladu, 
že r. 1932 bylo celkové zadlužení asi 120 miliard Kč, rozdělených asi 
takto: vůči peněžním ústavům asi 72.6 miliardy Kč, vůči pojišťovnám 7.5 
miliardy Kč, vnitřní státní dluh 31 miliard Kč a k tomu přistupují dluhy 
u soukromých věřitelů, daňové nedoplatky dohromady ve výši 9 mi
liard Kč . 

Úrokovou úsporu dlužníkovu hodnotí Dr. Kalfus takto: 
1. u dlužníků peněžních ústavů (%%- 1 % ) 700 mil. Kč 
2. u dlužníků pojišťoven a vei'ejnoprávných sociálně 

pojišťovacích ústavů (%%) 40 
3. u státu ja,ko dlužníka (% %) 130 
4. u dlužných daní a jiných (1%) 90 

Možno tedy úhrnnou úsrporu ·snížením úrokových sazeb vzniklou vy
jádřiti číslicí 960 mil. Kč. 

K tomu pi'istupují úlevy u dlouhodobých pohledávek, jež plynou 
dlužníki'lm z prodloužení splátkových lhůt, úlevy pi'isplácení pohledávek 
zemědělských a úlevy pí'i splácení pohledávek za nezaměstnanými (vládní 
nařízení Č. 249-251 1. r. 1935· Sb. z. a n.). · Výši dlouhodobých dluhů lze 
odhadnouti podle toho, že hylpoteční pohledávky peněžních ústavů činí asi 
23.000 mil. Kč, dluhy veřejnoprávních korporací 12.645 mil. Kč, pohledáv
ky sociálně pojišťovacích úst~vů a soukromých poj išťoven 3.000 mil. Kč. 

Počítáme- li, že výhod ' podle citovan)'ch nařízení požívá pouze 17 mi
liard Kč a že snížení splátek činí jen 1 %, t . .1. 170 mil . Kč, vidíme, že cel
kovou úlevu pro dlužníky plynoucí možno , odhadnouti na 1.130 mil. Kč. 
Připočítá- li se ještě úsrpora státu při nové úpravě splácení dlouhodobého 
dluhu, kterou konversní předloha odhaduje na 60 mil. Kč ročně, tu cel
ková úroková úprava přináší dlužníkům úlevu ve výši 1.200 mil. Kč, jež 
mťHe přispěti k oživení nynější výroby i povzbuzení nového podnikání. 
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Přednáška Dra Kalfuse vyvolala čil:)T za]em 'v kruzích finančních 
i hospodářských a mezi odborníky státních úřadů, jak o tom svědčil pře
plněný sál velké posluchárny Obchodní a živnostenské kO.mory v Praze. 

Dr. Jiří Suchánek. 

PRVNí NÁRODNí SJEZD PRO VĚDECKOU ORGANISACI koná .se 
dne lB.a. 19. května 1936 v Praze. Bude .zároveň přehledem čim10sti vě~ 
decké organisace v Českoslovensim, resp. desetileté činnosti Českosloven
ského národního komitétu pro vědeckou organisaci. Jednání sjeZdová bu
dou rozdělena do těchto skupin ': v:ýroha . pI'ůmyslová, zemědělská, žÍlvnosten
sl{á obchod, veřéjn'á správa, domicí hospodÚstvL Do každé skupiny při
hlášena je řada referátů, úhrnem 120. Nejpočetněji .jé' obeslána skupina 
průmyslové výroby, do které je přihlášeno přes 40 referátů, jež týkají se 
vše,obecně otázek organisačních, přípravy a plánování práce, kalkulace a 
mzdy, hospodářství energiemi, psychotechniky a úrazu. Ve skupině země
dělské výroby přihlášeno je asi 10 referátů; jež pojednávají jednak o vše
obecné organisaci zemědělské výroby, dále o otázkách organisačních ve 
výrobě ros.tlinné a živočišné. Ve skupině živnostenské výroby je přihlášeno 
na 10 t~ferátů, jež pojednávají jednak o všeobecném významu vědecké 
organisace výzkumnictví a normalisace v živnostenské výrobě, jednak za" 
bývají se otázkami organisačními v některých živnostenských oborech. Ve 
skupině obchod přihlášeno jest 6 referátů, které pojednávají o všeobec
ných otázkách obchodu, poměru spotřebitele k obchodu a o otázkách dis
t~ibučp.ích.. Ve skupině veřejné spi:ávy pÍ'ihlášeno je 10 referátll, jež zabý
vají se jednak všeobecně problémy veřejné správy, samosprávy zájmové, 
příklady použití vědecké organisace ve státním podnikání a konečně otáz
kami personálními. Ve skupině 'pro domácí hospodaření ,přihlášeno je přes 
20 referátů, které pojednávají jednak o všeobecných otázkách domácích 
prací, dále o ' výchově pro domácí hospodaření a o použití nhného zaří
zení i prac'ovního ' způsobu v domácnosti, za účelem jejího zhospodárnění. 
Ve skupině všeobecné jsou zařaděny referáty o výchově, psychotechnice, 
normalisaci, hospodářských otázkách atd. Dr. Jindřich: 

II. MEZINÁRODNí SJEZD SOCIÁLNí POLITIKY V PRAZE. Ve 
dnech 1. až 4. října 1936 bude se konati v Praze II. mezinárodní sjezd s'Ů ~ 
ciální politiky. První mezinárodní sjezd konal se v 'Praze před 12 lety, 
v roce 1924, jenž se tehdy zabýval jednak zkoumáním mezinárodní situace 
na poli sociálně politi..ckém, jednak stanovením hlavních zásad nové so
ciální politiky: mravními a sociálními důsledky osmihodinové doby pra
covní, rozvojem individuální, rodinné, stavovské a občanské kultury lid
stva, účastí zaměstnanců na správě závodů a povinnostmi lidské společ- ' 
nosti vzhledem k hospodářským krfsím. Po tomto sjezdu v roce 1925 bylo 
ustanoveno Mezinárodní sdružení pro sociální pokrok, jež vzniklo z před
válečného Mezinárodního sdružení pro zákonnou ochranu zaměstnanců, 
Mezinárodního sdružení pro boj proti nezaměstnanosti a Stálého meziná-
rodního výboru pro sociální pojištění. . . . 

Letošní mezinárodní sjezd, . jehož předsedy jsou pp. senátor Justin 
Godart, předseda. Mezinárodního sdružení pro sociální pokrok á býv. fran
couZ'.ský ministr práce, Harold Butler, ředitel Mezinárodního úřadu práce 
a univers. profes1or Dr. Emil Schoenbaum, bude jednati hlavně o těchto 
dvou problémech: o kontrole úvěru s hlediska sociálního a o svobodě od
borového sdružování a odborové organisace. . ' 

Před II. mezinárodním ~jezdem sociální politiky v Praze bude se 
konati ve dnech 28., 29. a 30. září 1936 sjezd Mezinárodní ústředny no
sitelů nemocenského pojištění a di,skusrií konference Mezinárodního sdru
žení pro sociální vztahy' v hospodářství, n'a které bude pojednáno o otázce 
hospodářského plánování s hlediska sociálního . Dr. Jindřich. 

Z MEZINÁRODNíHO ÚŘADU PRÁCE. Koncem měsíce února 1936 
konalo se v Ženevě zasedání správní rady Mezinárodního úř,adu práce; 
bylo jednáno o některých záležito,stech, které budou projednány Meziná-
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rodní konferel)cí práce až v roce 1937. 'Tam bude jednáno především o zá
, měrném podniká,ní veřejných prací tak, aby poskytly pracovní příleŽItost 
, co , , největšímu počtu nezaměstnaných , Dále bude jednáno o zkrácení pra-
eovní doby na 40 hodin týdně ve všech odvětvích průmyslu grafického a 

~ \\ :prllmyslu chemickém, Neyyfídí-li letošní konference otázku zavedení 
,40hodinového pracovního týdne ve všech odvětvích textilního průmyslu 
zkráceně v obou čteních najednou, bude o ní jednáno napřesrok znovu. 
~romě toho se objeví na programu kónference v r. 1937 otázka bezpeč
nostních pí'edpisů při používání lešení a zdvihacích přístrojů ve staveb
l).ictví, která bude letos pí'edmětem všeobecné roz;pravy (první čtení). 
Zmenšení nezaměstnanosti mládeže 'sleduje návrh, aby věková hranice pro 

_ připuštění dětí k práci ' byla zvýšena se 14 na 15 let. V tomto smyslu vy
slovila se již loňská konference a správní radě připadl úkol uvažovat 

,,o praktickém provedení námětu. Dosud exi.stují 4 mezinárodní úmluvy, 
které stanoví minimální věkovou hranici pro přiipuštění k práci na 14. 
rok v průmyslu, zemědělství, v mimoprůmyslových oborech povolání a 
v " námořnictví. Zvýšení věkové hranice na 15 let vyžadujé revi'se uvede
ných úmluv, a o té právě nyní správní rada jednala. Vládní delegát Spo
jených států amerických doporučoval, ' aby revi,se byla provedena již na-o 

' p'řesrok a uvedl, že ve Spojených státech amerických bylo zakázáno za
měslnávati v průmyslu děti m ladší 16 let; v některých odvětyích jest do 
konce dovoleno zeměstnávati mládež teprve od 18 let. Průmysl se tomuto 

, ~~kazu velmi brzy přizpůsobil a dodržuje uvedenou věkovou hranici i po 
: Zl'u,šení ' r:ákazu. Veí'ejné školy ve Spojených státech amerických navštěvuje 
' nyní o ' milion dětí více, které by jinak pracovaly v průmyslu a zabíraly 
-místó do's,pělým. Správní rada p,ak rozhodla zahájiti revisní řízení o zmí
:':něných čtyř~ch úmluvách 'a dotazníkovou akcí zjistiti stanovisko člen
Ských států k - navrhovaným změnám. Dále jedna1a s'Právní rada o příp ra
'vách zvláštního zasedání konference práce, které má býti letos na pod
zim věnováno úpravě pracovních podmínek námořníků, hlavně zkrácení 
Pl''ácov,nÍ. doby na lodích. Dr. Jin<;1řj.~h. 

~' 

Literatura. 

u ' JUDr. FRANT. PREIS: Hmotné právo československého sociálního 
po.fištění. Nákladem autorov~'m u Ústředního svazu nemoc,ensk~'ch pojišťú,
ven v Praze, 8°, stran 473, cena Kč 64.- váz . Nová práce autorova je do

i 'plněným a zdokonaleným vydáním jeho rpráce z roku 1933 » Československé 
sociální pojištění «; kniha se z.abývá' celým souborem našeho hmotného 

. práva sociálně pojišťovacího, ' tedy nejen pojištěním nemocenským, inva,
lidním ' a starobním, nýbrž též pojištěním úrazovým, pensijním, hornickým 
,a ' nem'ocenským pojištěním veřejriých zaměs'tnanců. Látka je Z'pra'cována 
s,ytematicky tak, že pojednává o jednotlivých institucích sociálního poji-, 

' štění ve vzájemném - vztahu úprav v jednotlivých ' zákonech i ve vztahu 
ku právnímu l'ádu vůbec. 

4utor svoji IPráci rozdělil na , ~edm ' oddílů; v prvém oddílu shučně 
l~čí. vývoj československého sociá.lního poji,štění, v druhém' oddílu uvádí 

-_Dl'. Preis čtenáí'e do systému hmotného práva československého sociálního 
, ?o,iištění , vymezením 1P0jmu sociálního pojištění, rozebráním podstaty po
,Jlstného poměru a pojednáním ' o zařízeních sloužících ke zjištění pod-
kladu pro řešení otázek, které vyvěrají ze sociálního pojištění. Třetí oddíl 

,obsahuje úvahy o právních subjektech československého sociálního po
, jištění, tedy o nositelí·ch sociálního pojištění, o privilegovaných zaměst
,navatelích, o pojištěncích a o zaměstnavatelích vllbec, čtvrtý oddíl po-
jednává o právních objektech tohoto pojištění, totiž o podnicích a o pra
covním důchodu, a v pátém oddíle isou rozebránv některé právní skuteč-




