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mohol znať. Súd uznal skutkovú podstatu za nezmenenú, a ne- 
zmenený význam jednotlivých jej častí. V pravďe však zme
ni! sa význam faktu rozdielnosti v rase oboch manželovo Ne
smieme zabúdaťi na · podstatu protižidovského hnutia , ktorú 
nám objaví len dynamika Jeho vývoja. I pred .lehů vznikom 
boli tu učenci, ktorí vedeli o vlastnostiach tej alebo onej rasy, 
a ktorí dnes dodávajú politikom solídné vedecké poučky ako 
materiu argU!mentačnú . AntisemitizmiUs nevznikol však v ich la
boratoriach, ale vonká. v každodennom živote· z antagonizmu 
medzi od vekov nacionalisticky založenou povahou nffineckou 
a ' dobre známym charakterom židovstva, ktorý je jeho kliat
bou, dopadajúcou naň z času na čas objavujúciIni sa výbuch
mj »fašizmu «. Skor extrémny socializmus a vefká hospodár
ska ' moc tejto rasy, dala základ k štvavým heslám, ktoré pred 
kultúrny svet ma ly vystúpiť s renomovanejšou tvárou vedecky 
odovodnených postulátov sebazáchovy rasy, stojacej na .. 
kraji záhuby. Len fudové názory 'sa zmenily a s nimi i vý- . 
znam smiešanosti manželstva. Aj citovaný rozsudok stoj.í na 
tom základe: len dnes sa poznalo, hovod sa tam ďalej, že ži
dovske plema je čo do krve, charakteru, osobnosti, sposobu 
života niečo cefkom ineho, ako arijské a že spárerne s jeho 
príslušníkmi pre túto rasu »nicht nur nicht wunschenswert 
ist, sondern verderblich, unnatiirlich l;Lnd widernatiirlich«, 
lebo privádza arijca v nebez·pečie, že sa stane svojmu národu 
a rase cudzlm .a splodí Ideti týmto odcuďzené. Tu už tribunál 
úplne vykofajil. S týmto argum'entovaním hy po správnej ce
ste lTIohol dospieť k ciefu, pokiaf totiž nachádzanie práva nie 
:mu je aj jeho tvorením, len s užitím: §u 1568, ktorý pravda 
pripúšťa len rozvod manželstva a p:redpokladá tak prvoradne ' 
jeho platnosť. {Dokončení.) , 

~ 

Zprávy 

Rozhlas a právníci. Sledujete-li program našich vysílačekJ 
tu skutečně prO' nás právníky naidete málokdy ně.fakou před- · 

nášku z našeho oboru. Příležitostně zařaďuie Radio.fournal 
některé aktuelní přednášky z oboru práva (na př. při volbě 
p.residenta ,republiky, říšských volbách) o 'daňových předpi
sech, rozhlasovém právu a pod.). Naproti to'mu některé sta
nice (na př. košická) mají pravidelné relace z různých oborů) 
na př. zdravotnickou) cizinecký ruch. 

Za to však isou tu tak zvané odborné rozhlasy, které při
náše.fí celou řadu přednášek, které si mohou právníci poslech
nouti. J sou to l'ozhlasg zemědělský (přináší některé předná,~
ky z oboru zemědělské politiky) , pak dělnický, který zvláště: 
sleduie prQ!covní předpisy , sociální politiku i otázky kulturní -
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a konečně le to zvláště r o zhl a spr o p rum y s l, o b
CI h o ~d\ a ž i v n o sti. Všimně'me si blíže tohoto rozhlasu. Je 
zřel~o, že tento odborný rozhlas všíma si všech nejduležitě'j
ších otázek v našem hospodářském dění. Přednáší tu jak bý
valí ministři obchodu (Dr. Schuster, Dr. Hotowetz, Dr. Matou
šek) i nynější aktivní ministr Ing. Dostálek, .iakož i celá řada 
odborníku a vedoucích činitelů hospodářského života, zvlášť 
praktiku (ovšem i vedle teoretiku). 

Ne}lépe rvšak program tohoto rozhlasu illustru.;í vysí;. 
lané přednášky. Právníky nebudou sice snad za-.Ťímati ryze od
borné přednášky pro živnostníky a obchodníky, ale .Ťižcclá 
řada jiných témat upoutá záje1m právníku. Přednáší se v oboru 
živnostensko-právní,m (úpravy živností. provozovny, poměr 
učební) daňovém a poplatkovém (letos .tiž 11 přednášek), .~o
ciálně-politickém (pojištění úrazové, forma výplatních listin, 
předpisy sociální), obchodně-politickém (naše styky s cizinou, 
hospodářské poměry u nás a v cizině, možnosti odbytu), ob
chodně-právním (firma, obchodní relstříky, prokura, bilance, 

, atd.). V zimních měsících r. 1933/34 byl pořádán cyklus před
náirek z oboru práva patentního, známkovéhQ a nekalé sou
těže. V. měsících květnu a červnu pak byla pořádána serie 
přednášek » O hospodářských poměrech Ceskoslovenska«, kte
rou zaháiil ministr Ing. Dostálek, pak přednášdi býv. ministři 
Dr. Schuster, Dr. Matoušek a Dr. Hotowetz, generální sekretář 
pražské obchodní komory Dr. ZiJvanský, doc. Dr. Hexner 
z Bratislavy a ředitel Karásek z Národohospodářské společ-

. nosti. 
A co připravuje tento odborný rozhlas pro letošní zimní 

program? 
Především vypsal s o u těž nač t y ř i nám ě t y, která 

ie tU tomto čísle uveřejněna na straně 43. Soutěž je do
tována obnosem 2000 Kč mimo honorář za vysílání. Dále při
pravuie se serie přednášek o našich obchodních stycích a hos
podářských vztazích k cizině. Snahou je informovati zájemce 

. a povzbuzovati náš export do ciziny. Zvláště si všimneme ne
.Ťlen jednotlivých státu evropských, nýbrž i Spojených státu 
severoamerick1jch, státu jižní Ameriky, Dálného východu, Pa
lestiny a pozornost bude věnována Japonsku a nově se utvo
řivšímu exportnímu ústavu. 

Koncem září budou právníky v odborném rozhlase pro 
průmysl, obchod a živnosti zajímati přednášky z pražské sta-

o nice Ing. Ce,rveného »Soluňský v~letrh a obchodní styky naše 
s Řeckem«1 (22. zář~ t. r.), »OsnoiVa zákona o· hasičském \pří
spěvku « (Dr. Podracký, 24. září), »Ochrana a zužitkování vy
nálezů (Dr. Ing. Vojáček~ 27. září), »Trestní řízení daňové 
v praxi« (R. Křečan, 29. září). 

V říjnu pak dlužno 'upozorniti na přednášky »Právomí-
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lové«' (historická retrospektiva), »Vyzrazování -obchodního ta
jemství obchodním pomocníkem«, »Hospodářské styky s Pa
lestinou«~ atd. Sledujte proto program tohoto' odborného roz-o 
hlasu a najdete v něm leccos~ kd'e od význačných praktiků se ' 
vhodně poučíte. 

Také brněnská a košická stanice mají vysílání svých před
nášek tohoto oboru, na něž upo'zorňuiemoe zvláště' brněnské" 
kolegy. Jinak je celá řada přednášek z praž5'ké stanice (liblic-· 
ké) přen6.šena soudobě do Brna, Bratislavy a Morav. Ostravy. 

Význam rozhlasu pro poučení a informaci je veliký. Jsou 
to živé noviny~ které už dnes mají přes 620.000 předplatitelů. 
Proto doporučujeme všem kolegum sledování rozhlasu, jako · 
dnes nejv-gznačně}šího kulturního· činitele nelen IV oboru jJřed
náškovém, nýbrž i oborech ostatních (literárním, hudebním~ 
jazykové kursy, atd.). Dr. Horka. 

PROF. DR. JIŘí HOETZEL ŠEDESÁTNíKEM. Naše přítomná" 
právní věda má jen nemnoho silných osobností. Prof. Dr. Jiří Hoetzel, 
který se d~e 10. září 1934 dožívá 'šedesátého roku, je nesporně jednou 
z nich. Hoetzel je silnou osobností jak svým významem vědeckým, tak. 
svou osobní vahou a vlivem na svoje okolí i dění veřejné, tak konečně 
svojí povahovou nekompromisností a neústupností, která upomíná na 
jeho chodský původ. 

Hoetzel narodil se ve Staněticích u Domažlic, byl po studiích práv
nických činný řadu let u zemského výboru českého, habilitoval se v roce · 
1908 a od roku 1912 pusobí jako profesor správní vědy a práva správ
ního na právnické fakultě Karlovy university. 

Jeho životní dráha vykazuje tři významné složky: pusobení učitel-
ské, činnolSlt v životě veřejném a státním a činnost vědeckou. 

Hoetzel vychoval řadu generací našich právníků ve svém fakultIiím. , 
oboru, který je - jak známo - oborem nejrozsáhlejším, nejméně pře
hledným a nejméně stabilním a proto tak obtížným. Snad většina míst ·· 
v naší veřejné administrativě je dnes zastávána jeho žáky, kteří vesměs 
vzpomínají jeho pregnantních výklad~ v přednáškách i seminářích. Je 
také známo, že Hoetzel více než kdokoliv jiný postaral -se habilitacemi 
docentů o vědecký dorOlSlt ve svém oboru. 

U druhé činnosti Hoetzelovy vzpomeňme především jeho veřejného. ) 
díla nejvýznamnějšího, jímž se nesmazatelně zapsal do ranných dějin 
osvobozeného národa: Hoetzel vypracoval vládní návrh ústavy českoslo
venské a je hlavní.m tvůrcem naší ústavní listiny a zákonů s ní souvi
sejících. Uvědomíme-li Isi, že v dějinách národů nadchází jen zřídka tak 
slavná doba, jakou prožíval náš národ v době převratu z r. 1918, do.
vedeme oceniti ono vyznamenání, jehož se dostalo československým práv
níkům, kteří budovali právní základy nového státu. A Jiří Hoetzel měl 
z nich úkol nejvýznačnější. Jeho dílo se osvědčilo dobře. To, že poli
tický vývoj našeho státu nešel vždy těmi cestami, které ukazovaly 
myšlenky vtělené do ústavy, není vinou ústavy ani jejích autorů. Ta 
okolnolSJt však, že přes všechen ten politický! ruch v počátcích obnove
ného státu a přes všechny ústavní otřesy v sousedství našeho státu a 
ideové útoky na státní zřízení, které zavedla ústavní listina, nebylo'" 
nutno měniti ani písmene na ní, ukazuje jednak její vhodnou a přizpů- 
sobivou formulaci, jednak však i to, jakou váhu a úctu Isi naše ústava · 
zjednala. 

Hoetzel byl nějakou dobu po převratu přednostou legislativního. . 
o.dbo.ru '~ninisterstva vnitra, ale i později byl směro.datným poradcem to- · 
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hoto ministerstva, vlády i parlamentu při y ~r~cích y.zákonodárnýc~~ Ani 
dnes není téměř žádné aktuelní otázky verejneho zIvota, do lllZ by 
Hoetzel nezasáhl veřejnou diskusí v časopi1s!ech\ odborných nebo v den
ním tisku, a to se svou známou otevřeností a pádností. 

Vědecká činnost Hoetzelova je rozsáhlá. V jeho vlastním oboru 
t. j. v právu sprá~ní.m jes:t char.a~terisována. sklonem k otá~ká~ pro
cesním. Sem SpadajI jeho znamelllte monografIe: Nauka o spravlllch ak
tech (1907), Obnova y,spr~vníh? ř,ízení podle ra~ouského právay ~1909). 
Strany v rakouské;n nzelll spravlllm (1911) a Zaruky a exekuclll pro
sti'edky v rakouském právu správním (1915). Sem patří :ť jeho výborná 
studijní příručka »~oudní ko~troly veřejné správy« y (I.. vyd. y~?24, II: 
vyd. 1926). K otázkam procesmID vracel se Hoetzel vzdy I pozde.)I v cele 
řadě článků v odbo,rných časopisech a encyklopediích, v poslední době 
zejména ve Slovníku veřejného práva Č's.., jehož je spoluredaktorem (jsou 
to zejména hesla »Akt správní«, »Exekuce po1itická« a posléze obšírné 
heslo » Řízení správní«). Z hmotně správních jeho prací i práva správ
ního jsou nejznámnější jeho »~Wegerecht« v Oesterreichisches Staatswor
terbuch a jeho práce z oboru práva honebního (naposledy ve Slovníku 
veřejného práva čs.) .*) , 

Otázkami práva; ústavního zabýval se Hoetzel zejména při výkladu 
ústavní listiny, na jejímž vytvoření měl tak významný podíl. Souhrnný 
výklad její podal v hesle »Česko's'lovensko« ve Slovníku národohospodář
ském, sociálním a politickém. Jinak jsou známé jeho příspěvky k vý
kladu § 55 ústavní listiny, § 105 a zákona č. 217/1925, k výkladu pojmu 
ústavní rovnosti atd. 

Hoetzelovu vědeckou methodu lze charakterisovati jako důsledně 
positivi1stickou. V jeho pracích lze pozorovati vliv O. Mayerá, ale i fran
couzských theoretiků veřejného práva a ovšem i jeho učitele Jiřího Pra
žáka. Jeho vědecký postup spočívá předně ve shledávání co nejčetněj
šího materiálu k dané otázce jak co do obecných norem, tak i konkret
ních rozhodnutí nejvyšších soudi't. Z tohoto materiálu činí Hoetzel úsud
ky velmi bystré, svědťící o jeho zcela neobyč~jném právnickém intelek
tu, ale současně o tom, co bychom mohli nazvati přímo právnickou in
tuicí. Hoetzel nevytvořil žádné právnické methodologie, ba ani Ise vý
slovně nepřiklonil k nějakému noetickému směru. Lze říci, že obecná 
theorie právní a noetika právní vědy neleží ve sféře jeho vědeckého zá
jmu. Z toho důvodu nemiluje ani abstraktních úsudků, pracujících s po
jmy nepositivními, t . j. těmi, s nimiž přistupuje právní věda k jakému
koliv materiálu normovému. Tím je dáno také jeho stanovisko k norma
tivní theorii. Jestliže se dnes všeobecně uznává různost method inter
pretačních, lze říci bez ohledu na příslušnost k té či oné škole právně vě
decké, že Jiří Hoetzel tou vědeckou methodou, kterou si zvolil, dosáhl 
výsledků úctyhodných a všeobecně uznávaných. 

Kdo prof. ' Hoetzela zná osobně; ví, že se oslavenec těší pevnéI?u 
zdraví a zdaleka nečiní dojem šedesátníka. Proto není na místě mluviti 
již dnes o ))životním díle« Hoetzelově, neboť toto jistě ještě dlouho není 
ukončeno. Československá právní věda a celá československá právnická 
obec právem očekává od něho další vynikající díla, přejíc mu do další 
práce mnoho zdraví. Z. Neubauer. 

PROFESOR DR. SINGER ZEMŘEL. 22. srpna zemřel profesor ně
mecké university v Praze Dr. Jindřich Singer. Zesnulý narodil se v Brně 
27 . června 1855, konal právnická studia ve Vídni, kdež byl také promo
ván 1'. 1877. Na vídeňské fakultě dosáhl Singer veniae legendi z práva 

*) Pozn. red. Právě při uzávěrce tohoto sešitu vyšlo nové dílo: 
Československé správní právo. Část všeobecná. Referovati o něm budeme 
později. 
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drkevního 1'. 1879 a přešel jako mimořádný profesoi' r . 1881 do buko
vinských Černovic . V Černovicích byl jmenován profes,orem řádným roku 
1885, a zvolen r ektorem na r. 1887/1888. Po , krátkém působení v In
špruce (r. 1 891~1896) byl jmenován do Prahy:d\.dež přednášel i po svém 
,odchodu do výslužby (1'. 1925) a ž do svého onémocnění v r . 1930. V Pra
ze také zastával dvakráte úřad děkanský v letech 1898/99 a 1912/13. 

Ze Singerovy činnosti vědecké jest jmenovati především spisy doby 
starší »Die Behebung der fiir Ordenspersonen bestehenden Beschrankun
.gen in Commerciis mortis causa « (1880) a »Historische ~tudien uber die 
Erbfolge na ch katholischen ,Weltgeistlichen in Oesterreich-Ungarn « (188). 
Velikou pozornost vzbudil Singer r. 1892, kdy přísně zkritisoval vydáni 
kanoni,srtické středověké Summy Rufinovy od starého proslulého Schul
teho pojednáním »Einige Bemerkungen zu Schultes Rufin-Ausgabe «. Po 
p lodné polemice vydal sám uvedený spis »Summa Decretorum des Ma
gister Rufinus « (1902). Pramenům práva církevního věnoval ještě práce 
»Neue Beitrage uber die Dekretalensammlungen vor und na ch Bernhard 
v. Pavia « (1913) a »Die Dekretalensammlung des Bernardus Compostel-
18nus Antiquus « (1914). Kritičnost Singerova pojila se s jeho sklonem 
k polemice; tento rys neopustil muže jinak osobně velmi sympatického 
ani v jeho stáří, kdy 'vynikl spor s jeho nástupc;em v Černovicích a In
'špruce a pozdějším kolegou v Praze prof. Drem 'Wahrmundem. 

Dr. Wierer. 

IN MEMORIAM PROF. EDOUARD CUQ. Institut Franc;ais ' ztratil 
pÍ"ed prázdninami svého vynikajícího člena ; romanistika a , orientalistika 
Isvépo význačného představitele. Jeho žáci a přátelé cítí všichni, že ode
šla v něm n ejen bystrá hlava, ale i dobrá, typicky\ francouzská jemná 
,duše. Osud dopřál mu jednoho, řídkého jen daru: takřka do poslední 
·chvíle 84. roku svého života věnovati se své lásce: právní historii antické 
,a v poslední době hlavně orientální. Jeho láska a chuť k práci byla však 
obdivuhodnou pro každého, komu bylo dopřáno poznati šedivého, lety 
již k zemi skloněného stařečka, jenž vedle vla'Sltních starostí s upnmnou 
účastí sledoval a radou přispíval i k pracím všech, kteří k němu přišli 
p ro poučení. 

O prof. Cuqovi lze takřka říci, že byl rozeným romanistou. Ve 
svých 25 letech, r . 1875 přednášel již římské právo na universitě v Bor
,deaux, od r. 1893 byl trvale univ. profesorem na pařížské Sorbonně. 

IV t éto funkci, jsa členem, jak již bylo uvedeno, především Institutu 
Franc;ais a četných francouzských i zahraničních vědeckých institutů a 
společností, napsal nejen své životní dílo: »Les institutions juridiques 
des Romains ' (I. vyd. 1891-1902, II. vyd. 1905-1908), ale i nesčetnou 

řadu větších a menších publikací z romanistiky, z papyrologie a v po
s lední době i z oboru své největší lásky, probuzené jeho velikým kraJa
nem P . V. Scheilem, rozluštitelem zákoníka Hammurabiho, z oboru práv
ních dějin orientálních. Z romanistiky a papyrologie, vedle zmíněných 
již Institucí, buďtež uvedena aspoň tato větší díla: Ještě v předpařížské 
době napsal Etude d'épigraphie juridique (Bibl. écoles frane;. Athénes et 
Rome 1881) a první díl svých instituci (L'ancien droit) 1891. Z pařížské 
doby nutno zaznamenati: Recherches sur la possession a Rome, sous la 
République et aux premiers siecles de 1'Empir 1894. Eparchos Romes 
(E xtr. Revue archéoL 1897) . Le colonnat partiaire dans 1'Afrique romai
n e, d'apres l'inscription d'Henchir-Mettich 1897. R. 1902 vzniká druhy 
díl jeho Institucí (Le droit classique et le droit du Bas-empire). Brzy na 
to Notes d'épigraphie et de papyrologie juridique. V této době byl ob
jeven , zákoník Hammurabiho, jenž se 'Isltal pramenem nes četných vědec
kých badání a jenž přilákal ' i ' Cuqa. Přesto však zůstal Cuq stále věren 
i romanistice a v r. 1912 vydal Le sénatus-consulte de Délos de 1'an 166 
.avant notl'e ere, r . 1913 Un nouveau doc~ment SUl' 1'apokeryxis, r. 1915 
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. Dne stati,srtique de locaux affectés a l'habitation dans la Ro,.ne impériale, 
r . 1924 La loi contre la Piraterie a Note sur la' Novelle XXX de Justi
nien, r. 1928 Manuel des institutions juridiques des Romains. 

Z, právních dějin orientálních, t. j . především babylonských, jimž 
patřily až do posledních ,' dnů Cuqova života články především v Revue 
d'Assyriologie i v zahraničních periodických publikacích, nutno citovati 
aspoň tyto monografie: Le droit babylonien au temps de la premiere 
dynastie de Babylone 1909. Etude SUl' les contrats de l'epoque de la 
premiere dynastie babylonienne 1910, Les nouveaux fragments du code 
de Hammourabi sur le pret a intérets et les sociétés 1918. Právním ději-

-nám orientálním, babylonským, assyrským i hethitským (zde vyzved
nut význam prof. Hrozného) je věnována také poslední, největší práce 
Cuqova : Etudes sur le droit babylonien, les lois aSlSyriennes et les lois 
hittites. 

Zájem posledních let, ano i posledních měsíců svého života věnoval 
Cuq nejnovějšímu oboru právních dějin orientálních, právu mocného 
souse<lla Babylonie, po jistý ča1s i jejího přemožitele a vládce, právu 
říše elamské. V tom Isměru konal četná studia a ' upozorňoval na význam 
tohoto nového odvětví právní historie orientální. Ještě v posledních roč
nících Revue d 'Assyriologie najdeme jeho, články: Lesactes juridiques 
Susiens (Susa = hlavní město Elamska) a Les actes juridiques élamites. 
V těchto pracích položil Cuq spolehlivé základy pro další badání. 

T ento výčet prací ani zdaleka nečiní tsi nárok na úplnost. Je jen 
stručnou ukázkou široké a pestré pracovní činnosti a nezměrné píle 
člověka, jenž jen vědě věnoval své nejlepší snahy a jenž se tak zapsal 
v seznam nesmrtelných. ' Dr. Josef Klíma. 

DESETILETÉ JUBILEUM VZNIKU NAŠEHO ZÁKONA O SOCIÁL
NÍM POJIŠTĚNÍ. Dne 9'. října 1934 bude tomu deset let, co vznikl zá-

.kon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a Isttáří (t. zv. 
zákon o sociálním pojištění dělnickém). Vyšel ve Sb. z. a n. z r . 1924 
pod Č, 221. Zákon však vešel v účinnost až dnej 1. července 1926. Ód 
doby svého vzniku byl již dvakráte novelisován, po prvé v r. 1928, na
posled vládním naÍ'ÍzenÍm ze dne 15. června 1924. O hlavních změnách, 
provedených touto novelou, přineseme referát z důvodů technických _ až 
v příštím čísle. Dr. Jindřich. 

700 LET OD VYDÁNÍ BULY »REX PACIFICUS «. 7. září nas1ialo 
· sedmistoleté jubileum vydání buly papeže Řehoře IX. (7 . . září 1234) »Rex 
pacificus « (uvádějící v platnolsrt sbírku dekretálů »Decretales Gregorii 
IX.« , jinak také »Liber Extra «, t. j. mimo Decretum Gratiánovo. Po 
třeba oficielního autentického, zákoníka, shrnuj~cího ~' všechno platné 
právo k~nonické, byla v této době dlouho pociťována; existovalo zde 
sice Decretu.IDi Gratianovo, požívající fakticky autority zákoníka církev
ního, které všakoficielně nikdy nebylo papežskou stolicí prohlášeno za 

· církevní zákoník. K tomu ještě se nahromadily v druhé polovici 12. 
století četné normy papežské (jak generální - constitutiones, tak spe
ciální - decretales) i konciliární. Soukromí ' kanonisté, byť i používali 
veliké vážnosti, mohli odpomoci nesnázím soudní praxe i školského 'Vy
učování jen tsoukromými sbírkami dekretálů, z nichž vynikla zejména 
»Compilatio prima « Bernarda z Pavie, jehož příkladu následovali autoři 
soukromých sbírek »Compilatio secunda« a »Compilatio quarta«. Někteří 

· papežové, aby zabránili rozšiřování podvržených dekretálů, vydali svě 
oficielní sbírky, tak Inocenc III. lS(bírku zvanou »Compilatio tertia« r. 1210 
a Honorius III. »Compilatio quinta« r. 1226. 'Všechl pět zmíněných sbí
rek obsahovalo všechny ' důležitější normy církevní, vydané po Decretu 
Gr.aciánově a tvořilo jakýsi doplněk Decretu. 

Roku 1227 dos'edl na stolec papežský Řehoř IX., který se rozhodl 
' vydati novou sbírku autentickou práva církevního., Redakcí nového zá· 
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koníka byl poveren kata~ánský dominikán Rajmund z Penaforte. Na vý
slovné z:rpocnění papežovo vzal Rajmund za základ pět uvedených sbí:
rek;. Při redakci pak mnohé podobné dekretály vypustil, dekretály sobě
odporující upravil v soulad a vynechal hlavně u dekretálů vylíčení skut-
kové podstaty (pars decisa) papežského rozhodnutí. V jistých směre_ch. 
znamenala tato sbírka některé materielné změny v církevním právu: ze-
jména byla opuštěna zá'Sia9.a, že každý papež je vázán normami své~(). 
předchůdce . Sbírka byla dokončena r . 1234 a papežskou bulou »Rex p~
cjificus « slavnostně publikována a zaslána universitě boloňské a pařížské . 

Formálně zrušují Dekretály Řehoře IX. všechny papežské normy., 
vydané po Decretu. Systematicky skládají se Dekretály podle vzoru ,sbír
ky »Compilatio prima « z pěti knih, tyto pak ze 185 titulů, resp. z 1971 
kapitol. Materielně byl z převážné většiny. převzat obsah »Quinque Com
pilationes « 179 titulů. 

Decretales Gregorii IX. jsou prvním církevním zákoníkem charak-
teru nesporně oficielního, který zůstal až do roku 1918 zákoníkem hlav-
ním, jelikož ostatní sbírky, t~eba'S oficielní, byly pouhými dodatky sbír
ky Řehoře IX. VýlučnÝ, ráz sbírky této jevil se i v zákazu buly »Rex 
pacificus « pořizovati beze svolení papežské stolice · nové sbírky círk~v
ního práva. Z hlediska techniky legislativní mají Dekretály sice určité' 
vady formální i věcné, hlavně některé ' nej,a1snosti, ale nelze zapomenouti,. 
že byly redigovány v době dosti bouřlivého boje císařství a papežství. 
Jinak jsou Dekretály výrazem universální moci papežské patronující, ač-
ne bez odporu, celý tehdejší katolický svět.! Dr. Wierer. 

ZE SBíRKY ZÁKONŮ A NAŘíZENí. Vlád. nanzením Č. 84 byl vy
dán řád pro dosažení doktorátu věd obchodních. - Celní sazby změně-
ny naí-ízením Č. 85 (máJs'lo a sádlo) , Č. 88 (stroje) a čís. 155 (rašeliny'._ 
melasa, bramborový škrob). - Pod čís. 86 vyhlášena obchodní smlouva 
li Albanií, pod čís. 90 s Tureckem, pod čís . 98 s Finskem (dodatek), P~)(t 
Č. 103 lázeňská dohoda s Rakouskem, pod čís. 104 dodatek k obchodní 
smlouvě s Francií, pod čís . _ 156 pak s Jihoslavií. - Zákon Č. 87 přiznal' 
členům volebního soudu nárok na náhradu, jejíž výši stanovilo nařízenI 
čís. ,139 (100 Kč denně, předseda a referent 200 Kč, k tomu cestovné) . 
Nař. Č. 138 stanoví obdobnou náhradu pro členy ústavního soudu. -
Zák. čís. 89 zavádí povinnost známkovati chmel podle původu, zmoci'íuje 
vládu stanoviti plochu chmelnic pro každý rok a povoluje zakládání no
vých chmelnic jenom se svolením zemského úřadu. Proveden je blíže na
řízením Č. 161. '- Zákon č.' 91 novelisuje' ustanovení o ukládání trestu', 
smrti. Soud se vždy usnese, zdali doporučuje odsouzence k smrti milost ;. 
dokud president. republiky nerozhodl, že milost neudílí, nesmí býti tr~st 
smrti vykonán. Neplatí pro soudy stanné. - Zákon Č. 115 má trestní ustano-
vení pro pletichy při zadávání veřejných dodávek a prací. - tís. 92 je 
vyhláška o dozoru na záznamy o omamných prostředcích. ---' Změny
v paušalování daně z obratu obsahují vyhlášky čís . 93, 122 až 126 a Č. 
132. - Zákonem Č. 94 byly zřízeny vyrovnavací mléčné fondy, aby bylo· 
dosaženo stejnoměrnosti v zásobování mlékem a mléčnými výrobky. Za
kon byl proveden nařízením čís. 151. - Zákon Č . 95 prohlásil živnost 
mrusérskou a pěstění lidského těla za koncesovanou. - Zák. Č . 96 nove
lisuje- ustanovení · o hornických soudech rozhodčích. - Úprava postavenf 
státních lesů a statků je částečně změněna nařízením čís. 97. Vysvěd

čením švadlenské školy v Kežmarku dodalo charakteru tovaryšských listťl: 
nařízení Č. 99, totéž Is1ran švadlenské školy v Brně zavedlo nař. čís . 102. 
- Udělení že1ezničních koncesí je vyhlášeno pod Č. 100 (Olomouc), 1ÓI 
(Brno) , 135 (Košice) a 136 (Liberec). - - Prováděcí předpisy ke, katastril
nímu zákonu částečně mění nařízení čís. 160, nař. 107 se týká cejchovánt' 
vodoměrů a pod čís . 108 je vyhlášeno zastavení vydávání dovozních listů 

podle zákona Č. 73/1930 na některé druhy obilí. - Zák. 109 modifikuJe " 
znění zmocňovacích zákonů .č. 95/1933 a 206/1933. - Zák. Č . 114 se týká 
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daňového osvobození cizozemských motorových vozidel, nař. 153 upra
vuje osvobození exteritoriálních oS'ob od některých daní a dávek u před
mětu dovezených z ciziny. Nařízení čís. 162 provádí zákon č. 168/19.30' 
o dani 1l piva. ~ Nař. č. 118 prodloužilo platnost kolektivních smluv 
mzdových do 30. dubna 1935. - . Zákon Č. 154 obsahuje úpravu pracQv- · 
ního poměru soukromých zaměstnancu a ruší platnost zákona o obchod-o 
ních pomocnících . Čís. 20/1910 ř . z. - Pod čís. 119 je vyhlášen nový stě
hovací řád pro zemi Českou, pod Č. 120 pro Slovensko a pod Č. 121 prŮ' 
Podka~pats'kou Rus. -ý. 

UZNÁNí SOVĚTSKÉHO RUSKA. Dne 9. června 1934 vyměnili li
dový komisař zahraničních věcí Svazu sovětských socialistických repu
blik Litvinov a zahraniční ministr československý Dr. Beneš v Ženevě 
do.pisy stejného znění, v nichž si sdělují, že obě vlády :se rozhodly zjed
nati navzájem normální diplomatické styky a jmenovati vyslance. V do
pisech se též vyjadřuje přesvědčení, že vztahy takto zjednané zustanou' 
navždy normální a přátelské. Krok tento učinilo Československo součas
ně s Rumunskem, opírajíc se o usnesení konference Malé Dohody ze dne-
22. ledna 1934 v Záhřebě, podle něhož nadešla vhodná chvíle, aby člen
ské státy Malé Dohody s Ruskem navázaly pravidelné diplomatické sty-
ky. Zmíněný akt byl uskutečněn Československem i Rumunskem samo
statně, pouze co do času v mezích usnesení zmíněné konference Malé· 
Dohody. Jihoslavie dosud obdobnéhd kroku neučinila . 

Vztahy Československa k sovětovému svazu byly až dosud upra
veny :smlouvami, uzavřenými dne 5. června 1922 s Ruskou sovětskou f~
derativní socialistickou republikou a s Ukrajinskou sovětskou so.cialistlc
kou republikou. Tyto smlouvy nal prvním místě upravovaly styky obou
stran prostřednictvím zastupitelstev (jejichž přednostovi a dvěma členům 
byly přiznány výhody členu diplomatického sboru) a jejich odboček (obdoby 
konsulátu; jejich přednostové měli výsady konsulu) . Tato obdoba práva
vyslaneckého a konsulárního spočívala: na smluvním základě. Nyní bu-o 
dou se diplomatické styky uskutečňovati na podkladě zvykového práva 
mezinárodního. O Istyku konsulárním bude ovšem nutno uzavříti podJe· 
panujících zvyklostí zvláštní úmluvu, neboť zvykové právo mezinárodnt 
nezná povinnosti poskytovati konsulum zvláštní výsady. i 

V článku 1. obou shora zmíněných smluv je konstatováno, že se 
jimi »nepředbíhá řešení otázky uznání de jure vlády druhé země « . Není 
pochyby, že výměnou dopisu dne 9. června se Československo s Rumun
skem a Rusko navzájem uznaly podle práva mezinárodního de jure (jak. 
zní diplomatická formule), t. j. že se uznaly za plnoprávné členy mezi
národního společenství právního, protože jenom takoví mohou míti mezi 
sebou »normální diplomatické styky«. -ý. 

OSMÝ MEZINÁRODNí FILOSOFICKÝ KONGRES, který zasedal 
v Praze ve dnech 2.-7. září pod protektorátem presidenta T. G. Ma
Isaryka, zastoupeného ministrem školství prof. Krčmářem, byl v leckte
rém ohledu zajímavý i pro právníky. 

Nedá se to ovšem říci právě o jednání, jež bylo věnováno právní 
filosofii. Zd~ větší referát měl pouze prof. Sauter (Vídeň), který! hlásal' 
pro· filosofii návrat k staré předkantovské metafysice a pro právní vědu 
návrat k přirozenoprávní filosofii Huga Grotia (nikoliv tedy racionalistic
ké). V debatě pak byla zajímavá pouze řeč prof. Procházky (Brno), ' jenž 
hájil přesné rozlišování mezi právní vědou, politikou, právní filosofií a 
historií. Jako žák normologické školy, založené Kelsenem a Weyrem,. 
určil právní vědě jediný úkol, totiž poznávání ,st:itních norem. Politika' 
jest mu praktickou vědou, jež má za nejvyšší účel ideální lidské spolu-
žití a hledá prostředky pro tento účel; tvoří tedy svuj předmět, na pf. 
právní řád. Rozlišování mezi právní vědou a politikou neslouží jen teorii,. 
nýbrž i právní jistotě. Právní věda užívá specielních pojmu, na př. »nor-
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ma«, »povinnost « atd. , jež jsou stanoveny normologicky. Normologie má 
ve vědách o normách tentýž úkol jako nauka o kausálním zákonu ye 
vědách přírodních nebo nauka o účelu v oblasti hospodářského pozná
vání. Normologická škola postuluje čistotu metod, proto se nazývá též 
čistou naukou právní. Neprávem se jí vytýká, že zanedbává aktuelní po" 
litické problémy: rozlišuje pouze mezi úkoly politiky a právní vědy. Zádá 
od politiky, aby určila pokud ~ožná přesně cíl, který by sloužil zájmům 
lidstva, a aby ukazovala cestu k dosažení tohoto cíle určením přísluš
ných prostředků na vědeckém základě. Normologie pak jest politi_ce 
v tom nápomocna zejména tím, že jí podává nezkreslený obraz platného 
"a . reforem potřebného právního řádu. • 

Prof . . vVeyr, který ohlásil zajímavou přednášku cl právní vědě a 
sociologii, odřekl svoji účast. - Příspěvek Šulcsův (Riga) o vztazích me
zi právem a morálkou nebyl neprosto pozoruhodný. I rozdělení zde bylo 
pl'ovedeno podle účelů, účinků a sankcí uvedených obou normových sou
borů. Taurova (Cagliari) práce o vztazích mezi trestním právem a peda
:gogií inforn:lOvala o tom, že v nejnovějších italských trestních zákonících 
.by~ spojen princip trestu jako zla s principem trestu jako výchovného 
'prostředku. 

Velmi inteligentně přednesl mistr velké části románské právní filo
sofie, Del Veccllio (Řím), referát o etice, právu a státu. Jeho koncepce 
vynikala ovšem spíše klasickou dokonalostí formy než originalitou. Vy
-chází z juxtaposice objektu a subjektu a konstituuje tu transcendentální 
paralelismus. Podle toho rozlišuje DeI Vecchio mezi objektivní orient~cí 
vědomí a subjektivní orientací vědomí; obě jsou podle jeho slov stejně 

-oprávněny, nevylučují se, nýbrž jedna druhou v sobě zahrnuje. Dlužno 
zde rozeznávati mezi lidským jednáním jako přírodním jevem a ' jako vý
razem »Já «. Praktickým etickým problémem jest jednání subjektu. V eti
ce uznáváme subjektivitu (osobnost) subjektů. Právo propůjčuje nár'ok 

.a tím stanoví závazek; jest intersubjektivní. Nevšímá si pouze jednání, 
nýbrž i opomenutí." Není práva bez právního poměru, kdežto morálka 
míří na ~vědomí, na duševní element jednání. Právo naproti tomu te
prve přes fysické elementy jednání 'Se dostává k duchové podstatě. Práv
ní vůle není subjektivní, nýbrž nadosobní, není součtem vůlí jednotlivců 
(jak tomu je~t při morálce "- národních mravech), nýbrž synthesí. S~
.iekt prá,"ní vůle není viditelný, avšak jest skutečný: jest jím stát. Tím 
jest dána pOIS'itivnost práva. Positivní právo jest relativní, neboť jest ' od
leskem ideálního práva. Platnost etiky jest tra.nscendentní; etika má ab
solutní charakter. 

Také hospodářské teorie nebyly předmětem diskuse. Prof. Englii.n
der (Praha) sice ohlásil přednášku o teleologii národního hospodářství, 
,avšak na kongres se nedostavil. Z tištěného syllabu jeho připravované 
přednášky jest patrno, že jeho teleologie jest materielní: Englander vy
chází z liberalistické doktriny, že soubor hospodářství jednotlivců, který 
je,st přenechán sám sobě, vytváří mezi nimi tak účelné relace, že dovede 
stejně splniti postuláty těchto individualistických hospodářství, jako 
:kdyby jejich činnost byla regulována veí'ejnou mocí podle nějakého plá
nu. Jelikož prý na př. cena zcela automaticky reguluje účelně (»teleolo
gicky «) vvrobu, vyrábí se jen tolik, kolik lidé mohou potřebovati. Eng
Hi.nder dokazuje tedy účelovost, t . j. relativní dokonalost určitého hospo

·dářského systému z toho, že konkrétní postuláty, odvozené z objektivního 
postulátu jím podle jeho politického přesvědčení zvoleného, se z části 
v daném případě kryjí z konkrétními postuláty, odvozenými ze subjek
tivních postulátú jím na základě empirie předpokládaných u individuel
ních hospodářství. 

O filosofickém ovlivňování našich právníkú a hospodáliských teore
tikú se stručně zrpínil prof. O. Kraú.s (Praha) v přednášce o zvláštnosti 
a úkolu německé filosofie v Cechách. Uvedl na př., jak Schiiffle (»stavba 



a život sociálního těla « ) přijal pro svou teorii učení pražského univ. pro
fesora filosofie Leonhardiho, přivržence školy K. Ch. F. Krau:se-ho. 

Také jiné práce byly pro právníka zajímavé. Tak Nicolai Hartmann' 
(Berlin) v přednášce o problému hodnoty v přítomné filosofii probíral 
vztah hodnoty k účelu. Halil Nimetullah (Stambul) podal práci o logi~e 
rozumu a logice svědomí, z nichž ona si všímá kvalit, tato hodnot; reáln! 
jevy přírodní shrnujeme podle něj soudy kvalitními, kolektivní jeyy 
sociální zachycujeme soudy hodnotícími. Práce Draghicescova (Targo
viste) (o hledisku normativním v sociálních vědách a jeho aplikaci) byla: 
dokladem toho, jak vědě ,stále ještě dělá potíže rozeznávati mezi norma
tivitou (hodnocením) a normologií (výpovědí o hodnotách). 

Škola logistická (Poláci Lukasiewicz, Ajdukiewicz, Hossiasson, 
Němci Carnap, Reichenbach atd.), která na sebe upoutala nejvíce vědec
ké pozornosti na kongresu, činí si nárok na to, že vytvořila nový stav 
logiky. Měla by takto význam pro veškerou vědu a tím i pro vědu práv
ní a hospodáí·skou; její přivrženci v !Sjezdových pracích 31 referátech jl 

však aplikovali pouze v oblasti věd kausálních a matematických. 

Nejaktuálnějším tématem ovšem byla »Krise demokracie«. Již první 
schůze, věnovaná tomuto předmětu, jíž předsedal prof. Kallab (Brno), 
končila živou debatou, ač zde témata (Basch - Paříž: Demokracie _ a 
umění, Perticone: Právní norma podle spekulativního pojetí státu, F~
scher _ Praha: Na okraj principů demokracie, Feldkeller - Berlín: Geo
filosofie a historiurgie) nebyla nikterak zvlášť ožehavá. 

Celé projednávání této věci lze pak charakteri:sovati jako řečnický ' 
souboj mezi Francouzy a Italy, v němž zejména prof.' Barthélemy (Pa
říž) podal skvělou ukázku klasického francouzského řečnického umě~r. 
Zdůrazňujeme, že šlo především o souboj řečnický, neboť zásadně proti 
demokracii ne&nluvil vlastně nikdo, Italové (Bodrero, Orestano) naopak 
tvrdili, že fašismus jest nejdokonalejší demokratickou vládou, neboť jeho 
devisou jest řád, který každému členu národa umožňuje náležitou exl
iStenci a zajišťuje svobodu, protože znemožňuje libovůli. Orestano po
znamenal, že fašismus jest výkonem nouzového práva demokracie. Stejně 
Poláci (na př. Lutoslawski a Zamoyski) a Maďaři (de Boda) vyzvedli, 
že pouze ustálený řád, konservace, umožňuje cílevědomé realisování etic
kých hodnot zvládnutím lidu. Vědecký ráz měla celá diskuse často pouze 
tím, že se mluvilo o abstraktech a nikoliv konkrétech. Jinak však skoro 
vše, co se v politických diskusích poslední doby vynořilo, i když s .vě
dou a zejména filosofií mělo velmi málo společného, bylo v debatě pre
sentováno; jako filosofické směry zde ovšem byly traktovány také různé · 
politické ideologie. 

Němci z říše a z Rakouska se celé této diJskuse přímo nezúčastnili, 
ovšem s výjimkou emigrantů. U říšských Němců bylo by však možno 
z různých kongresových projevů, prací a referátů učiniti syntesU\ jejich · 
názorů. Feldkeller (Berlín) pronesl hluboce pesimistickou přednášku 
(Geofilosofie a historiurgie),' jež v podstatě obsahovala Spenglerovské II 
Th. Lessingovské názory o tom, že lidstvo se p~ivedlo do zkázy svou pří
lišnou civilisovaností; mezi řádky! bylo možno vyčísti obavu, že plebs 
jest na postupu. Hellpach (Heidelberg) hájil velkými oklikami národně
socialistickou rasistickou teorii v přednášce: »Ú střední předmět sociolo
gie: národ jako přírodní skutečnost, duchová podoba a výtvor vůle«. Ni
colai Hartmann v diskusi uhladil a doplnil jeho vývody poukazem, že 
v Německu se o rasové teorii diskutuje; učení o nordické raJs'e teoreti
kům nepostačuje a také prakticky jde především pouze o to, aby rasové 
míšení bylo na nějakou dobu zastaveno. 

Zástupci Spojených států severoamerických (zejména Montague a 
Smith), kteří byli určeni vlastně za čelné obhájce demokracie, nesplnili 
toto očekávání. Jejich řeč byla příliš málo patetická, než aby dovedla. 
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strhnouti, a jejich americká angličtina byla příliš nesrozumitelná, než 
.aby jejich argumentace měla náležité účinky. 

Jako každý jiný vědecký Isjezd, tak ani pražský kongres filosofU. 
' nepřispěl mnoho k rozmnožení vědeckých poznatků. Nesmíme však za
.pomenouti, že takováto . shromáždění jsou užitečná tím, že tvoří příleži
tost . pro osobní seznámení a výměnu názorů a v tom ohledu se dalo 
'také na pražském filosofickém kongresu mnoho vyzískati. 

Dr. Kazimír Cakrt. 

PROSBA NAŠIM MLADÝM VĚDECKÝM PRACOVNíKŮM. Máme 
radost z každé monognifie a každého vědeckého díla, které v naší práv
nické literatuře Ispatří světlo světa. Radujeme se z každého takového díla 

.. a cítíme hrdost, že naše právnická literatura, i když omezena na území 
státu, vzkvétá a vzrůstá. Jen Vás, mladí přátelé, prosíme o jedno: pište 
česky a necitujte tak příliš cizí spisovatele v jejich mateřštině. Tak, jak 

,některá právnická díla vypadala před převratem, že totiž každá myšlenka 
.německého spisovatele byla hned široce uvedena v němčině, nemají vy
padati nová díla naše. Víme velice dobře, že autor vědecky pracující 
musí uměti německy, francouzsky a anglicky, abychom jmenovali jen 
nejdůležitější jazyky cizí, víme, že vědecký pracovník musí číst cizí lite
raturu, a víme, že ji musí i citovati. Nevidíme však nutnost toho, aby 
v našich pracích byJy citová,ny celé stránky v jazyku německém, fran
,couzském, atd. Naši vědečtí pracovníci ·mají povinnost cizí myšlenky 
nám podati v jazyku našem a nemají nás ponechávati v neznalosti svých 
wýrazových možností., Náš jazyk jest schopen vyjádřiti každou my
šlenku jakkoliv obtížnou. Nedávno vyšel překlad Kelsenova díla, a pře

:klad byl velice pěkný a plynný a odborníci se vyjádřili, že v ničem ne
zadal německému originálu. A nešlo by to učiniti vždy, i když lS'e pouze 
·cituje? Pokud by pak autor měl za to, že záleží na přesném textu v cizí 
řeči, mohl by text tento uvésti vždy ještě pod čarou. Podívejte se p.a 
Knihy německé nebo francouzské, nebo jiné, zda a kolik mají citací v ci
.zích řečích! Sotva byste našli desetinu toho, kolik toho má naše průměr
,ná monografie. Osvoboďte se od způsobu myšlení z doby před převra
tem a jděte svojí vlastní . cestou. Lichotíte nám čtenářům, že známe tolik 
'řečí jako Vy. Jest to pravda, my Isi sice také přečteme cizí knihu, umí
:me všichni německy, dosti z nás i francouzsky a anglicky, avšak při
..známe se Vám, že mnohdy bychom Vašemu citátu rozuměli daleko 
'lépe ve svojí mateřštině, než v obtížném citátu cizím. To právě od Vás 
ch~eme, abyste nám cizí myšlenku přivedli v naší řeči, a ne, abychom 
,obtížný cizí citát - který jest obtížný i pro cizince v jeho řeči - měli 

ještě v řeči nám ne tak běžné . Od toho jste Vy, kteří jste vnikli jednak 
'v podstatu předmětu, o kterém pojednáváte, jednak i v taje cizí řeČi, 
abyste nám to podali ve zpws'obu, který jest nám běžný, nebo běžnější 
·chcete-li, v naší vlastní řeči . Doufáme aspoň, ž~ knihu píšete pro nás~ 
'kteří se dáme rádi poučiti, a kteří Vaše knihy uloŽíme ve svých lmihov~ 
'nách a obracLne se k nim pro poučení, když toho potřebujeme. Pro
síme Vás, abyst~· si počínali tak, jak si počínají učenci všech národll 

:sebevědomých. Na hodnotě Vašich knih neubere to ani špetku a nám udě
láte ještě větší potěšení, než máme při každém novém Vašem dílu. dnk. 

PRŮBĚH PODZIMNíHO PRAŽSKÉHO VELETRHU. PVV. mají 
již svoji tradici v distribuci hospodářských statků. Za hrani-
·cemi nastalo zlepšení, bylo tudíž možno očekávati reflex 
i u nás. Jistý význam, nikoliv ovše.n hlavní, mělo při nákupech z cIzmy 
:snížení hodnoty Kč. K vyhlášenosti PVV. jako odbytiště domácích výrob
ků, vydatně přispěla organisovanost a dobře vybaven~ poptávková služ
ba, která vede k evidenci domácí i cizí zájemce o určitý druh zboží, se
:stavuje o tom zprávy, které se publikují v denních Hstech. Zprostředkuje 
bezplatně i zprávy o nákupních pramenech a vykonává tak dokonalou 
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.informační službu. PVV., které šťastně krisi vnitřní překonaly, zavině
nou zadlužením, daly se v boj s krisí vnější - hospodářskou. Používají 
při tom nejmodernějších prostředků exportně-technických, snažíce se 
různými výhodami a zejména bohatolstí obsazení veletrhu, přilákati kupce 
,z daleké ciziny. Základem veletrhů, ' který také tvoří jejich budoucnost, 
je umožniti snadný styk kupce s výrobcem, nebo obchodníkem. TeI!to 
styk nabývá svojí osobitostí živosti. Kromě toho má kupec možnost se
oznámiti se na tomtéž místě a poměrně malé ploše IS' novinkami oboru, 
v němž hodlá nakupovati. Také srovnání zboží téhož druhu, ale různých 
,firem umožňuje mu srovnáním jakosti i ceny, aby nakoupil hodnotné 
výrobky co nejlevněji. PVV. se rovněž starají o pokud možno nejúplnější 
zastoupení všech oborů výroby i jejich s~ecielních odvětví, neboť dbají 

'o to, aby návštěvník na PVV. nalezl všechno zboží, o něž jeví zájem. 
Návštěva z ciziny zlepšila se na XXIX. PVV. nejen početně, nýbrž 

.i jakostně. Navštívili jej tentokráte vážní kupci, kteří chtějí s Česko:slo
-venskem navázati trvalé obchodní spojení. Aby byl zdůrazněn exportní 
-význam PVV., byly prvé tři jehol dny vyhrazeny exportu a firmy pře-
vážně exportní měly svoje zvláštní označení. Také návštěva z ciziny 
,b'yla lepší než na jaře letošního roku a dokonce o třetinu vyšší nežli 
.() loňském podzimním veletrhu. ,Vykazoval také vzestup vystavovatelů 
jichž bylo 2914, z toho 306 zahraničních, t. j. oproti loňskému podzim
nímu veletrhu přírůstek 12.30/ 0 a plocha výstavní se zvětšila o 7.1%. -
Během let získaná zkušenost ukázala, že je výhodné konati PVV. časově 
ve spojení s veletrhem lipským a vídeňským, neboť kupci srovnávají a 
přejíždějí s jednoho na druhý. Značná návštěva z ciziny měla i některé 
~lepřímé příznivé výsledky: zvýšení turistického ruchu, oživení v obo
rech potravinářlských a úplné obsazení hotel\!. - Veletrh navštívili kupci 
~elkem z 43 zemí celého světa (loni na podzim pouze z 38), mezi nimi 
četní z jižní Afriky, mnoha států jihoamerických, Australie, Indie, Egyp
ta, Palestiny a dokonce opět ze Spoj. států severoamerických. Uzavírány 
byly obchody jak efektivní, tak kompensační. Vliv hospodářské krise 
jevil se však ve větších nákupech levného zboží. Nákupy dražšího a J~
'kostnějšího zboží dávají naději na vyvinutí prayidelného obchodního 
°styku. 

Důležitým činitelem podzimního PVV. byla značná účaist- velikých 
obchodních domů, které používaly obchodních místností veletržních. 
Byly to zejména americké nákupní koncerny. V celku lze označovati ob
chodní průběh XXIX. PVV. jako nejednotný. Tuzemské obchody byly 
střední až dobré. Ve vývozních oborech nejlepší obchod uzavírán ve 
skle, porculánu, bijouterii, koženém zboží, textiliích, hračkách, jemné 
mechanice, osvětlovacích tělesech, domácích a kuchyňských artiklech. Do 
tuzemslka nakupovány byly hračky, kožené zboží, pletené a stávkové 
zboží, kuchyľíské potřeby, nábytek, překližky, stroje, elektrotechnický 
materiál, klavíry, kovové zboží a j. Nejlepší obchody do tuzemska byly 
uzavlrany v radiových přístrojích. PVV. svým obchodním výsledkem 
zcela uspoko jily. Dr. Reichert. 

KOMISE PRO VĚDECKOU ORGANISACI konala v rámci VIII. me
zinárodního psychotechnického kongresu v Praze, zasedání ' na paměť de
sítiletého jubilea Prvního mezinárodního kongresu, konaného v Praze 
r. 1924. Jednání bylo rozvrženo pouze na jediný den 12. září t. r., dopo
ledne je řídil ústřední ředitel tech. služby hL ' II,lěsta Prahy Ing. Zižka. 
Ve ;svém proslovu zdůraznil potřebu usměrniti na základě vědecké orga
~lisace správu věcí hospodářských a administrativně-státních. K tomu 
bylo by prý zapotřebí vydati čítanku o vědecké organisaci, která by 
širší vrstvy seznámila s jejími metodami. Gen. sekretář dr. Lahy z me
zinárodního sdružení' psychotechnického v Paříži, uvedl, že psychotech
nický ústav při MAP. byl jedním z prvých ústavů, který problémy p~y
chotechnické řešil se stanoviska vědeckého řízení práce. O vědecké orga-
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nisaci v Polsku promluvil dr. Maciewich. President Ústředního psycho
technického ústavu československého dr. h. c. ing. Zimmler pojednal 
o vzniku prvního mezinárodního kongresu pro vědecké řízení, jeho úko
lech, významu a vlivu na další vývoj myšlénky. Doc. dr. Šlechta podal 
přehled vývoje vědeckého řízení v ČSR. po kongresu r. 1924. O význaulU 
a organisaci technicko-hospodářského výzkumu ciziny a kulturně hospo- · 
dářské propagandy, přednášel dr. ing. Radouš. Přehled vývoje vědec

kého řízení v Bulharsku, Jugoslavii,. Polsku a SSSR, podal dr. 2mavc, 
em. gen. tajemník MAP. Z analysy dějin lze pro budoucnost národa 
mnoho vytěžiti. Při odpoledním jednání, které vedl ředitel PrůmYlslovébo , 

ústavu při Obchodní a živnostenské komoře v Praze ing. Sýkora, před
nášel min. rada St. úřadu statistického dr. Kollar o vědeckém řízení ve 
veřejné správě a nutnosti zřízení ústředního ústavu pro výzkum veřejné 
správy. MUDr. Měska, přednosta nemocnice v Košicích, mluvil pro zave
dení vědeckého řízení v lékařství, nemocničních ústavech a zejména 
v lázeňství. Ing. dr. Tumlířová podala výklad o povolání ženy ve v~
decké organisaci domácnosti, neboť jen z takové mohou vycházeti ukáz
nění a k hospodárnosti a účelnosti vychovaní pracovníci. Dr. Píšek, pro
fesor na brněnské technice, podal směrnice pro zřízení ústředního ústavu 
pro výzkum fysikální v ČSR. a pojednal o vědeckém řízení ve výzkum
nictvL Ing. Sýkora vylS'Větlil návrh a program čítanky o vědeckém řízen! 
pro školu a lid. Plk, Moravec, profesor válečné školy, vidí úkol psycho
techniky na poli vojenském v tom, že na základě provedených zkoušek · 
se umožní výběr jedinců podle schopností pro určitý druh boje, kde se 
nejlépe uplatní. Tím se zamezí plýtvání silami národa a umožní jeho 
zařazení jako celku do válečného procesu. Diskusi o pronesených pře~
náškách zahájil a vedl ing. dr. Špaček. Ing. Sýkora ocenil význam zásad ' 
vědeckého řízení pro veškeré občanstvo. Na konec byla přijata resoluce 
o zřízení zvláštního československého výboru, kt~rý by se staral o po
řádání československých národních sjezdů pro vědeckou organisaci. 

Dr. Reichert. 

KONGRES: C. I. E . V NOTTINGHAMU. Letošní výroční kongres . 
mezinárodní Istudentské konfederace (C. I. E.) konal se v Anglii v NQt
tinghamu ve dnech 10.-21. srpna za účasti delegátů ze 17 států celého 
světa, mezi nimi i Československa. Po slavnostním zahájení přikročeno · 
k vlastním pracem kongresovým a to v 5 komisích: 1. v komisi finančnl. 
2. v komils'i pro mezinárodní intelektuální spolupráci, 3. v komisi ces
tovní, 4. sociální, 5. sportovní.. Ve všech těchto komisích zasedali zá
stupci českoslovenští a dosáhli všude pozoruhodného úspěchu. Právníky 
nejvíce bude zajímat práce v druhé komisi pro mezinárodní intelektuáln! ' 
spolupráci, jejíž dosavadní instituty, totiž institut vědeckého filmu, bi
bliografie, dále spolupráce mez~ průmyslem a studentstvem, studentské 
museum, sekretariát studentského tÍlsku byly rozmno'ženy o další a to 
o Office de ľÉtude de droit, jehož předsednictví bylo dáno Českoslo
vensku. Počátky této instituce jest hledati již v prvním mezinárodnÍal 
kongresu studentů práv, který se konal v r. 1930, kde došlo též k prvnt
mu návrhu na utvoření mezinárodní organisace mladých právníků .. 
Konkretnějších forem nabyl tento postulát na druhém mezinárodním 
kongresu právníků, který se konal loni v srpnu v Benátkách 
za předsednictví Čechoslováka Dra Záviše Zemana. Tam předložen 
organisační komisi Polákem Drem Sals-'Wislockim projekt stanov nové 
organisace. Návrh byl prodiskutován a zvolena komÍls'e, skládající se 
z Lucien Baumana (Francie) , Jeryho Kahla '(Polsko) a Dra Zemana 
(ČSR.) jako předsedy, aby připravila konečnou redakci stanov. Oba re
ferenti sice předložili své návrhy, ale vnitřní nesnáze polského svaZll 
znemožnily pak polskému referentu další práci a tak jednáno pouze na 
základě návrhu předloženého Baumannem. Tento projekt, doplněny -
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"Drem Zemanem, byl předložen kongresu v Nottinghamu, 'který po někte
r ých menších změnách návrh schválil. 

Změny, které v projektu provedl kongres nottinghamský, jsou jed
nak zevní (jiné po jmenování: Office international de ľÉtude de droit 
místo n;íročného pojm~novánI Federation, jež by vyjadřovalo závislost 
vůči C. -t, E.), jednak vnitřní (odstraněno vlastní finanční a příspěvkové 
hospodářství úřadu) . 

V čel úřadu vyplývá z §u 4 stanov: a) v mezích možností upevňo
vati přátelské styky a vědomí solidarity mezi \Studenty a bývalými stu
denty všech národů, b) rozvinouti studentský život spolkový, c) podpo
rovati toto hnutí v rámci národním, zejména sledováním výsledků ústřed
ních úřadů právnických, národních svazů právnických spolků , jakož 
i jednotlivých studentských spolků, d) podpowvati . zakládání společných 
orgánů ve státech, v nichž dosud neexistují, e) pečovati o to, aby práv
nické studium v jednotlivých státech zůstalo alespoň na dnešní úrovnl, 
f ) pečovati sp~lečnou a soustředěnou prací. o větší uplatnění právníků 
po ukončení studií, g) podporovati ·.spolupráci všech právníků v ohledu 
mezinárodním. 

Přes mnohomluvnost účelů vyjádřených v cit. §u, bude hlavnIm 
účelem úřadu pořádání výročních schůzek u příležitosti kongresu C. I. .E ., 
na nichž by právníci jednotlivých zemí přednášeli a prodiskutovali pře
dem stanovená themata, zejména taková, jež mají vztah k zemi, v níž 
je kongres organisován. Bude-li i zastupitelstvem C. I. E., které se konll 

,o vánocích v Bordeau x, návrh poslední redakce přij)at , bude se první 
schůzka mladých právníků podle nového ,statutu konati na: půdě našeho 
státu v Praze a v Tatrách u příležitosti XVII. kongresu C. I. E. v srpnu 
příštího roku za předsednictví Jindřicha Smolka, starosty Všehrdu design. 
-předsedou nového úřadu. Mílstopredsedy jsou : Sebastian Popescu (Rumun
.sko) a Alexis Goldschmidt (.Belgie). Našim právnickým spolkům a jejich 
členům naskytne se zde vděčné pole působnosti jak pro přípravu konfe
rence, přípravu jednotlivých diskusí, debat a themat, tak i účastí při nich . 

. s-k. 
l{ SITUACI. Hospodářský podzim bude u nás patrně rušný. Ostatně 

nelze letols ani dobře mluviti o obvyklé prázdninové přestávce. O prázd
ninách _byla opětovně zásluhou profesora Macka rozvířena otázka mo
'bilisace peněžního trhu l ombardem státních papírů, který měla prová
děti Národní banka Československá. S uspokojením možno konstatovati , 
že tomuto požadavku dostalo se tentokráte podrobné a vyčerpávaj ící od
povědi také s mí\slt nejvíce k tomu povolaných, od Národní banky Čsl. 
Argumenty pro tento požadavek byly tu již vícekráte ' probrány a oce
něny . Pro zajímavost jest uvésti, že na výtku, že tímto způsobem by Ná
rodní banka poskytovala konec konců úvěr státu, přiznal profesor Macek 
otevř eně, že by v tom neviděl nic nesprávného . To ovšem ukázalo, že 
rozpor v názorech je příliš hluboký a příliš zásadní, než aby mohl býti 
debatou sebe svědomitější překlenut. Zde již jest naprostá shoda s ná
zory uplatňovanými se strany agrární, aby cestou měnovou bylo zlepšeno 
postavení zemědělství. Požadavek agrární jest však sobecký, upřímnější, 
ale t aké vysvětlitelnější, jde mu o splnění konkrétních) zájmů na úkor 
celku a nedělají se 19 tím žádné tajnosti . Na straně sociálně-demokra

tické uplatiíují se důvody teoretické i všeobeoné, konkrétní pmsrpěch 
jest pochybný, zejména však pro dělnictvo. V tom jest opět viděti větší 
-převahu reelnosti programu agrárního před sociálně-demokratickým. Tím 
se také částečně vysvětluje převaha agrárního vlivu, nezáleží jen na 
po'čtu, ale i na cílevědomosti. Ze všech stran ví agární strana nejlépe, 
co chce. Její požadavky jsou čaiSlto s hlediska všeobecného až provoka
ti-mě sobecké, ale jsou předkládány s takovou rozhodností a , konkrét
ností , že se jim nelze vyhnouti a nutno uvažovati, jak se s nimi aspoň 
částečně kompromisně vyrovnati, i když kompromis je stavovským pri
vilegiem. 
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Ačkoli téměř se žádným požadavkem agrárním nelze bez výhrad 
(Souhlasiti, přece nutno uznati, že není pr()blému, který by aspolí vzdálené 
se zemědělství týkal, aby proň neměla agární strana své řešenÍ. Je to· 
ovšem řešení, které téměř vždy výlučně sleduje zájmy zemědělské , zájmy 
ostatní odbývajíc povšechným tvrzením, že ' blahobyt zemědělství přinese· 
také blahobyt ostatním stranám. Toto tvrzení jest ovšem ,správné j en~ 
potud, pokud zemědělské řešení není popřením všech vývojových pod
mínek ostatních stavů, a to jest téměř pr,avidelně. Toto jednostranné vi
dění všech hospodářských problémů jen s hlediska zájmů zemědělských. 
jest sice politicky pochopitelné, ale hospodářsky neomluvitelné ani tehdy. 
když se všechny platné zákony hospodářs é odbývají paušální námitkou 
že jsou překonány , že nutno se ubírati novými! cestami, že není třeba 
je respektovati, nýbrž přizpůsobiti . vlastní potřebě. Je to recept velmi 
jednoduchý, kterýi však může přesvědčiti jen svou vírou, svým fanatis 
mem, svou hlučností, nikdy však věcností svých důvodů. Vynikají-li ze
mědělské návrhy konkrétností, jsou po stránae teoretické slabšÍ! v hos
podářské logice. 

I když nelze s agrární koncepcí souhlasiti, nutno s ní počítati, po
něvadž za ní stojí politická moc, která jeslt odhodlána svůj program pro
saditi proti všem, a na,nejvýš by byla ochotna; k ústupkům, které by 
celkovou linii jejího programu neporušily. Dojde tedy patrně opět o .všech 
důležitějších osnovách ke kompromisu, bude to však kompromis, v ně1:pž 
zemědělské zájmy budou privilegovány. ara. 

BANKOVNí REFORMY V BELGII. Belgie se rozhodl3j opustiti od 
1. ledna 1936 dosavadní systém bank smíšených, t. j. bank, které ,sou
časně přijímaly vklady a financovaly průmysl, a nahraditi jej systém~ 
bank čistě depositních, t. j. bank, které mohou přijímati vklady, ale l!e-· 
smějí nijakým způsobem, ani přímo ani nepřímo zúčastniti ISle na pod
nikání průmyslovém, zemědělském nebo obchodním. Nesmějí tedy toto· 
podnikání ani financovati úvěry, ani účastniti se na něm kapitálovou 
účastí, na př. držbou 'cenných papírů. ' Proto mohou míti ve svém vlast
nictví z cenných papírů toliko papíry jiných depositních bank a papíry 
státní a jim na roveň pO'Sltavené. Pokud obstarávají emisi jiných papírů, 
mohou tyto papíry míti ve své držbě, nikoli však déle než 6 měsíců ode 
dne jejich vydání. V souvislosti s touto dalekosáhlou změnou bylo nufno> 
řešiti otázku, kdoj převezme úvěry, které zejména průmyslu banky po
skytly. Tato otázka řeší se tím, že se pověřuje Société Nationale de Cré
dit a l'Industrie, která! již dříve byla zřízena na podporu průmylsJu, aby 
tak zva;né zdravé· úvěry od bank přebírala a přeměňovala tyto úvěry,. 
které jsou vesměs krátkodobé a zúročeny průměrně 81/2%, na úvěry dlou
hodobé súročitelné 4%%. Za postoupené úvěry obdrží banky nepřevo
ditelné a nezastavitelné 3010 obligace, státem zaručené . Z úrokového roz
dílu mezi úrokem 4%%, který bude musiti platiti průmysl Société N,a
tionale de Crédit a l'Industrie a mezi úrokem 3010, který budou dostá
vati banky jako majitelé obligací, má býti využito na úhradu event. 
ztrát, které by Société Nationale de Crédit a l'Indus.trie vznikly tím, že
by jí převzaté úvěry staly se nedobytnými. Pokud úrokový rozdíl DSt 
krytí těchto ztrát nestačí, ~udou za ně ručiti banky, od kterých Société 
Nationale de Crédit a l'Industrie úvěry převzala, a to v prvé řadě indi
viduelně, t. j. každá banka za svůj úvěr a kdyby ztráty přesahovaly její' 
platební schopnost, nastoupí ručení kolektivní, t. j. ručení ostatních 
bank. Tímto způsobem chce Belgie uvolniti a zlevniti úvěr, a to jednak . 
přímo nucenou konversí · průmyslových úvěrů z krátkodo·bých pohledá· 
vek na dlouhodobé, jednak Um, že banky zbavuje rilsika s těmito úvěry 
spojeného, které je nutilo udržovati vysokou likviditu a proto i prová
děti restriktivní úvěrovou politikuJ Aby dlužníkovi bylo umožněno zba
viti se tíživého dluhu, bylo vydáno v Belgii nařízení, že dlužník může' 
bez ohledu na jiná ujednání zaplatiti svůj dluh před jeho splatností, vy_o 
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rozumí-li o tom věřitele. Tato možnost vztahuje se též na splácení cen
ných papírů. Po takovémto ohlášení musí ovšem dlužník zaplatiti do 
3 měsíců dlužný kapitál i se všemi ,splatnými úroky resp. annuitami. Je 
to zajímavý způsob pomoci dlužníku. Pro nás, kteří jsme si zvykli již. 
na různá moratoria, snad příliš civilisovaný a proto nezvyklý. 

Vedle těchto opatření rozhodla se belgická vláda přispěti sama pn
mo k podpoře úvěru a podnikání tím, že zrušila a sníŽila mnoho danI 
a , poplatků, zaručila bezpoplatnost zejména [společenským přeměnám 
vŠeho druhu, vycházejíc z toho správného názoru, -že podnikání bude se 
vyvíjeti tím příznivěji, čím méně , překážek mUj bude stavěno v cestu. 
Přes to, že efektivní ztráty státní pokladny z těchto úlev jsou velmÍ 
značné~ slibuje si belgická vláda, že tyto ztráty budou vyváženy vzrů-
lstem státních příjmů ze zvýšené podnikatelské aktivity. Dr. Lepař. 

NĚMECKÉ MORATORIUM. V poslední době dospělo Německo ,tak 
daleko, že ohlašuje resp. lépe 'řečeno hrozí moratoriem. Ukazuje se, že 
naděje skládané cizinou v Schachta, který 'se stal jakýmsi hospodářským 
dilitátorem Německa, zklamaly. Schachtova hospodářská politika s hle
diiska státního neliší se od politiky držitelů moci v Německu tak obsa
hem, jako. formou. Dr. Schacht d~vá přednost tomu, že dokazuje cizině, 
že Německo platiti nemůže, před tím, aby ji provokoval tím, že by tvrdil, 
že platiti nechce, ačkoli pravda jest rozdělena n~ obě strany. Dr. Schacht 
zřejmě přesvědčil nynější držitele moci v Německu o tom, že jest daleko 
chytřejší a rozuminější pokračovati v hospodářské politice, která byla 
vedena již za doby německé republiky, kdy Německo se soustavně za
dlužovalo do té míry, ze nakonec nemohlo platiti ani dluhy válečné, ani 
dluhy soukromé. ~řes všechna odsouzení, kterými za'Slouženě obdařily 
i velmi vážené hospodářské časopisy :i věřitelské organisace Německo, 
nelze upříti, že je to vzácný příklad cílevědomosti, s jakou Německo do
sáhlo toho, že proti všem pravidlům, ačkoli j~st, předluženo, není -samo 
vydáno věřitelům na po spas, nýbrž naopak diktuje jim své podmínky. 
Malou ukázkou jest příklad Československa , Politické aj finanční posta
vení Československa nevytvořilo na ště'stí dosti předpokla9.ů pro vel.ké 
naše pohledávky v Německu,\ naopak díky svým hospodářským stykům 
s Německem byla naše bilance poměrně aktivní. Cílevědomým postupe~ 
Německa byly však vyřazeny některé naše dovozní výrobky tak nená
padně, že jsme si to uvědomili teprve tehdy, až se v plné síle objevny 
dŮtsledky tohoto německého postupu, totiž naše pasivita., Byl proto za
veden clearing s Německem, intensivně podporován výv'oz do Německa, 
aby naše pasivita byla' vyrovnána. Neuplynul ani rok a tato politika, 
o jejíž správnosti nikdo nemohl pochybovati, musila býti úplně zvráce
na. Podařilo se totiž nejen zvýšiti náš vývoz, nýbrž i snížiti ,náš dovoz 
z Německa, čímž opět s Německem stouplo naše aktivum, aktivum však 
naprosto nevítané, poněvadž nemůže býti jinak vyrovnáno než dovozem 
zboží. Stal se tedy obratem nežádoucím vývoz a dovoz, který byl dosud 
brzděn, Ise ze všech sil podporuje, jen aby naši vývozci dostali zaplaceno 
za zboží, které do Německa vyvezli. Toto úsilí je tím intensivnější a ob
tížnější, poněvadž Německo jednak bojkotem, ale zejména svou platební 
neschopností téměř na odiv vystavovanou přivedlo konečně ostatní země 
k přesvědčení, že do Německa vyvážeti nelze. S tímto přesvědčením pro
zatím Německo bojuje tím, že přeplácí dovážené zboží, zejména suro
viny. Toto přeplácení mu~í - se však projeviti v cenách německých vý
robků, které stoupají tak, že ztrácejí ,schopnost konkurence a tím 
i schopnost vývozní. Německo snaží se udržeti si benevolenci ostatních 
zemí zejména věřitelských tím, že jim hrozí moratoriem. Ačkoli platební 
služba Němec,ka omezena jest, téměř na minimum, takže zamrzlé pohle
dávky přesahují mnohonásobně pohledávky. likvidní, takže praktic~ý 
význam moratoria zdál by se nepatrný, přece nelze zapomínati na jeho 
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účinek psychologický, jakož i na ·to, že by došlo pak ke skutečné lik
vidaci všech pohledávek, které Německo platiti nemůže. Německo ví, že 
se tohoto okamžiku. věřitelé bojí, ačkoli se zdá ~ že odvrátiti d ocela Jej 
již asi moci nebudou a různým vydíráním, jak se zejména anglick Ý, a 
americký tisk vyjadřuje, snaží se od nich vykoupiti alespoľí odklad. Za
jímavou jest při tom posice marky. Její záznam jest stabilní, přes~. t.o, 
že veškeré h01spodářské předpoklady , zejména nepřímá inflace by mIll-
vily pro její pokles. Poněvadž však devisové hospodářství · jest v Ně
mecku omezeno do nejzazších mezí, nemohou se německé obtíže vnitřní 

i zahraniční v hodnotě marky projeviti. Udržuje se ted~ uměle hodnota 
marky stabilní prostředky ryze technickými, ačkoli materi~lně této! hod
notě vůbec neodpovídá, což jest nejlépe zřejmo z rostoucího znehodIi~
cťJní těch markových položek, které pd různými názvy se vyskytují a 
na něž tlak aspoľí v omezené míře se může uplatniti. Dr. Lepař. 

TŘETÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O POJIštov ÁNÍ VAD
NÝCH 2IVOTÚ konala se v Praze ve .dnech 4.-8. září t. r . za účasti d e
legátů pojišťoven z většiny evropských států. Již po desítiletí usilují pp
jišťovny o to, aby mohly poskytnouti pojistnou chranu též osobám, které 
nejsou zcela zdravé. Pro posuzování, zda a za jaké prémie mají tyto oso
by, které obyčejně nejvíce pojištění vyhledávaly, býti přijímány , schá
zely všem pojišťovnám 'správné statistické podkllldy, které si zatím mu
sely jednotlivé pojišťovny opatřovati z malého· počtu pojištěnců. Bez po
třebných statistických podkladů a zkušeností nemohly pojišťovny provo
zovati pojišťování takových vadných životů na širší základně . 

Proto se pojišťovny, pracující v určitých územích, spojovaly za 
tím účelem, aby . na společném základě přijímaly pojištění osob s vad
ným zdravím a rozdělily mezi sebe větší risika na řadu risik menších. 
Tak došlo také v bývalém Rakousku v roce 1917 k utvoření !svazu pr,o 
pojišťování vadných životů, v němž byly členy téměř všechny větší české 
pojišťovny, . Po převratě byl podobný svaz zřízen z roce 1922 pro' po
jišťovny, pracující na území republiky Československé. Podobné svazy 
bylYi zflzeny též v jiných státech, zejména ve státech severských a 
v ltalii. . 

Tyto svazy, které také neměly dostatečný materiál k e statistickému 
zpracování podkladů pro pojišťování vadných životů, vstoupily na mezi
rodní konferenci, konané v roce 1927 ve Vídni, ve vzájemnou kooperaci 
tím, že asi navzájem sdělovaly všechna data jimi zjištěná při pojišťování 
vadných životů. Aby byl zjištěn jednotný základ pozorovaných případů, 
hyl o usneseno vypracovati jednotný statistický štítek, obsa hující vše, c"O 
je třeba . pro sestavení stat~stických cifer. Úprava tohoto štítku, jakož 
i zhodnocení dat na štítku uvedených, bylo hlavním předmětem jedn~ní 
III. mezinárodní konference (II. mezinárodní konference konala se v r . 
1931 v Kodani) o pojišťování vadných životů, konané v Praze letošního 
roku. Z podaných referátů jednotlivými < evropskými svazy zjištěno , ~e 
v zásadách všechny svazy užívají jednotného štítku, takže bylo, možno 
v šechny pozorované případy jednotně statisticky zpracovati. Referáty 
přinesly opět nová pozorování různých nemocí, jakož i výsledky docí
lené při úmrtnosti, takže Ise skutečně podařilo to, co bylo při zakládání 
svazů a konferencí sledováno, postaviti totiž pojišťování vadných životů 
na SlrSI a spolehlivou základnu a stanoviti tak příslušné přirážky k po
jistnému podle druhů pozorovaných nemocí a vad. 

Kromě toho byla provedena zejména diskuse o různých výhradách, 
omezujících ručení pojišťovatelovo a o připouštění invalidity ve směru 
·osvobozenÍ od placení prémie v případě invalidity. . . 

Poslední den konference byl věnován lékařlským diskusím o poji
šťování vadných životů. 

.1 
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Konference se zúčastnilo vedle četných účastníků pojišťoven domá
cích celkem 42 delegátů cizozemských pojišťoven a svazů pro pojišťováni 
abnormálních životů. Konference měla velmi úspěšný průběh a předne
sený, zejména statistický materiál byl velmi cenný a způsobí jistě další 
rozšíření možnosti pojišťovati životy, které dOisud jsou z pojištění vylou-
čeny. Příští konference bude se konati v r'oce 1937 v Paříži. . 

. Dr. L. Kummer. · 

ÚKAZ DOBY. Mezi záplavou úředních vyhlášek děkanství brněnské 
právnické fakulty objevila se teď jedna, která by měla býti mementem: 

» V poslední době množily se případy, ve kterých z i1ejruznějších 
stran a nejrůznějším způsobem (ústně, písemně, telefonicky) bylo inter
venováno u jednotlivých členů profesorského :sboru právnické fakulty 
Masarykovy university ve prospěch zkušebních kandidátů při státní~h 
zkouškách resp. r igorosech. Děkanát upozorňuje, že takové intervence 

jsou nepřípustné.« 
O mnohém nás poučuje. Především 'o tom, že i na akademickou 

půdu proniká návyk povážlivě se rozmáhající, intervencí u rozhodujícího 
usměrnit žádoucím způ:sobem volné jeho uvažování. Čteme-li dále mezi. 
řádky, poznáme, že takovéto pokusy nejsou nikterak ojedinělé a že jiIp.i 
trpí snad všichni zkoušející, protože by jinak nebylo došlo k jejich ve
řejnému a jednomyslnému odsouzení. Vynalézavost intervenujících ' je 
úctyhodná. Vedle význami1ých poznámek v přátelském rozhovoru, chce
me-li začíti nejšetrnější formou, berou zavděk i přímluvou telefonickou, 
ba utíkají se i k nebezpečnému upozon'íování písemnému, spoléhajíce 
na gentlemanství postižených. 

A když už jsme u tohá výrazu - kdo je zde vlastněl 
postižený? 

V prvé řadě je jím zkoušející, kterÝ{ za cenu objektivního posouzení, 
tedy přesného plnění svých povinností, riskuje lecjakou odplatu uraže
ného, protože nevyslyšeného přímluvce . Nechci říci, že by riskoval ztr~tu 
jeho přátelství, protože poměr, jehož má býti takto zneužito, nemůže 
přece býti přátelstvím. 

Tito postižení nejsou jediní. Jsou jimi dále všichni, kteří hodina-
mi perné práce mus~ vyvážit nevýhodu, že nemají orodovníka. Ztráta 
chuti k dalšímu přičinění, která je toho dů:sledkem" není tragedií jen po
stiženého jednotlivce. 

A konečně (život má rád takové ironie) niůže dojít trpělivost zkou
šejícímu, bombardovanému prosbami tak, že na jednom vyvolenci ml!r
kantně ukáže, jak málo u něho platí přímluva. Kdo je v tom případě 
nejtrapněji postiženým, netřeba povídat. 

Ale nad těmito důvody, které ukazují, že »ztracení slova « není nej
jistější cestou, jak ucpat mezery ve vědomostech kandidáta, stojí jeden, 
ne všemi uznávaný: morálnost. 

My studenti vítáme upřímně snahu profesol'lského sboru zahnat ~a 
brány naší »almae matris,« dotírající :sem nebezpečí a odsuzujeme 
ty z lwlpgů, pro něž podstatným bodem 'pí'ípravy ke zkouškám je pr'e
myšlení, koho za kým by poslali. Takové počínání snese ostřejší epi
theton než »nepřípustnost «. 

Snad pro naše volání postačí publicita úřední desky a tohoto ča~ 
sopisu. Kert. 

1 ,KOLIK SE VYDÁVÁ A KOLIK STOJÍ POSLUCHAČ PRÁV? V po-
~ledl1ln; (XX'Y. 3.- 4.) sešitě Věstníku Čes. ústřed. spolku učitelů vysoko
skolskych UlllV. prof. Dr. Vojtěch podrobně probírá otázku rsnižování do
tací na čs. vysokých školách. Naše čtenáře bude nejvíce zajímati srov
nal1l na zákl~dě indexových čísel. Tabelárně nejprve \SIÍ uveďme, jak po
st.upovalo sl1lzování dotací na fakultách právnických, když rok 1931 je· 
zaklad (l 00) : 
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1931 1932 1933 1934 
Praha čs. 100 75 1035 41.7 
Praha něm. 100 75 70 28.6 
Brno 100 75 64 35 
Bratislava 100 75 110 43.7 

, Pokud jde o náklad na jednoho posluchače, je nutno srovnati 
všechny ' fakulty navzájem, při čemž uvádíme celé tabulky podle prof. 
Vojtěcha, vynechávám.e však jeho čaJS'ové srovnání (léta 1914, 1929, 
1931, 1934), zůstávajíce jen při roku 1934. Pro zjednodušení tabulky 
jsou fakulty uvedeny jen zkratkami, při čemž první číslo značí celkový 
náklad, druhé náklady na vyučovací a vědecké pomůcky (dotace): 

Theol. Práv. LéJc Fil. Přírod . 

Praha čes. 5.800 408 4.650 3.007 2.730 
35 10 2.530 78 152 

Praha něm. 5.670 630 4.570 2.860 3.858 
40 12 2.440 74 245 

Brno 865 6.850 5.240 8.090 
28 3.400 170 560 

BTatislava 836 6.550 6.780 
28 2.600 283 

Tato čísla však je nutno bráti velmi opatrně. Jsou to totiž jen 
-čísla rozpočtová, jak sám prof. Vojtěch upozorňuje a jak ad oculos do
kázala na př. lékařská fakulta v Brně . Jí totiž ve skutečnosti bylo vypla
-ceno místo 689.500 Kč jen 286.500 Kč. Proto index velmi se snižuje a 
ve skutečnosti náklad dotační na 1 posluchače z 3.400 Kč se snižuje 
na pouhých 215.40 Kč. K ťomu ke kritice sluší dodati, že na př. pod 
titulem min. škol. na vydání na budovu právnické fakulty se nevedou 
jen vydání na právnickou fakultu, nýbrž i na ostatní obory v její bu
-<lově nyní umístěné a to na rektorát, Vysokoškolský sport, zkušební ko
misi pro středoškolské učitele, a nyní dokonce i techniku (architek-
turu). Přesto· jsou i čísla rozpočtová v lecčems zajímavá. Ca. 

UŽITECNÁ VÝMĚNA. Dosud se více v teorii než v praksi uváděly 
návrhy, že by bylo vhodné, aby mladí úředníci 21' českých zemí prodě
lali aspoň kus prakse nlil Slovensku a mladí úředníci ze Slovenska a 
Podkarpatské Rusi zase naopak v českých zemích. Užitečnost takovéhoto 
»handlu «, jak se tomu kdysi říkalo v českých zemích, byla by zejměna 
-pro právníky velmi užitečná. Především psychologická, neboť český člo
věk je tvor nad jiné nepohyblivý a přinutil by se tím, aby musil opu
stit- domácí své prostředí a poznal, že i za hranicemi jeho města je ži
vot. Dále je _ nesporná výhoda politická, přímo :státnická, která by sblí
žila obě generace, takže by úzce k sobě přilnuly, poznavše navzájem 
svoje potřeby. A konečně zcela eminentní a jedinečné je to pro práv
níky jako. problém unifikačnÍ. Je nezbytno poznávat obojí větev česko
-slovenského právního řádu a to lze učiniti velmi jednoduše v prak si. 
Dosud nebylo možno uskutečnit tuto výměnu pro nedostatek slovenského 
dorostu. Nyní ~s'e prý proponuje výměnaj tak, že by za stejný počet 
'z českých zemí na Slovensko nastoupil stejný počet ze Slovenska do 
českých zemÍ. Tato parita je nutná, aby některé kruhy neviděly v tom 
»invasi českého živlu « ,na Slovensko. Ale buď jak buď, výměnu stejně 
vítáme, protože ,její prospěšnost půjde rozhodně k dobru jak jednot-
1ivců . tak i Istátnímu celku! Ca. 

POLSKÉ UHLí DOBÝVÁ ODBYTIŠTĚ. V posledníchl měsících hos
-podářská veřejnost zabývala se paradoxní skutéčností.. Jedná se o to, že 
uhlí z Katovic do Budapešti, dosud dopravované výlučně železnicí, bylo 
posláno oklikou přes Gdyni okolo Evropy a Dunajem, urazíc tak vzdá-
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lenost okolo 10.000 km místo dosavad: obvyklých 500 km, tedy 20kI:át 
více. Tato skutečnost vyvolala především živé komentáře v českosloven

ském tisku, jenž v n~ spatí'oval demonstraci Polska proti Českosloven
..sku, jež do té doby obstarávalo transitní přepravu polského uhlí do Ma
.ďarska. 

Polské kruhy hospodářské naproti tomu tvrdí, že nejde o úmyslné 
vystoupení, je to pouze dů;;ledek nynější tarifové politiky československé . 
. Přeprava mořem a Dunajem je levnější než doprava železnicí. »Polska 
.{iosEodarcza « uvádí, že 

výlohy převozu 1 tuny uhlí železnicí z jámy do Budapešti-Lipót
várols podle sazebníku z 15. srpna 1933 jsou zl 40.40, 
výlohy přepravy mořem: 
doprava z jámy do Gdyně i s' překladem 
doprava vodou Gdyně-Braila-Budapešt 

v kursu 155.64 
celkem 

zl 5.55 
Pengo 19.50 

zl 30.34 

·~ož značí, že doprava vodou je o 10.25010 levnější než železnicí. 
zl 35.8V, 

V letních měsících podařilo se sdružení polských těžařů uzavříti 
·výhodnou smlouvu se švédskými průmyslníky, podle níž Švédové budou 
·470/0 celkové své spotřeby uhlí brát z Polska. PoLsko tím získalo záruku 
. ..zaměstnanosti pro větší část svých těžařstev, neboť tím je zaručen odběr 
okolo _ 1,200.000 tun uhlí. Dohoda platí do polovice roku 1936. 

Také s Italií byla uzavřena Polskem kompensační dohoda, podle níž 
-bude · odebíráno polské uhlí pro italské železnice jako protihodnota za 
dovoz automobilových součástek, povolený turinské továrně Fiat. Dodáv
ky italským železnicím činí asi 380.000 tun uhlí v hodnotě okolo 6 mi
lionů zlatých. Jest dobře upozorniti na rozmach obchodních styků pol-
ských v době, kdy my postupně ztrácíme zahraniční odbytiště. čb. 

POLSKÝ ÚSTAV PRO ZAHRANIČNí OBCHOD. V Polsku přetváří 
se dosavadní Exportní ústav na Ústav pro zahraniční obchod tím, že mu 
byly přiděleny úkoly zahraničně-obchodního oddělen,í ministerlsltva obcho
du, řízení politiky vývozních prémií a reglementování dovozu. Ústav bt!
de pod dozorem ministerstva obchodu a průmyslu,· .nikoliv jak bylo uvá
děno pod správou ministerského předsednictví nebo snad Svazu obchod
ních a průmyslových komor. Tomuto svazu však má býti i nadále za
jištěn vliv na zahraniční obchodní politiku tak, že bude zachována 

·Ústřední dovozní komise, jíž přílsluší rozdílení kontingentů zboží, . povo-
· lených vládou přes zákaz dovozu. čb. 

OCHRA,NA STÁTU byla nově upravena zákony v sovětském Rusku 
~a v Rakousku. Oba státy totiž pocítily potřebu ochránit svoje zřízení a 
zákonnou cestou upravit stíhání těch, kdo brojí proti základům státu. 

V Rusku výkonný výbór ústředního sovětu publikoval nařízení o stí
hání zrady vlasti. Je to nové slovo v sovětském státě, neboť dříve tam 
.znali jen pojem protirevoluce. Nové nařízení určuje smrt zastřelením a 
zabavení jmění na ty občany, kteří nějak poškodili vojenskou moc stá· 
tu. Je to trest hlavně na vyzvědačství, prozrazení státních tajemství, státu 
nepřátelská spólčení a spojení s nepřítelem. U vojenských osob jsou pod
mínky ještě přísnější, neboť se trestá i rodina vojína-zrádce, když ne
·oznámila jeho činnolst, blť i když o jeho činnosti nevěděla, byla však 
z ní hmotně podporována. Objevuje se tu jako trest také deportace do 
Sibiře - je vidět, že nové Rusko nezapomnělo na zvyky carského re
žhnu. 

V Rakousku byl nový zákon usnesen vládou a stanoveno jím, že 
státní zástupce má právo zakročit kdykoliv proti všem rušitelům pokoj~. 
Hlavně však zákon formuluje zakročení proti podnikům ~ je to odlesk 
-chování Alpinky za revoluce protidollfussovlské. Zaměstnavatelé, kteří se 
prohřeší, mají býti zbaveni koncesí a podniky uzavřeny, zaměstnanci pak 



,I» 

" "r 

" ~ 

40 

okamžitě propuštěni a nahrazeni osobami »vlasti věrnými « . Zákon. je vy
dán jen jako prostředek okamžité odpomoci vůči chování některých p~d- · 
niků, má vyjít opět z platnosti, až ho nebude třeba. čb. 

JUGOSLAVIE ZRUŠILA FIDEIKOMISY. V červencri byl v jihoslo
vanském senátě pHjat nivrh zákona, jímž se zrušují fideikomisy. Napří- · 
ště bude moci fideikomisního majetku užívati jak držitel fideikomisu, 
tak i čekatelé fideikomisu. V debatě, která se v senátě o návrhu rozvi
nula, poukazovali všichni řečníci, že instituce fideikomisu je cizí práv
nímu pojetí jihoslovanského národa a že byly zavedeny pod vlivem cizLll 
cizími mocnáři. Kromě toho byly fideikomisy vždycky oporou protiná
rodních snah politických, kulturních i hospodiřských. Přijetím nového 
zákona byl likvidován sociální anachronismus, který i v Jugoslavii měl 
již jen historické oprávnění. čb. . 

MOŘE V HOSPODÁŘSTVí JUGOSLA VIE. Jihoslovanské Přímoří, od. 
S'ušakU: až k jihu k řece Bojaně, jest kamenité a sotva skýtá obživu ta.n
nímu obyvatelstvu. Za to moře dává Jihoslovanům značné výtěžky. 

Je to především námořnictví. Jihoislovanské obchodní loďstvo má 
d,\les již 188 lodí s 360.000 tunami. Mezi nimi jsou i krásné turistické · 
lodi jako známé Král Alexander, Kraljica Marija, Prestolonaslednik Pe
tar a druhé., Jihoslovanské přístavy zaznamenaly loni návštěvu 91.958 
lodí SI 16,310.000 tunami. Na prvním místě je Split, pak Dubrovník, Su
šak, Šibenik. Nejvíce lodí bylo domácích, jihoslovanlských, pak italských 
a řeckých. Z těch jihoslovanskě obstaraly 74.20/ 0 dopravy, italské 15% a 
řecké 3.30/0 . 

Druhý zdroj obživy je rybářství. Jihoslovanské ryby jsou oblíbeny, 
protože nepocházejí z bahnitých zátok, ale z volného moře s kamenitým 
nebo písčitým dnem, takže ryby mají dobrou stravu. Počet jihoslovan- o 
lských rybářů stoupl v posledních letech s 12.000 na 18.000 a počet ry
bářských lodí s 3600 na 5800. Roční úlovek je asi 6,000.000 kg i více 
v .ho.dnotě 40-50 milionů dinarů. . 
• Třetí způsob vÝdělku při moři je cizinecký ruch. Jugoslavie bez ' 
obzvláštní propagandy získala si řadu stálých návštěvníků, jichž počet 
stále stoupá. Letos možno ho odhadnout na 200.000 osob a příjem z toho 
na 400,000.000 dinarů. čb. 

ZÁKON O HLÁSENÍ CUDZINCOV. Doterajšia úprava hlásenia cud
zincov (v čeiských zemiach ministerské nariadenie Č. 33/1877, na Sloven
sku ministerské nariadenia na základe článku XXVIII/1879 a zákonný' 
člán()k V11903) je jednak zastaralá, jednak; ilejednotná. Preto minister
stvo vnútra vypracovalo osnovu novej úpravy tejto materie, ktorú roz
poslalo do pripomienkového pokračovania. Návrh zákona o pobytu cud
zozemcov má tieto nedostatky odstrániť. Predovšetkým je tu novosť už 
v slove cudzozemec, ktorého návrh užíva k odlišeniu od slova cudzinec, 
užívaného dnes pre osoby prichádzajúce do obce, kde nemajú ani prí
slušnosť ani stále bydlisko. Návrh má 15 paragrafov, rozdelených do 
troch čiastok. 

Prvá čiastka (§ 1-5) upravuje povolovanie pobytu. Každý cudzo
zemec, ktorf je vyše 14 rokov starý a chce na území štátu zostať dlhšie 
dvoch mesiacov alebo už je tu dlhšie ako dva mesiace, musí žiadať o po
volenie k pobytu. Dvojmesačná leh ota je určená z důvodov, aby tým 
nebol hatenÝ, cudzinecký ruch. Neplatí, keď ide o cudzozemca, ktorý 
chce prevádzať u nás zárobkovu činnosť. Tu bez ohradu na dížku pobytu 
v Československu musí byť predostretá žiadosť o povolenie k pobytu. 
Toto sa vydá len po preskúmaní podmienok stanovených zákonom 
o ochrail1e domáceho' trhu práce Č. 39/1928. . 

Cudzinec nemá zásadne právneho nároku na povolenie pobytu. 
Preto mu může byť odopreté alebo ho úrad může obmedziť len na určité · 

--- -~--- . -- -~ --
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miesto, dobu alebo vydaf po :splnení istých podmienok. Týmto ustano
. vením je pamatané, aby ~nohly byf odmietnuté osoby zločinné, štátu ne
p ohodlné alebo také, ktoré by škodily štátnym záujmom hospodárskym, 
n a pro priemyselná špionáž. Toto právo může úrad použif jednak preven
t ívne alebo i r epresívne odnetím povolenia alebo jeho ob med zením 
s okamžitou platnosťou. -.:... Evidencia cudzincov bude sa prevádzať ako 
doteraz u policie a četníctva. Každý cudzozemec musí tam do troch dní 
hlásiť svoj pobyt alebo i jeho zmenu. 

§§ 7-15 tvoriace tretiu čiastku zákona, obsahujú záverečné usta
novenia. § 7 uvádza pojem cudzozemca ako osoby, ktorá nemůže prel1-
kázať, že je československým štátnym občanom. Podla toho budú záko
nom postihnutí i cudzinci už teraz tu usadení a t . zv. bezdomovci. ~ 
Zákon obsahuje rovnako ustanovenie, podfa ktorého majú medzinárodne 
smluvy o týchto veciach po dobu svojej účinnosti platiť aj v Česko:siJ.o
vensku. Prevedenie ovšem vyžaduje vládneho nariadenia. - Ustanovenia 
zákona nebude možné použiť n~ osoby, ktoré používajú exteritoriaIity. 
Preto §§ 10 a 11 uvádzajú, že v páde vzájomnosti neplatia ustanovenia 
tohto zákona na cudzích štátnych príslušníkov diplomatických, konzulov 
etc. , prípadne i iné osoby, u týchto ovšem len na zvláštny výmermini
sterstva vnútra. Tak je umožnené urobiť výnimky, ktoré nezbytne Isi žia
·dajú potreby kúpefného a turistického ruchu. 

V ďalšom sú uvedené trestné sankcie voči tým, kto by nevyhoveli 
ustanovenia..n zákona a stanovené, že bližšie smernice k prevádzaníu za.-
k ona majú byť určené vládnym nariadením. čb. 

NOVELA ZÁKONA O PENSIJNíM POJIŠTĚNí SOUKROMÝCH ZA
MĚSTNANCŮ VE VYŠŠíCH SLUŽBÁCH. Dne 28 .. června 1934 byla uve
řejněna ve Sbírae zákonů a nařízení novela zálwna o pensijním pojištění 
s oukromých zaměstnanců ve vyšších službách jako zákon ze dne 21. 
června 1934 Č. 117. Sb. z. a n ., jímž :se mění a doplňují některá ustano
v ení zákona o pensijním pojištění soukromých zaměiSltnanců ve vyšších 
službách. 

Nejg.ůležitější z~něnu, kterou novela přinesla, je zavedení t. zv. so
ciálního důchodu, na který mají nárok pojištěnci po 55. roce svého vě
ku, pakliže získali aspoň 120 příspěvkových měsíců v povinném pojištění, 
:a jestliže ztratili zaměstnání a nejsou nejméně celý rok povinně podle pen
sijního zákona pojištěni. Tento důchod přísluší tedy nejdříve od dokona
ného 56. roku a vyplácí se po dobu, pokud důchodci není jakýmkoli způso
b em výděleČně činným. Pojištěnkám přísluší sociální důchod za stejných 
př edpokladů; věkové hranice snižují se však o 2 léta. Naproti tomu byl 
odstrapěn t. zv. bezpodmínečný starobní důchod , na který měli do:s'Ud 
nárok pojištěnci v · 65. roce věkľl a pojištěnky v '60. roce věku, i když 
zůstali dále ve svém zaměstnání. Důchodci, kteří již požívají bezpodmí
nečného starobního di'lchodu, musí se rozhodnouti nejdéle do konce t. r. , 
zda ohtějí vy'stoupiti ze zaměstnání a ponechati si starobní důchod nebo 
zůstati v zaměs'tnání a vzdáti se od 1. ledna 1935 starobního důchodu. 
Také důchodci, kteří berou t . zv. podmíněný starobní důchod po 60. roce 
věku (u žen po 55. roce věku) , pokud jsou zaměstnáni způsobem, který 
b y zakládal pojištěnou povinnost podle jiného sodálně pojišťovacího zá
k ona, pozbývají důchodu, a to již od 1. července 1934, jestliže se ne
vzdají svého za..něstnání. 

Novela přináší podstatné zlepšení v ustanovení § 24, kde se novým, 
p ro pojištěnce výhodnějším způsobem stanoví roční průměr služebních 
požitků, kterým se omezuje výše invalidního n ebo starobního důchodu a 
s ice. tak, že se tento průměr vypočte z nejvyšších požitků, které měl po
jištěnec v třiceti příspěvkových měsících z posledních devadesáti, po př. 
z kratší doby před nápadem důchodu. ' 

Novela odstraiíuje instituci uznávacího poplatku, naproti tomu však 



" " , 

! I, '~ ,. 

1(,.. 

" 11': 
'I, 

ll ' pt : 

It ' llt 

t 

42 

zlepšuje ustanovení o ochranných lhůtách.' Nároky z pojištění zůstávají 
totiž zachovány po zániku pojistné povinnosti po dobu, jež se rov~á 
čtvrtině příspěvkové doby 1, nejméně však po dobu 24 měsíců. Nároky 
z pojištění zůstávají však zachovány i přes tuto lhůtu po dobu proká
zané nezaměstnanosti, nejdéle však do uplynutí 60ti měsíců po zániku 
pojistné po.vinnosti, není-li ovšem ochranná, lhůta, ISltanovená jak shora. 
uvedeno, delší. Podmínkou tohoto prodloužení ochranné lhůty jest, že 
pojištěnec pí'edloží vždy každého půl roku po uplynutí řádné ochranné 
lhůty nositeli ' pojištění potvrzení veřejné zprostředkovatelny práce nebo 
odborové zprostředkovatelny práce, - která bude v tom směru uznána za 
rovnocennou zprostředkovatelně veřejné, že se u ní bezvýsledně hlásil 
o místo. Tento průkaz může býti nahrazen potvrzením příslušného obéc
ního úřadu, že pojištěneCl pro nedostatek pracovní příležitosti je neza
viněně bez zaměstnání. Nebylo-li potvrzení předloženo do 30ti měsíců po 
dni, kterého mělo býti předloženo, zaniká zachování nároků. 

Také podmínky dobrovolného pokračování v pojištění byly pod
statně zlepšeny. Není již třeba, aby dobrovolné pokračování v pojištění 
navazovalo bezprostředně na pojištění povinné, nýbrž mezi povmnym 
pojištěním a dobrovolným pokračováním v pojištění může býti přerušení 
až do skončení celé ochranné lhůty. Novela rozšířila možnost volby třídy 
na čtyři nejblíže nižší třídy, ale stanoví, že třída nesmí býti volena tak, 
aby pojistné této nové třídy kleslo pod čtvrtinu pojistného, které bylo 
naposled placeno v povinném pojištění. I v průběhu. dobrovolného po
kračování v pojištění je přípustna změna třídy v mezích tohoto usta- ' 
novení. Podle přechodných ustanovení zákona mohou dobrovolně pokra
čovati v pojištění také ti, kterým sice uplynula dosavadní dvanáctiměsíční 
lhůta, stanovená pro toto dobrovolné pokračování v pojištění, kterým ne
uplynula však ještě lhůta, dosud stanovená pro zachování nároků, jest
liže uplatní nárok na dobrovolné pokračování v pojištění v této lhůtě. 
nejpozději však do konce roku 1934. 

Novela přinesla také změnu ustanovení § 176 o státním přúspěvku 
za dobu vojenské služby za války. Změna spočívá v tom, že státní pří
spěvek bude poskytován pouze za osobní válečné úkony podle § 4 zák. 
o válečných úkonech, tudíž pouze za dobu, kterou pojištěnci ztrávili při 
výkonu t. zv. o,sobních válečných úkonů, t.' j. za dobu, po kterou býli 
pojištěnci zaluěstnáni jako příslušníci armády v podnicích, pOlstavených 
.pod vojenský dozor. Poskytování státního příspěvku vojákům za ostatní 
dobu vojenské služby za války nedoznává ovšem změny. Naproti tomu 
novela přinesla zlepšení, které se, projevuje zvláště v zavedení minima 
pro státní příspěvek v čálStce Kč 240 .~ ročně. Jestliže zemřel pojištěnec 
při výkonu vojenské služby za války před všeobecnou demobilisací, t. J. 
přede dnem 28. února 1921, považuje se přes to pro stanovení státního 
příspěvku k důchodu pozůstalých za dobu vojenské služby za váiky doba 
ode dne jejího nastoupení až do dne provedené demobilisace. UstanoveI;,lf 
tato mají zpětnou platnost k 1. lednu 1929. Žádosti za přiznání státního 
příspěvku lze uplatniti do konce t. r. a třeba je doložiti potřebnými do
klady. 

Z přechodných ustanovení třeba zvláště zmíniti se o tom, že ten, 
kdo již platí uznávací poplatek, může jej platiti · i dále, dokud ovšem 
nevstoupí do zaměstnání, které by zakládalo pojistnou povinnost podle 
některého sociálně pojišťovacího zákona. Dále třeba upozorniti na to, 
Že osoby, které požívají zkráceného důchodu podle U/SItanovení dosavad
ního § 24, mohou nejdéle do konce června 1935 požádati nositele po
jištění o nové vyměření svého důchodu ke dni 1. července 1934, je'Ji 
toto nové vyměření pro ně příznivější. Dr. Jindřich. 

VÝSLEDKY XVIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRÁCE, Mezi
národní konference práce konala zasedání v Ženevě od 4. do 23. červ~a 
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19M. Vláda Spojených :států amerických oznámila, že přistoupí v nej
bližší době za člena Mezinárodní organisac.e práce. Byly přijaty čtyři 
návrhy úmluv, z nichž dvě jsou nové a druhé dvě jsou výsledkem revise 
úmluv, dříve již přijatých. Úmluva o pojištění proti nezaměstnanosti za
vazuje každý stát, který . ji ratifikuje, aby provedl povinné nebo dobro
volné pojištění proti nezaměstnanosti, event. kombinaci obou, nebo také 
jeden z\ obou druhů tohoto pojištění, doplněný veřejnou péčí. Úmluva 
o pracovní době a střídání směn v automatické výrobě tabulového skla 
zavádí maximální pracovní dobu 42 hodin týdně a omezuje trvání směny 
na 8 hodin. I mezi dvěma směnami téže pracovní skupiny má býti pi'e
stávka nejméně 16 hodin. Mezinárodní 'úmluva z r. 1919 o zákazu noční 
práce žen byla zrevidována tak, že se nevztahuje na ženy, zastávající 
vedoucí místa a nekonající pravidelně manuelníl práce a že období zá
kazu práce mezi. 22. a 5. hodinou lze nahraditi obdobím mezi 23. a 6. 
hodinou. Seznam nemocí z povolání, které nutno podle úmluvy z roku 
1925 odškodňovati , stejným způsobem jako pracovní úrazy, byl dopln~n 
dalšími nemocemi. Konference zabývala se <;lále otázkou zachování ná
roků pojištěncům, kteří přesídlí za prací z jednoho státu do druhého 
a vyslovila se pro jednotný mezinárodní Isystém zajištění získaných ná
roků a čekacích dob; otázka tato má býti příštího roku předmětem dru
hého čtení a má býti vyřízena přijetím úmluvy. Rovněž příštího roku má 
býti vyřízena v druhém čtení přijetím úmluvy otázka zákazu práce žen 
v dolech. Otázka čtyřicetihodinového pracovního týdne, která byla před
mětem prvého čtení již loňského roku, nebyla vyřízena. Byla pouze při
jata resoluce, kde se praví, že konference v zásadě ukázala ochotu zkrá
titi pracovní dobu na 40 hodin týdně, že však letos nebylo získáno pro 
předložené návrhy potřebného počtu hlasů. Mezinárodní úřad práce by1 
pověřen doplněním příslušné dokumentace; otázka tato stane se opět 
předm.ětem jednání příštího roku. Konferenci byla předložena také vý
roční zpráva Mezinárodního úřadu práce, jakož i zpráva o tom, jak jed-
no~livé státy provádějí obsah ratifikovaných úmluv. Dr. Jindřich. 

ROZHLAS PRO PRŮMYSL, OBCHOD A ŽIVNOSTI. (Praha 1., Na 
Františku, minÍ'sterstvo obchodu.) Kuratorium rozhlasu pro průmysl, ob
chod a živnosti vypisuje veřejnou soutěž na nejlepší a pro rozhlas nej
vhodnější rozhovory a přednášky na tyto náměty: 1. Cesty k povzneseni 
živ.nosti po stránce hospodářské. 2. vývojové tendence v distribuci. ~. 
Moderní podnikatel jako kulturní činite l. 4. Jak posíliti náš střední stav? 
Soutěž je dotována obnosem 2000 Kč, z kterého bude uděleno celkem 8 
cen, a to: 4 první cem.y po 300 Kč a 4 druhé ceny po 200 Kč mimo ho
noráře od Radiojournalu za případné vysílání. 

Další podmínky: 1. Soutěže může se zúčastniti každý. Rozsah práce 
musí býti takový, aby se dal přednésti v časovém intervalu deseti minut 
(t. j. alsi 100 strojem psaných řádek). Práci jest dodati v 5 stejných .a 
dobře čitelných exemplářích ve státním jazyku nejpozději d o 15. ř í j n a 
1934 na adresu Kuratoria rozhlasu pro průmysl, obchod a živnosti, Pra
ha 1., Na Františku (ministerstvo obchodu). 2. Práce musí býti předlo
zena v zapečetěné obálce, opatřena heslem a označením tematu. Do kaž
dé obálky jest pak vložiti ještě druhou zapečetěnou obálku, obsahujíc! 
jméno a adresu soutěžitelovu. Tato druhá obálka :slJní být~ otevřena až 
po rozhodnutí soutěže. 3. Každý soutěžitel musí ' připojiti prohlášení, že 
jeho práce je původní, dosud nikde neuveřejněná, ani v rozhlase nepřed' 
nesená a že souhlasí s tím, aby v případě odměnění cenou stala se ma
jetkem rozhlaJsu pro průmysl, obchod a: živnosti, jenž ji po eventuelnf 
úpravě má právo dáti vysílati rozhlasem. 4. Přednolsrt bude dána pracím 
zpracovaným ve form~ dialogů neb rozmluv několika osob. Obsazeni 
úloh při rozmluvách více osob obstarává Kuratorium rozhlasu pro prů
mysl, obchod a živnosti spolu s Radiojournalem. 5. Ty práce, které pak 
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budou vysílány rozhla1s'em, muze autor přednésti osobně . Jestliže přednes 
přednášky obstará za autora Kuratorium, sráží se z normálního hono
rál'e jedna třetina za obstarání přednesu. Mimo přiřčené ceny získáyá 
autor přednesené práce normální honorář za příslušnou relaci, kterou 
poukazuje pak Radiojournal. 6. Obálky s přihlášenými pracemi budou ote
vřeny po lhůtě stanovené v bodě 1. O došlých pracech a jejich odměněni 
rozhodne porota zvlášť k tomu účelu sestavená, jejíž rozhodnutí je ko
nečné. Do poroty vY1sílají po 1 zástupci ministerstvo obchodu, Kurato
rium rozhlasu pro průmysl, obchod a živnosti, Gremium pražského o_b
chodnictva, Ústí'ední svaz čsl. průmyslníků a Zemská rada živnostens~á 
pro Čechy. 7. Po rozdělení cen porotou budou otevřeny obálky se jméIJ.Y 
autorů, jimž se oznámí vý1S'ledek soutěže podle usnesení poroty. Prá~e 
neodměněné porotou se buď autorům vrátí aneb se vyjedná s autory 
normální jejich vysílání. Soutěžitelům odměněným bude poukázána cena 
a zařízeno vysílání práce rozhlasem, jež pak bude oznámeno autorovi. 

Úř. 

PRÁVNICKÁ SPOLUPRÁCE SE SLOVANSKÝMI ZEMĚMI je pro
gramem »Komitétu pro právnickou spolupráci se slovanskými zeměmi\\., 
který zřídila Stálá delegace polských právnických sdružení a ústavů spolu 
s předsednictvím Polské komise pro mezinárodní právnickou spolupráci. 
Komitét má poťlporovati bezprostřední styky polských právníků s práv
níky slovanských istátů. Má navazovati styky s příbuznými organisacemi, 
sbírat a publikovat informace o pracích kodifikačních, vědeckém životě 
právním, spoluúčast při organisaci sjezdů, konferencí a pod., jakož i po
dávat do ciziny zprávy o právnickém životě v Polsku. Adresa' komitétu ' 
je:Wanszawa, Gmach S'l,du NajwyZszego. Vl'. 

Literatura 

JUDr. AUGUST MI'ijIČKA: Trestní právo hmotné. Nákladem spolku 
čs. právníků »Všehrd « v Praze 1934, stran XVI + 414, cena neudána. --
Není vhodnějšího odkazu posluchačům, s nimiž se věhlasný učitel loučí, 
než podati jim výsledky svého vědeckého a pedagogického snažení v tak 
jasné formě, jako to učinil autor v této své učebnici. Základní systema
tika jeho díla se zakládá na osvědčené bipartici části obecné a zvláštnÍ. 
První z nich se rozpadá na úvod, na partii o trestních zákonech, o tre~t
ných činech a konečně o trestech a zabezpečovacích opatřeních . Hlavně 
v ústřední partii této části své práce, totiž tam, kde jedná o trestních či
nech, rozvíjí autor bohatou problematiku, konfrontuje různá mínění, 
shromažďuje názory pro i proti, nezapomínaje' ovšem, že jeho spis ma. 
býti v prvé řadě učebnicí, kde dlužno se vy.stříhati všech nikoli nezbyt
ných, byť Isnad svádějících a velmi interesantních exkursů. Jen touto 
ekonomií, danou jasným vědomím účelu publikace, podařilo se autorovi 
shromážditi na těch nečetných stránkách celou ob§iáhlou látku, aniž by 
mu bylo možno vytknouti, že opomněl některého z problémů, jehož nezna
lost by se jevila jako závažný nedostatek vědomostí posluchačových. 
Nutno ooeniti ukázněnost a kritičnost autorovu, plynoucí z jasného vě
domí jeho přítomného úkolu, když dovedl zabrániti neúměrnému rozpěU 
některé partie, i když vědecká hloubka problému by toho Isnad žádala. 
Zde, vědom si, že píše učebnici, překonal osvědčený učitel neméně vě
hlasného teoretika. Se stejnou pečlivostí je propracována »zvláštní část «: 
knihy, uspořádaná' podle kriteria porušených statků . Nechybí ani citace 
judikatury a odkazy k odborné literatuře . Zdařilá typografická úprava 
zvyšuje přehlednost knihy. Pro tyto všechny vynikající vlastnosti lze 
Miřičkově učebnioi bezpečně předpovídati nejen značný, nýbrž, vzhle-


