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3. otázku »0 prevodnosti poistné:lO nároku pri poistení škodovomC! 
~pracujú pp. Dr. Cech, gen. riad. ,českej vzáj. poisťovne, Dr. Jindrák, 
Dr. Jul. Čapek, Dr. J. l\igrin, riaditel' poisťo\'ne »Moldavie Generalic. 

111. Ve d e c k Ý od bor p r e ob č i a n s k y s ú dny p 0-

riadok. 
I. »M,dú byť pripustené nova v odvolacom pokr::tčo\'aní ;1 v akých , 

medzia,c!'l«. Zpracujú pp. min. r. Karel Schotz, Dr. K. Kadlec, adv. Dr. 
Vl. Kmo, Dr. Pavel Krip'pner a Dr. Jul. Braščajka. 

2. »Čisa doporučuje rozšíriť posobnosť samosudcul. Slúbili zpra
covať pp. adv. Dr. 1-1. Tanzer, r. N. S. V. Cícba, adv. Dr. Vl; Králík._ 

3. otázku »Má-li sa ,pripustiť žaloba o obnovu riadenia v spo roch 
o ro:; vod, rozluku a neplatnosť manželstva« zpracujú PP. Dr. J. Voska,_ 
min. r. Dr. Jar. Horák. Dr Jos. Pražák a Dr. J. Gnla, kom. fin. prok. 

IV, Vedecký odbor pre právo finančné. 
r. »Doporučuje sa zachovávať inštitúciu vyrovnávacích fondov c._ 

Referujú Doc. Dr. B. Fux, odb. predn. Dr. R. Kollár, nám. pres. st._ 
úradu sta.tist., Dr. R. Fischer, adv. Dr. J. Stránský, min. r. Dr. Lan
ger, adv. 

2. otázku "Refo rma trestného práva dbc:lodového« zpracu jú pp ~ 
Dr. E. Steinhauser, min. 1'., Dr. Fr. Vaverka, taj. obch. komory. 

3. »Reforma páva poplatkového«. Referentami sú: gp. prof. Zd._ 
Lepař, Fr. Jeřábek, vl. r. gen. fin. riad., prof. Dr. Jan Caha, Dr. St. 
Šolta, taj . obdl. kom. 

Okrem vedeckých odborov sriadi.::!. sa aj odbory správné, ako: 
Odbor hosipodársky (rozpočet sjazdu a jeho ú:1fada), propagačný, uví
t~cí, ubytovací, zábavn)', ktoré tiež budú zvolené z členov poriadateí-
ského výboru. - pp -

Liga pro lidská práva, založená u nás podle vzorů zahraničních, . 
zejména francouz,ského, již pí'ed několika lety, ohlašu.Íe l1yllí intensiv
nější činnost. Podnět přišel jednak z ' ústředí Mezi!'.{I.: odní lit!Y, jednak 
od našich Němců. Prvním větším podnikem Ligy byla dne 5. listopadu 
přednáška prof. Viktora Basche, pi'-edsedy francouzské Ligy, pře,dnášk~ 
rázu čistě propagačního o lize, o jejím /Vzniku ve Francíi a po aféře 
Dreyfusově a jejím dalším vývoji a o jejím programu a cílech. PlOf. 
Basc~l, typický skvělý francouzský řečník, dovedl nadchnouti poslu
chače pro ideály ligy, z nichž vyzd.vihl hlavně boj proti fašismu, za 
demokracii v nejširším smyslu, politickou i hospodářskou a práci pro· 
sblížení národii a pro světov~r mír. Liga chce se ujmouti kaž'dého pří
padu, kdy jsou ohrožena základní lidská práva a s!V'obo.da jednotlivcova, 
i kollektivních skupin, - Naše ll ga vytkla si tytéž cíle a může pro
zatím vykázati jedno aktivum: chystá se tu ve větším měřítku kon
krétní spolupráce inteligence ceské i německé, při čemž členové ně- -
mečtí se staví bez v)r~lrad loyálně na pttdu našeho státu. J. B. 

LITERATURA. 
Gustav Cassel: Post-war monetary st.abilisatiolli. - 80 ---< rro str.

Ne"v York Columbia University Press 1928. - Jé; to vlastně specielní vý
sek z Casselov)rch přednášek v Americe. Cassel měl p1-íležit(jst se zabý
vati měnov)rm problémem od začátku Cl zúčas tnil se aktivně všech me~i
národních porad. Proto jeno názory jsou ucelené, jeho závěry jasné fl 

ovládání materie suverenní. Jeho knížka je cenným teoretick}' m zhod-
nocením dosavadní světo'v,é měnové politiky. Ze souČ2.sné literatury za-

, chycuje zejména otázku zlaté měny nejvýstižněj i . Podle Casselovy de
finice není zla,tá měna vlastně nic jiného n ež měna p;Jpírová, jejíž hod-o 
nota jest zcela závislá na oběhu platidel (a to platidel v nejširším_ 
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tato funkce zlata 
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předběžných a in 
názorll dosav:tdní 
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smyslu), při čemž Se tento oběh reguluje t ak, a,by hodnota měny byla 
udržována v určitém, relativně neměnném pomě ru ke z latu; to o'V'šem 
znamená, že, je-li hodnota zlata kons vmtnÍ, stač í udržovati kupní sílu 
měny, co ž je vla~tně totéž j ako stabilisovati obyčejnou měnu papírovou. 
Také poměr :10,dnot měn navzájem li rčuj e vniti'ní kupní hodnota jednot
livých měn, ostatní vlivy jsou rázu podřadného, Cassel poukazuje 
v souvislosti s tím na pi"edválečné i poválečné pi"eceňován i významu zla
tých reserv a vúbec na nesprávné teoretické závěry předválečné, které 
teprve y' áleéná a poválecná zkuš encst korigovala, a konečn ě probírá s ta
biIisačnÍ metody v jedľ:otliv)Tch státech. Poukazuje, že nejde toliko 
o stabilitu měn, nýbrž hhvně o stabilitu zlata, jehož hodnota. není da
leko tak konstantní, jak by se zdálo, Již Pl'ed 'v<tlkou, ale hl avně za války 
došlo k silné fluktu aci v hodnotě zlata, jež koncentrováno byla v Ame
rice, a je;lO hodnota tím sražena r. 1920 na 40% proti roku 1904 a deflací 
opět zvýšena na 2/3 pi"edválBčné hodnoty, Jedině žalostný stav papíro
vých měn a nedúvěra k nim zpúsobila náv rat ke zlaté měně, Tím akut
nější stal se však problém stahilisace hodnoty z lata , a také tím váž
ně j ší, neboť nab ídka zlata oproti poptá','ce pozvolna klesá, Dl'užno ome
ziti zlaté reservy na míru, které Jejich nyněj š í účel, t. j. vyrovnávání 
pi" echodn:;'lch fluktuací, skutečně vyžaduje a k čemuž stačí úplně 250/0ní 
zlaté krytí. Zb)Tvajícího zlata by se použilo co nejúčelněji k mezinárodní 
regulaci hodnoty z lata. Dosud největším pokrokem na této cestě bylo 
vyloučení zlata z oběhu v Německu, Anglii a konečně i v.Indii, kde pi"e
chod ke zíatu nejvíce 0:1 rožcwal st::lbilitu hodnoty zlé!.ta. Konečně pova
žuje Cassel za, neodtlvodněný pojem go ld exchange st:l11dard, poněvadž 
rozhodujícím momentem je udržování zl2.té p:lrity, Dosálme-li se ho 
zlatými de'\' isami, zdúrazií.uje se tím jen V)TZnam spolupráce a souvislosti: 
11l ě n, - ~ áz ory o zlaté měne byly po válce revidovány t ak, Že možno mlu
viti o nové zlaté měně , 'H lavním jejím předpokladem je st2.1!ilisace hod
noty zlata a tím i stabiIisace cenové hladiny. T 0 musí b)Tti cí1el'n každé 
cBdulov'é banky, jež nesmí ru šivě zasahovati na kapitálovém trhu, nýbrL 
musí mu ponechati možnost no'rmální:1o vývoje, Diskontní sazba cedu-
1o-v é banky má se tE:dy pi-izpi\sobovdi.Í soukrom é úrokové míře a nikoli 
naopak. Kapitálová potřeba má býti kryta běžn)Tmi úsporami a cedu lová 
banka má svoje pi\ičo'" ání upr ;1Viri t2.k, 3,l,y tohoto norm:'l.lního stavu 
nerušila . Že je tato podmínka splněna, toho dtllkazem bude stabilisovaná 
cenová hladina. Cedulová banka určujíc přiměl-é'nou cenu V)'pújčkám, 
má udržovati tuto hladinu nezměněnou , Tento úkol pochopily i Spojené 
Státy, ' u níc1li se nes;lromáždil0 během doby nejlvíce zlata a které proto 
také nesou největší zodpovědnost za vývoj měnOV)' c:1 poměrtl na celém 
světě. Neboť také zde byla konečně vzata cenová hladina z roku I926 za 
základ a né\i této bási m á, b)lti udržována st::lbilis'ace , . Bylo-li jedn ou 
zlato zvoleno za měnov)T podklad, nutno podle Casseh ll !~ i ľiiti vše, aby 
tato funkce z lata byla opravdu domy šlen a clo všech dú sledktl a použíti 
všech prosti"edktl kooperace, aby bylo řádné pln ě n í této funkce zajištěno. 

1_ cpal- , 

JUDr. Josef Kliment: Orgány zahraničních styků v českém státě. 
před Bílou Horou. ~ Práce ze seminái"e českého práva na Karl ově uni
versitě č, 14, vydává JUDr, Jan Kapras, Praha 1929, s tr. 70, 8° , - Dl. 
Kliment se uved l Jo literatury naší pr ávní historie již sv)'mi »Glejty 
v českém státě« . Nová práce, s níž právě p1-ichází, znamená po každ:é 
stránce pokračování na cestě j iž za!)očaté, I obě f1emata spolu těsľl'ě 
souvisejí. V methodě a v systematice autorově n ení rovněž změny. 
Jestliže již ))Glejty« 11l1ti ly autora, aby se taIúka prokusoval spletí in
stitucí a poměrll právnicky dotud nevyjasněn)T ch, pi"in áš Í širší thema této 
nové práce tím v!ětší bohatství úkolú, A n.ejsympatičtějŠí stránlcou :-tuto
rovou je p rávě houževnatost, s jakou se vrhá do tohoto chaosu otázek 
předběžn)Tch a incidenčních , hledě je řeš iti od základu a od~l aluje slabiny 
náZOrtl dosav:ldních, tr~ldovan~rch mnohdy již i"adou pracovníktl. 
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Novou svou práci rozdělil autor na tři části. V první, označené 
jako úvod, vymezuje hla'vní pojmy, zejména pojem mezinárodních stYků . 
:a pojem orgánů, a konstruuje velmi originálně jednak právní uspořá
dání světa do počátku I7. století, jednak postavení českého státu v této 
světové organisaci. Klimentovou zás luhou zůstane, že první upozornil 
na možnosti, jaké tu skýtá ' rozlišení dvou subjektů mezinárodních, 
domněle splývajícícn, s'větové říše římské a německého království. Plné 
rozvinutí této myšlenky čeká ovšem ještě na autora. Škoda je, že tu Kli
ment nepoužil pojednání Schuckingova »Die Organisation der Welh 
(I908). Ne zcela vhodně vkládá Kliment v § 2 stručné vy lí čení »otázky 
orgánll zahraničních Stykll československých". Dnešní úprava orgánů 
zahraničních styků v čSR je podle názoru recensentovCl. pro dané thema 
irrelevantní, zejm éna jestliže byl hlavním pojmům potřebným pro 
,orientaci již vyhrazen § I. 

Rozdělení spisu na další dvě části, druhou a ti-etí, je dáno ob
vyklou periodisací: druhá část sahá clo válek husitských, třetí část sle
duje poměry od husitských válek do Bílé Hory. Po stránce věcné pro
bí:1ají tyto obě části téměř paralelně. 

Paragrafy 4 a 9, jimiž se dl uhá, resp. třetí část zahajují, nebyly, 
zdá se, ve své nYllější podobě pro práci nezbytn:):mi: vlastní náplií. dávají 
jim teprve pal tie další. V § 5 se autor zabývá otázkou, kdo je oprávněn 
'vystupovati ve starší době jménem českého státu n~ vent'l< a sta.noví při 
té pří l ežitosti velmi duchaplně právnický význam spoluúčasti předních 
osobr.osti v zemi na zahraničních disposicích panovníkových, v·rhaje · 
'světlo i na Pllvodní povailll sněmu a rady. Pokračování najdeme v § lO, 

V němž autor sleduje výlV'oj »korporačn~« povahy sněmu, který pomalu 
nabývá zahraniční kompetence . vedle krále. Partie t)rkající se ústavní 
povahy rady v této době, náleží k nejlepším místllm spisu. § 6 přináší na 
základě podrobného rozboru poznatek, že omezenou kompetenci jako 
'Subjekty stykll mezinárodních měli a skutečně ji vykonávali také mar
krabí Moravsk)T a knížata slezská, kdežto pro knížata opavská a pro 
biskupství olomouckié dokladll o takovéto kompetenci není. V § II roz
rvíjí se pak dále otázka účasti vecllE'jších zemí českého státu na zarna
ničních disposicích celostátníc;1, komplikovaná. pozoruhodným zjevem 
jakési absorbce vedlejších zemí sněmem českým. V § 7 se rozebírají 
předpisy české ústavy omezující panovníka v pi'ípadě války útočné a 
stanoví se zajímavě subjekty .povinnosti brániti stát. Z § I3, jenž jedná 
'Ů téže věci, budiž vyzdvižen postřeh, že »'v ohlede vojenském jeví se 
český stát jako svaz zemí a obrana státu formulována jest pouze jako 
vz,ájemný závarzek zemí poskytovati si pomoco:. §§ 8 a I4 se zabývají vý
konn}Tmi orgány mezinárodních styků. Velmi cenné jsou tu partie o jed
notlivých úřednících. Pwč ale se tu autor vyh:)1bá zásadnímu rozlišení 
pouh}' ch poslů od zmocněnclt (zástupcú)? Zvláště je vsunuto do III. 
části j eště pojednání o mimořádných orgánech ve vztazích mírových. -

Obě dos.avadní práce Klimentovy překypují bohatstvím detailů, 
:a to detailů vždy přesně doložených a také právnicky zhodnocených. 
:»Orgány zahraničních Stykll« poskytují mimo to i celou řadu velmi 
cenných korrektur názorů dosavadních. ~ Dr. Václav Vaněček. 

Univ. profesor Dr. K. Hermann-Otavský: Všeobecný zákoník 
obchodní a pozdější normy obchodního práva v zemích historických. -
Stran I844. 2 svazky váz. I90.- Kč. - Sbírka Kompasu cílevědomě 
v~dená obsa;1uje téměř všechny normy československého práva 
v praktických sbírkách, bez nic.hž praxe se nemůže obejíti. Z nicn nej
novější a jednou z nejlepších jest Hermanno\vo vydání práva obchod
ního. Ve dvou obšírných svazcích jest obsa~ená celá materie platná 
v zemích historickýcn v nejúplnějším výběru. Prvý díl obsahuje kromě 
obchodního zákona zákon o obchodních pomocnících, před,pisy obchod
ního rejstříku, předpisy o aJ(cíových společnosteci1, o spo l ečenstvech, 
předpisy o bun:ách, peněžních a úvěrních ústavech (o Národní bance 

československ~ sp 
pod.). Druhý díl po 
(o právu směnečné 
o :veřejných skladiš 
pisy o dopravě žel 
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. . obchodní komOl u, 
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mých 
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XV. Výr 
Výroční zpr~va 
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covních odvet . 
práce u jednot~l 

Z výsledku 
poměry tén:~ř 
značně zlepslly, 
množství vypla 
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k postoavení českého státu v této 
hou zus1an e, že první Upozornil 

;Ivou v Su bjektů mezinárodních, 
l<,..e a nemecké_ho království. Plné 
te na. 2.Utora. Skoda je, že tu Kli
l. »D1e Org;l11isation der vVelÍ4: 
.t V,§ 2 st ručné vylíčení »otázky 
lskyc1H. Dnešní úprava orgánů 
'r~ recensentova pro dané tbema 
'nIm pojmllm potřebným pro 

ti" druhou. a třetí, je dáno ob
,:alek husItských, třetí část s le
le I-hry. Po stránce věcné pro-

ťe:p . tř~tí .část zaha.jují, nebyly, 
lezbytnym1: vlastní nápF ď " 
ab" á I II a,vaj1 
: yva,ot z (O tl , kdo je oprávněn 
~~10 ~tatu n a venek a sta.noví pn 
.y :~znam spoluúčasti předních 
)OS lC17b pan,ovníkových, vrhaje 
Y. POluacovaní najdeme v § ID 

«, povahy. sněm u, který pomal~ 
r,ale. ~a~t1e t3'kající se ústavní 
11vm mlstum spisu. § 6 přináší na 
. ze yOl?-e.~enou kompetenci jako 
~utecne Jl vykonávali také mar
:to pro knížata opavská a pro 
::l kon;pyeten;i n ení. V § II roz-
, zemI, ceskeho státu na zahra
tk<:van~. pozoruhodným zjevem 
L, ceskymy., V ~ 7 se rozebírají 
L1k; .v. pr~p<1de války útočné a 
~ ral11t1 stat. Z § 13, jenž jedná 
. »IV ohledtl voj enském jeví se 
u formulován a jest pouze jako 
mo~ «. §§ 8 a 14 se zabývají vý_ 
JmI cenné jsou tu partie o jed-
Dr vyhýbá zásadnímu ro zlišení 
~? Zvláště je vsunuto do III. 
u:ech ve. ,vztazích mírových. _ 
pre,kYP~JI .bobatstvím detailů, 
tal~e pravl11cky zhodno cenýcb. 
mImo !o i celou řadu velmi 

·Dr. Václav Vaněček. 

~tavský: Všeobecný zákoník 
rava, v zemích historických. _ 
Sblr~{a Kompasu cílevědomě 

my ceskoslovenského práva 
;e nemůže obejíti. Z nicn nej
annowo vydání práva obchod-
9?sa~ená, c~lá mate ri~ platná 
et 11 . P~v~ dll obsahuj e krom.ě 
IO~ocnlclch, před,pisy obchod
Ile~110stec:1, o společenstvech, 
fl ustavech (o Národní bance 
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československé, spořitelnách , okresních hospodářských záložnác:1 a 
pod.). Druhý díl pokračuje pak v systém u pi'-edpisy o pr~v1u šekovém 
(o právu směnečném byl vydán ve sbírce Kompasu zvláštní svazek), 
o :veřejných skladištích, o právu známkovém a vzo rkovém, pak před
pisy o dopravě železniční, a končí předpisy poštovního řádu. Systema
tika tato jest téměř 've všech sbírkách obc:1odního práva, a:však velkou 
předností vydání II-h:rmannova j est obší rná komentace obchodního zá
kona a hlavních zákonll jej doplňujících, tak obšírná, že mnohdy vydání 
toto rovná se komentářovým vydáním velkých publikací. Při tom jest 
komentář autora pi-ehledným a jasným, takže pro praxi není sp le.tí růz· 
ných výkladi:t protichtldných, n:),brž pomocným a bezpečn)'r rn vo dítkem 
po stavu obchodního práva u nás se stanoviska teorie a soun ních roz
hodnutí. Autor vYívaroval se ve své práci uvádění literatury, pokud není 
obecně pří.stupná, n~' brž vyložil stav věci, jak se nyní podává s tručně 
a vyčerpávajícím z.působem. Rozhodně měl Komp as šťastnou volbu i při . 
autorovi, jehož sloh jest znám slvojí koncisností a jasností vý-kladu. 

dnk 

Břetislav Chromec: Místopisný slovník československé republiky 
Nákladem Československého Kompasu. Strana 778. Cena váz 180.--. 
V poslední době vyšlo několik příruček místopisných, když jednak 

byla shruba dokončena organisace správy, jednak byly úředně ustáleny 
názvy obcí v republice. Praxe vyžadovala nutně těchto pI-íruček, aby 
se každý mohl rychle orientovati o di:tležitýc:l date.ch jednotlivých 
míst, j ako příslušnosti soudní, politické, o poště, železnici, hlavních 
datech národopisných a jiných poznatcích, které obchod poti-ebuje. 
Z těchto příruček bývá pra'videlně n ejlepší, která nejpozději vyjde, 
j ežto může již z:lodnotiti chyby, jakož i přednosti svých přeáchůdců. 
Sbírka Chromeco1v,a obsahuje jako přednost seZ112. m i vyšších admini
strativních jednotek pro jednotlivé obce, pi'-íslušnou živnostenskou a 

. , obchodní komOl u, ro zlohu obce, jakož i okresu, počet obyvatelstva obce 
a okresu, jakož i počet jednotlivých národno stí v nic.h. RegIstruje n a 
15.7 J I jmen obcí, osad a dědin . G rafická úprava díla j est prvoti-í dní, ti sk 
jasn:)' a čitelný, což při příručce tohoto d :'uhu jest n ezbytnou nále-
žitos tí. dnk 

JUDr. Jan Gallas: Výklad k zákonu o penSljmm pojištění soukro
mých zaměstnanců ve vyšších službách. Nákladem J ednotnél10 sv a.zu 
soukrom:)Tch zaměstnancll v Praze, 1929, 8°, ",tran 387, cena: Kč 50.-. 
Známý odborník na poli sociálního pojištění Dr. Gallas podává v této 
knize výklad k novlému pensijnímu zákonu. V úvodě zmiňuje se o hi
storickém vývoji. pensijního pojiš tění soukt-om:)7c:l zaměstnancll a po
jednává o výhodách, které přine",l nový' zákon. Jeho odborný a po
drobn:)' výklad, jakož i příklady v knize obsažené podávají čtenáři 
b ezpečné vodítko celým novým pensijním zákonem a osvětlují a do
plňují ustano vení pensijního zákona. Kniha Gallasova je nejobsáhlej
š ím komentúem, který k pensijnímu zákonu vyšel a bude jistě vyhle
dávána zvláště těmi, kdož z povinnosti nebo z odborného zájmu pen-
sijním zákonem musejí se zab}'vati. Dr. JindřiCh . 

XV. Výroční zpráva zemského úřadu práce v Brně za r. 1928. 
Výroční zpráva seznamuje nás jednak s organisační činností jednotli
vých okre sn íc h úi'-adll práce, organisovaných v zemském úřadu prá.c,e 
v Brně, jednak obrací se k vypsání vlastní činnosti těchto úřa,dů, SpOCl
vající v obstarávání zaměstnání pracovním silám v jednotlivých pra, 
covních odvětvích a v nivelisování rozdílu mezi nabídkou a poptávkou 
práce u jednotlivý ch okresních úi'-adů práce. 

Z v:)T sledků činnosti zem. úř. práce v Brně za r. 1928 je patrno, že· 
poměry téměř ve všech prllmyslových a hospodářských odvětvích se· 
značně zlepšily, což mělo vliv i na snížení nezaměstnanosti a na snížení 
množství vyplacen:)Tch podpor v nezaměs tnanosti . 
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Nejlepší poměry byly v živnostech stavebních a živnostech jim 
pi'-íbuzných (cihelny, cementárny atd.), dále v prlunyslu automobilovém, 
kovoprůmyslu a přechodně v hutnictví. Poměrné nejhorší podmínky 
byly v průmyslu textilním a plátenickém. Celkem VŠ8k možno říci, že 
situace na trhu práce byla v r. 1928 zlačně lepší než v letech minulých. 

K osvětlení otázky veřejného sprostředkování práce v r. 1928 je 
k výroční zprávé připojen diagram a několik tabulek. Oma. 

Oswald Kiilpe: úvod do filosofie. Podle dvanáctého vydání, jež 
upravi-i August Messer, pi-eložil Hanuš S:Owra. Předmluvu k českému 
'vydání nrlpsal prof. J. B. Kozák. Praha. 1929. Str. I~VIII a 420. -

O. K 'lil p e jako zakladatel v.' urzburgské filosofické školy, jež ·na 
podkladě experimentálním obírá se problémy lidského myšlení, není 
-tl nás neznámým filosofem. V jeho filosofii se uplatnila snCllha chá
pati přírodní skutečnost objektivně (srv. jeho spis Die Realisierung -
pí-í:: pěvek: k založení reálních věd). N eméně významným jest jeho 
-úvod do filosofie, který je mnohostranný a velmi kritický. Zvláště 
do bře zpracoval autor části o ~10dnocení a o vědách hodnotících, čímž 
jeho Úvod nabyl významu i pro kruhy právnické. 

Knihu svou rozložil K ti I p e na čtyři kapitoly. První kapitola 
jedná o pojmu a dělení filosofie, druhá probírá filosofické discipliny, 
'ti-etí kapitola filosofické směry a čtvrtá se obírá úkolem a systémem 
filosofie. Není účelem tohoto 1 eferátu registrovati všechny problémy, 
jichž, se autor ve svém Úvodu dotýká, nýbrž toliko upozorniti na to, 
v jakém .směru je jeho kniha důležita i pro právníky. 

V první kapitole seznamuje nás autqr s, pojmem a, dělením fi
losofie. Podává přehled IPokusů o určení pojmu filosofie od dob nej
starších (lIŽ po dobu nejnovější a zdůrazňuje, že se v přítomnosti dává 
přednost té definici filosoiie, jež definuje filosofii jako vědu o prin
cipec~1. Proměnlivostí · rozsahu filosofie jsou dány potíže s jejím dě
lením Autor pokládá za užitečno činiti rozdíl mezi všeobecnými a 
zvlášt'ními filosofickými disciplinami. Všeobecné se vztahují na celý 
stav našeho vědění éU poznání, zvláštní pak discipliny na určité jeho 
v:)fseky a úkoly. K všeobecným filosofickým disciplinám počítá me
tafysiku jako souhrnn'é učení o skutečnosti, noetiku s lo gikou a vše
>obecné učení o hodnocení. Ke s,peciálnÍ1n filosofickým disciplinám řadí 
pí-írodní filosofii, etiku a f i 1: o s o f i i p r á va, estetiku, filosofii ná
boženství a filosofii dějin. Sociologii Iprobírá v rámci filosofie dějin . 

V kapitole druhé 10zbírá autor jednak obecné filosofické nauky 
(metafysiku, noetiku a logiku), jednak zv1:íštní Hlosofické nauky 
(přírodní filosofii, psychologii , etiku a filosofii práva, estetiku, fil 0-
sGfii náboženství, filosofii dějin). Od metafysiky jako nauky o' pod
statě reality správně odděluje n o Ci t i k u jako vědu o principechi po
znání. N oetiku Idefinuje v širším a užším smyslu. N oetika 'V širším 
smyslu je věd'a o materiálních a formálních princip ech poznání, v už
ším smyslu je věda, která se zabývá jen materiálními principy po
znání. Myšlenkám nec~1ce autor připisovat jako P I a t o n nějakou 
mime·duševní realitu, také nechce na rozdíl od R i c ker t a akcepto
vati pro objektivní poznatky zvláštní i-íši hodnot. Pi-edním úkolem 
noetiky jest určení obsahu vědění vtlbec neboli otázl<ia po možnosti 
vědění. Proto je pro ni důležito stanoviti hqnice mezi vírou a 'V,ědou, 
mezi transcendentním a immanentním. Právníka budou kromě výkladů 
o noetice zajímati i v)rklady o logice, jež je vědou o formálních prin
cipech poznání. Autor líčí zajímavě její vývoj od jejího zakla,datele 
A l' i s ť o tel a , Ze zvláštních filosofických nauk má kromě psycho
'logie velkou duležitost výklad o etice a filosofii práva. Etika jako 
nOlmativní disciplina je 'vlědou o tom, co býti má. Její normy, pokud 
jsou · v rámci empirické etiky, mají jen hypotetickou platnost. Filosofie 
práva vyrostla historicky z pi-edpokladu přírodní~10 , přirozeného práva, 
jež! stojí proti právu · positivnímu. Přirozené práv o a právní filosofie 

-byly až do XIX. sto l 
.autora je filosofií p 
's lovím, kteJ é pojed 
právní vědy. Jsou tu 

- vědu samu a proto 
zpracovány, na př. po 
-sality. Z druhé stran 
vědě, jako pojmy P 
konstatuje, že zde 
hlavní úkol filosofi 
plat:né~10 po.sitivní~1o 

V kapItole tl' 
-.směry noctické ( 
skepticismus, po~iti, 
a směry metatyslcke. 
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'připojuje V), č~t V)f . 
v literatuře hlosoh 
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nejnovějšímu stavu 
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1900) a tento p~ekla:l 

·nový pi-ekl,ad, )emuz 
studium filosofie se 
niknouti logickou st 

Prof. Dr, 
. kromého. Nákladem 
Velká 8°. Cena ? Str 
volnoprávnímu hnu 
soukromého práva, 

. dílo jehož hLwr.í 
-někdy beznadějná 
pouček a pojmů, je 
k pochybným exk 

. -O vzniku sociáln 
a k neužitečným 
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systém, takze se 

--hospodářství. 
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Právo státu a ver 
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je právo pl ávníki:t 

Autorovo u 
dávno před tím" 
práva mimo prav 
(str. 196). Kdo, bX 
Přirozeně staVl ca 
Stát figuruje u 
pí-ed Velkou ľ 
moderní, de!11?k; 
aby pE nalezam 

'V sociálních 
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-byly až do XIX. století dohromady spojeny. Právní filosofie podle 
.autora je filosofií právní vědy. Taková filosofie jest užitým vědo
's lovím, ktel é pojedná'vá o materiálních a, formálních předpokladech 
právní vědy. J sou tu i pojmy, které jdou svým významem za pravo

' vědu samu a proto nemohou býti vúbec touto odbornou vědou plně 
zpracovány, na př , pojmy jednání, vůle, pokusu, náhody, svobody, kau
sality. Z druhé strany přicházejí tu pojmy, které jsou vlastní pravo
vědě , jako pojmy prá'V'a, trestu, právnické osoby, přičitatelnosti, a autor 

"konstatuje, že zde vykonali právníci sami nejlepší kus práce. Za druhý 
hlavní úkol filosofie práva prohla,šuje autor kritiku " a ,;vzdelávlání 
platné:10 positivního práva ve smyslu mravního svědomí. 

V ka,pitole třetí probírá aJUtor jednotlivé filosofické směry, a to 
- směry noctické (racionalismus, empirismus, kriticismus, dogmatismus, 
skepticismus, positivismus, idealismus, realism'..ls a fenomenaHsmus) a 
a směry metafysické. Čtvrtou kapito lou o úkolu a systému filosofie je 
'Ltk01JČ'en2. zdai-ilá ttčebnice, která ke 'Všem nadhozeným problémům 
připojuje výčet význačnější literatury, umožňujíc tak snadnou orientaci 
'v literatuře filosofické vrLtbec a právněfilosofické zvláště. Tento výčet 
-literatury by arci leckdes potřeboval revise a doplnění, aby odpovídal 
nejnovějšímu stavu literatury . 

K II I pe ů v »Úvod do filosofie« byl přeložen do češtiny již v t, 

190 0) a tento překlad byl již dlouhá léta rozebrán. Lze proto Vlítati 
' nový překl,ad, jemuž se dostane zajisté větší pozornosti v době , kdy 
studium. filosofie se stalo nezbytností pro právníka, jeni chce pro
niknouti logickou strukturu právního systému. 

Dr. Bohumil Kučera. 

Prof, Dr, Stanislav Dnistrjanský: Základy moderního práva sou-
· kromého. N.ákladem České akademie věd a umění. V Praze 1928, 
Velká 80. Cena ? Stran 347. - Kniha, jejíž élJutor se hlásí k Ehrlichově 
volnoprávnímu hnutí, je asi nejrozsá~llejším sociologickým systémem 
soukromého práva, vyšlém v českém jazyku. Jeto jistě pozoruhodné 

· dílo, jehož hl,:jJvl'tí chybou je, že chce být právnické, z čeho:'. povstává 
· někdy beznadějná spleť právnických, sociologických a hospodái-ských 
pouček a pojmů, jež vede často k neplodnému tvoření nO'v}'ch termínů, 
k pochybným exkursím do cizíC~1 disciplin (na př, překonaný . výklad 

"0 vzniku sociálních útvarů, výklad poj mii hospodářských na str. 172 ) 

a k neužitečným analogiím (str. 12), Autorovým výkladům chybí noe
tický základ, z kterého by mohl pozorovat právní vědu jako jednotný 
systém, takže se zde stává vlastné syntesou sociologie a národního 

'hospodářství. 
Autor dochází k pojmu práva geneticky, hlavně histo'rickým po-

zorováním (str. 9). Není zde však konsekventní, nehoť nec:1á právo 
tvoht více méně mystickou volonté générale, » společnostíc. Právo je 
u něho charakterisováno obsahem, naprosto ne formou (na př. normou), 

' nýbrž »řádem c , t , j. tím, co udržuje společnost, Je tedy každému ne
cháno na vůli, élJby z jednotlivých pra\videl vyčetl, co je právem a co ne, 
Právo státu a veřejných korporací je jen částí prá'\I~1., někdy snad ani 

-není vlastním právem. Existuje ještě právo obyčejové., produktem obou 
je právo plávníků. 

Autorovo učení je totiž v jádře přirozenoprávní. ,Prá,vo již bylo 
dávno před tím, než z něho byla vytvořena pra'Vidla; popírati existenci 
práva mimo právní předpisy bylo by totéž, co vylíti dítě s koupelí c 

(str. 196). K,do by si nevzpomněl na učení o moci ustavující a ustavené? 
Přirozeně staví často proti sobě stát a právo (proti státu ještě národ) 
Stát figuruje u r..ěho ještě jako starý, vrc:1nostenský stát z doby 
pi-ed Velkou revolucí, stojící proti ohčaniim, společnosti, ne jako 
moderní, demokratický stát, občany tvořený. žádá dokonce od soudce, 
aby při nalézání práva hledal »v zákonech, zároveň neho v druhé řadě 

'v sociálních svazechc: (str. 332) I neboť »moderní soudce je sice státní 
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orgán, a,však v službách společnosti" (str. 330), stejně na str. 206 .. 
Zkrátka, stát sice má podle práva, které vytvoi-ila společnost, vydávat 
pravidla, ale »nemůže vyčerpat všechny normy sociálního řádu« (str. z5),. 
nao,pak, někdy jedná z egoismu proti společnosti. Není divné, že autor 
vlastně nikde nerozlišuje mezi posuzo'V'áním práva de lege ferenda a de 
lege lata, ba ještě spíše to při na~'ézání práva zavrhuje. 

Dnistrjanského definice práva je: právo je řád sociálních vztahů 
mezi lidmi docílený pořádáním a rozhodováním. Nespadá do rámce re
ferátu, rozebrat tuto definici; ukázali jsme, k jakému výsledku vedla. 
N a základě této definice tVúří však autor terminologii, která je rovněž 
~působilá vnésti zmatek do právní vědy a ta- tím, že si vypůjčuje pojmy 
z cizích věd. Pojem osoby nétlhrazuje termínem nositele soukroII?-ého 
práva (ač zavrhuje pojem subjektinlÍho práva) věc - res je nahra.zena 
pojmem statek (mezi ně pati-í i vniti-ní statky, kvality člověka), věcné 
právo nazývá prá'v'em hospodái'-ského zúčastnění, obligační právo socální 
vázaností. Brojí S Iheringem proti »nebi právnick)'ch pojmů« (vytýká 
takové plané teoretisování normativní teorii), konstruuje sám vša!( 
pracně ncvé pojmy (zaopatření na 8tr. 226, obligace na Stf. 277, jež se 
néliprosto nemllže opírat o positivní právo, nýbrž je pi-evzata od komen
tátorů obecného práva, péče obecného styku na str. 280), Vede jej 
k tomu nedostatečné rozlišování mezi pO::5itivním a »vhstním1: právem. 
Pojmy jsou takto u něho ideály, politické postuláty, ohsalhují v sobě 
hesla a programy. Autor dopouští se zde chyby, ktérou v sociologii vy
týkal Max Weber starším autorům, která však v právní vědě jest už 
překonána. 

Bylo by nespravedlivé, upírat knL~e nesporn'é klady. Nepřináší jen 
zajímavé náměty, ale analysuje také dobi-e předsudky panujících teorií. 
Přednost této knihy - autorem sllad ani nezam)' šlená .- spočívá v tom, 
že podává zevrubný a informativní pi-ehled názorů právnick)'ch myslitelů 
až do moderní doby u nás v nezvyklém rozsahu. Ale i zde bychom v'y
týkali, že byl opomenut z cizích autorů Duguit a vuhec všichni čeští 
rpréÍ1vničtí filosofové, ač autor nezapomněl na PI-o ani na Rathenau-a. 
Také charakteristiky právních systémů jsou skutečně vtipné. V tom 
ohledu znéUmená kniha velké plus pro naši literaturu, 8,Č jistě nezpůsobí 
pokrok v právní filosofii , Dr. Čakrt. 

Stanislav K. Neumann, Francouzská revoluce. Díl prv)'. Praha, Bo
rov,ý, 1929, S. 540 in-v. 8. (Knihy dalek}'ch OhZOrll 6.) - Práce N euman
nova nemá a nechce být nějakou kritickou studií, nemá býti podle ter
minologie autorovy Z2.tížena přemírou historismu, a vskutku také není. 
Autor nezapře v sobě básníkélJ, lehce a hravě přenáší se přeS nebezpecná 
úskalí historické kritiky, alE: to nevadí, protože jeho kniha má býti po
pulární a je určena širšim nehistorickým vrstvám. Tl'dy ten, kdo by v ní 
hledal přesnou historii politickou, bYl by značně zklamán, ale ten, kdo 
chce snadno a cestou popvlární poznati toto vždy slavné údobí historie 
nejen francouz&ké, nýbrž i světové, vezme knihu N eumanno'Vu s radostí 
i užitkem do ruky. K tomu přispěje nemálo i dobrá typogra.fická úprava 
a množství vyobrazení. Pokud jde o celkovou kritiku, je nutno si ji ne
cha.ti, až bude celé dílo uzavřeno. Tolik však je jisto, že sluší oceni'ti 
jak autorovu, tak nakladatelovu snahu opatřiti populární dějiny fran-
couzské revoluce i našemu českému čtenáři. Čao 

Monografie z dějin na,šeho průmyslu. Referoval jsem v 5. čísle 
X. ročníku Všehrdu o za,iíma'vém monografickém vylíčení historie vel
kého prllmyslového podniku, které podala známá liberecká textilní firma 
Jan Liebieg a spol. ve své publikaci »100 Jahre Johann Liebieg & Co.« 
Od této doby vyšlo několik dalších podobných monografií, které j,sou 
též za.jímav)'mi a cennými příspěvky pro vybudování celkového vědec
kého popisu našeho ná! odního hospodářství ai jeho dějinného vývoje. 

Tak u příležitosti loňské brněnské výsta'V'y pro soudobou kulturu 
byla později vydána Spolkem vlnařských průmyslníkll moravských 
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knížka »D i e B r II n n e r \ Vo 11 in d u str i e 1928«, v lllZ tajemník 
brněnské obchodní komory Dr. Alfréd Oberlander podává stručný, ale 
vý- stižný nástin vývoje brněnského továrního průmyslu soukenického 
'od polovice I8. století až podnes. Dále uvádí knížka statistické údaje 
a diagramy, z nichž jest patrnéU yelikost brněnského vlnařského prů
myslu: tak r. 1928 zde pracov alo 245.573 vřeten na přízi ID)Tkanou a 
33.000 vřeten na přízi čes 2.nou, 6I03 mechanických stavll, zaměstnáno 
bylo zde téměř I8.000 dělníků a vyrobeno I5 milionú metrů vlněn)' ch 
Játek v ceně 8.50 milionů Kč, z čehož téměř polovice pro vývoz. 

A k c i o v á s op o 1 e č n o s t pro s t a v b u str o j ú a m o
s t II V A d a ID o v ě vydala svým náklad~m knihu Jos. Pilnáčka, v níž 
jsou 'vylíčeny velmi zajímavé dějiny staroby l)Tch závodú ;;~ ele z ářských , 
založených již asi kolem roku 1350 v údol í řeky Svitavy na Llzemí ny
nější obce Adamova. 7ávody, z,aložené původně pány z Vildenberka, 
přecházely ovšem v ' průběhu let rukama rů:mých majiteHi ~ byly po 
jistý čas i v majetku krále Jiřího z Poděbrad - nejdéle hyl · posléze je
jich vlastníkem po 308 let rod Lichtensteinský, až p::tk závody koncem 
minulého stole1.í kou/pila známá strojírenská firma Brornovský, Schulz 
.a Sohr. Další osudy a fuse této firmy pror1ělávaly i adamovské zá'v'')dy, 
1" . 19I8 je koupila vídeňská akc. spol. D~imlerova, od 1. ledna I 9 :~I 
utv,)řena pro ně samo statná aikciová společnost a k oncem r. J927 získala 
většinu jejich akcií Československá zhrojovka, akc. spol. v Brně . prá.vě 
v poslední ,době, můžeme sami k tomu dodati, jsou adamovské závody 
'Opět 'V popředí lconcentračního ú8i1í osl. průmy3lu strojírenského. Zá
vody adamovské byly původně založeny jako hutní a železářské závody 
'S vysokými pec emi, které v krajině bohaté lesy a dříve i železnou rudou 
vyráběly 'pomocí dřevěného uhlí železo; když však během minulého sto
letí nastal přesun hutního a železářského průmyslu do kamenouhelných 
revírů, kde se železo laciněji a v daleko větších v)rrobních rozměrech 
vyrábí pomocí koksu, musily adamovské závody zru šiti s vé vys oké p ece 
a pi:eJíti od výroby hutnické k vlýrobě strojů, vy,-áběný :::b z kupovanébo 
již železa, což se zde též plně zdai·ilo . Stejný V)1VOj musily prodělávati 
i všechny jin'é podniky v obdobné situaci se nacházející aJ ,přejíti od 
hutní a železái'-ské v)7 ľoby k výrobě strojnické nebo železného zbo ží, 
chtěly-li se uchrániti před zánikem. Kniha jest skutečně represent.ativní, 
vyzdobena mnoha fotografiemi a i reprodukcemi starých listin, vyobra
zení atd., obsa:1uje též množství dllležitých údajů o v)Trobních poměrech 
sti'·edověkého železářství, na př. velmi zajímavé údaje o cenách a výrob
ních nákladech; o pili, s jakou autor knihu tuto sestavil, dlužno se vy
sloviti s největším uzná!1.ím. Dílo jeho zůstane dllležit)'m pramenem pro 
kaž.dého, kdo se bude pracemi o ho s'podářských dějinách zemí našich 
>obirati. .. 

Konečně zaslouží si zmínky též slavnostní publikace. kterou vydala 
k svému 70letému jubileu dřevařská firma L ČI w y a vV i nt erb erg. 
Kniha tato jest ro vněž po ·stránce ze:vní skvěl e vypr-wena, S mno:1ými 
il1ustracemi, úvod k ní napsal ředitel knihovny Národního musea Dr. 
Volf ; zvláště za jímav)r zde jest historický náčrt obchodu s dřívím 
v Praze-Podska.lí. Dr. Režný. 

Karel -Engliš: Finanční věda. (Nástin theorie hospodářství vei-ej
ilých svazků . ) Nákladem Fr. Borového v Praze. 1929. 8°. Stran 408. 
Cena Kč ~o .-. - Autor uvádí v předmlUVlě, že kniha' přináší jen obec
nou ideologii všech hospodářskýc:1 problémů veřejného hospodářství, 
že není ani popisnou, ani his1.orickou, ar:i srovnávacÍ. Tento úvod vy
-znívá však příliš skromně . Nehledě k příležitostným zajímavým exkur
sím do historie finanční vědy, naiezneme v ní hojnost praktických pří
kladů z naší finanční politiky, hlavně z doby, Ndy Engliš byl finančním . 
ministrem, podaných jistě od autord nejpOlV'olanějšího, takže vyniká vy
~ oko nad obvyklé t y py u čebnic n eb nástinl1 . Kniha se stává někdy až 
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obhajobou Englišovy státnické prace, při níž nec;'lybí ani ' četné trpk é 
poznámky na: adresu politick)Tch stram. 

Těžisko knihy ovšem spočívá v dl1sledné aplikaci Englišovy ho
&podářské noetiky. Nejedná se zde o z'2ela nové poznatky, vždyť známe 
již názory Englišovy z jeho Základll hospodářského myšlení, z jeho 
článkú (hlavně v Obzoru národohospodářském), z jehož polemik s prof. 
Loevensteinem a v neposlední i-adě z jeÍlo ře čí pdrbmentníc:l. Kniha po
dává Ivšak systém finanční vědy, v němž po pn-é teleologickt: stanovisko 
jednotně se uplat1í.uje . Vlastní noetice je ovšem věnována jen poslecl'ní , 
poměrně malá část, nadepsa ná »FinančnÍ věda«, v níž je ob sažen ještě 
z polovice yýtah z autorových »Základtl«. Finc111ční věda byla již dávno 
hlás~na jako samostatná disciplina, teoretická fUlldace jí však chyběla . 
Je nesporné, že je součástí hospodúské vědy. Proto platí p ~-o ni princip 
]lO :: podářský a zákon o relativním užitku a relativním :láklaclu. Od ho
srpodál-ské vědy je ohraničC'n cl tím, že se zabývá jen hospodái-stvím ve
řejn)l ch svazkl1. Státní hospodářství (a v něm :lospodář' ství podi-ízených 
veřejných svazkl1) je jednotné, j ", likož sleduje společný účel, který je 
t0 to žný s účelem státu, t. j. u skutečnění ideálu člověka zd ravého, vzdě-
1a:ného, dobrého a zám ožného. Ten je ovšem jen myšlenkovou kon
strukcí, pomocí něhož věda cháne určit), komplex jednání jako jednot
n ':)u hospodářskou soustavu: Zde narážíme na jeden z ne j spornějších 
bodl1 Englišova učenÍ. Je nesporní" že veřejné ~'o s podářsúv í sleduje 
jeden účel, ale je otázka, zda je to autorem dan)' ideál: vždyť jistě v ně
kt erých státech, na pi-. církevních, je dán ideál nábožného, ale ne z,dra '
vého a zámožného člověka. - ' Státní ;lospodářství je nucené, protože 
se jím vnáší do individualistického i-ádu cizl prvky kolektivistické. Tato' 
nucenost je však cl1é.Úrakteristickou jen po st~-ánce formálně· právní. Také 
k oope rativní funkce 'v-eřejného svazku nep2_tl-í k jeho podstatě, ač je ne-o 
spo rno, že tato cesta vedla geneticky k jeho vzniku Veřejné hospodář
ství je hospodářství soEdaristické, prostoupené zásadami kooperativ-o 
ními. - Finanční věda kcnečně má trojí po slání: je finanční teorií, hi
storií a politikou. Je sporné, je-li předmětem této vědy jen příjmová 
strtlnka státního :lospodái-ství , a.le rozhodně je z výdajového hospodář
s tví tolik ve finanční vědě nepostradatelné, kolik třeba ku pochopení 
hospodái-ské po'vahy toho kte rého odvětví s právního. 

Pro ty, kdož s ledovali Eng.lišovu finanční politiku s hlubším zá
jmem, budou některé oddíly jeho knihy neobyčejně cennf, na př. tam, 
kde c'\Jutor jedni o finanční politice samosprávných těles a jich vzta:lu 
ke státu. Také v části, jednající o daních, přiná š í knihCIJ některé pozoru
hodné no\'é aspek f ;.'. Následkem dl1sledné aplikace teleologického způ
sobu pozorování upou ští autor od nesourodých čtyř tradičních zásad 
daúov)'ch; při daúovém zatížení srovnává užitek i škodu relativní a 
mezní a z toho srovnání vyvozuje Bivoje daúové zásady. Zrovna. tak si 
počíná u v)rkladů o rozpočtu; poukazuje zejména na zbytečnost sportl'. 
o definici v)rdajú řádn}'ch a mimořádných, redukuje problém poměru 
mezi výdaji a p1-íjmy státní správy na otázku poměru věcné:lo a časově 
kvantitního. - Pokud se t~iče terminologie, nazývá al~tor i zde dů s ledně. 
daně, po stihující výrobek za výroby před dokončením, daněmi obcho
dový mi. 

Kniha má přednost, známou z dřívějších prací autow'/ých: je ps ána 
poutavé a jasně, není zatížena spoustou cita.cí pod čárou. Knihu ovládá 
duch moderního liberalismu, který se nechce odloučit od individua.listic
kého hospodářské:lo řádu, pokud se ten1 0 osvědčuje, ale uznává nutnost 
kooperace a zákroku státníbo z dl1vodll sociálních . Engliš varuje i před 
v.{Tsti-elky demokracie , která mŮl.e ohrozit stát, t . j. podlomit jeho pro
duktivitu tím , žE.: nema.jetná vi::tšina l1valí většinu veřejn}'c h břemen na 
m:1jetné podnikatele. J); .. Čakrt. 

Dr. ]ozef Munka: Cirkevné dávky. Bratislava, I929. N ákladom 
vlaf'.t n)/m. Str. I lO. Cena neud aná. - Prályny poriadok československ)T 
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cennou pomockou 
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při níž necrlybí ani ' četné trpké 
n. 

dt1s1edné aplikaci Englišovy ho
~,:ela nov~ypoznatky, vždyť známe 
I ,l2os~odarského myšleni, z jeho 
d,ars~e?;), z jehož polemik s prof. 
e~lo recI ~clrl<1mentllíc;l. Kniha po
l": po ~n'e teleologické stanovisko 
)e, o~sem věnována jen posled'ní 

·sn1 v~da«,y v níž je obsažen ještě 
!11 « .. FlI1c111Cní věda byla již dávno 
?re!lcká fUlldacc jí však chybela, 
e vedy. Pr?to platí P:'O ni princip 
.ku a relatIVním :lákladu. Od ho
se z~bÝ:,á jen hospnJái'stvím ve
, v ne,m. nospodář-ství pOdřízených 
~ ,s.IeQ~IJe ,spo lyečný účel, který je 
nI ld~alu c.loveka zdravého, vzdě
,e. ovsem .Jen myšlenkovou kon
~tx komple?C jednání jako jeclnot
~~I1ne yn~ ~eden z nejs.pomějších 
~e vereJ?~ ~'?spoctářsuv Í sleduje 

11, em. d~ny Id ea l : vždyť jistě v ně
I~n Idea! y nábožného, a le ne z,dra
n~~f.~odarství je nucené, protože 

J C1Z1 ~rvky kCllektivis.tické. Tato, 
po st:'~nc~ formálně. právní. Také 
lef'é'·tn k J~ho podstatě, ač je ne-o 
<: Jé:ho V2,111k;1 Veřejné hospodář
<?~toup~n~ ~asad,l111i kooperativ-o 
>Jl ~oslal11: Je finanční teorií hi
:dmeytem této vědy jen příj~ová. 
l odn~ Je z výdajového hospodář
~te~ne, ~olik třeba ku pochopení 
.tVl spravního. 
iinanční politikuc:, hlubs~l'm ' _ 

y b v • v za 
ne~, yC~jne :ennt, ~la př. tam, 

~osp!.a~r:ych teles a Jich vzta;lu 
ll" pnn~sí knih3J některé pOzoru
~ne aP1.1kac~ teleologického způ
)~u:od~~h ctyř tradičních zásad 
lava vuz1~ek ,i škodu relativní a 
,e da~10~e zasady. Zrovnd tak si' 
l e~ ze]mena na zbytečnost Sporú: 
lY,ch, rectukyuje problém poměru 
)tazku pomeru věcné '10 a y y ()' . " . casove r1e, nazyv~ a~!tor i zde důsledně 
ed dokoncenlm, daněmi obcho-

jŠícli. prací autorol'/ Y'cl, · J'c ps"' . .' . dna 
" Cltét.cí pod y~á rou. Knihu ovládá 
.chce ?d!0l:lclt od indiviclualistic_ 
o o~:Te~c~Je, ale uznává nutnost 
Socla}nl('l1 Engliš varuje i př d 
nt St8t t J' r dl '. e , y ',.' . . ~)I~ ;>lnlt Jeho pro-
h vetsl11U vereJnych břemen na 

J); .. Čakrt. 

~y: Bratisl~va, 1929. N ákladom, 
ralvny ponadok československ)r 

prejal zákonom . čis. II. z r. 1918 medzi iným aj starú úpravu pomerov 
medzi státom a cirkvami. Lmenené ústavné a politické pomery pri
nies ly však so sebou mnohé zmeny štátnych predpisov vo veciach 
kultových, .alebo a,Sp0l1 nové chápanie týc;lto a teda aj novú prax. To 
vel'mi sťažilo postavenie Iprí.glušných orgánov štátnej sp'rávy, ktoré 
sa musia orientovať v I,abyrinte vel'kého množstva štátne-cirkevný'ch 
predpisov recipovaných, pozmenených a novovydaných. Vezmeme-li 
pri tom · do ohl'adu neprístu:pnosť mnohých predpisov starších, kom
plikovanú ešte i nepresnosťou, ba často aj úplnou vél.dnosťou núdzo
\-ých prekladov, budeme si vedieť tým le.pšie oceniť nesnadnú práCLI 
autorovu, ktorou sa pokúsil o sosbieranie aspoú istého výseku z vel'-· 
kého komplexu štátnych pred!pisov kultových. Autorova knížka o »Cir
kevných dávkách« bola vyvolaná naliehavou potrebou správnej praxe 
a keďže je aj tomuto speciálnemu účel'u primerane sostave'ná, iste 
bude praktikom konať 'VIel'mi dobré služby. Je prehl'adná, l' ahko pí
saná a · stručná. Pod titulami o ložnom, štó lových poplatkoch, rimsko
katolickej cirkevnej dani, cirkevne-školskej dani, o obecnej podpore 
konfesiám, kI1.azských patričnostiach v obecnom roz.počte, cirkevnej 
dani v evanj. cirkvi a. v., cirkevnej dani ev. reI. cirkvi ako aj o cir
keiVnej dani v židovskj'Tch nábožensk)Tch obciach, podáva texty naj
d6ležitejších kultových predpisov, stručný výťah z nich, a lebo aspo 'í. 
ich citáJCÍu. Vel'mi správne berie zretel' aj na b)Tvalú judikaturu uho1'
skú ako aj na zásadné rozhodnutia najvyššieho správneho súdu čs!., 
ktoré sú nezbytným doplI1kom predpisov normativných a preto éd 
cennou pomockou správnej praxe. 

Škoda len, že autor neprizeral rovnako aspoú k základným po' 
žiada.vkom prác Ivedeck)Tch. Rozhodne mu treba 'vytknúť , že nevyč~r
pal éml b:.rdinálne a !'ahko pristupné c1ie la odbornej literatury a že· 
a j citácia použitých ,prameúov trpí miestami nepresnosťou, alebo ne
úplnosťou. Dikcia autorova, hoci právnicky dobrá. predsa nesie po
četné známky vplylVU prekladania z macl'arčiny. Chybí tiež a.becedný 
register vecný a chronologickj'T soznam použitých zákon ov, nariadení 
a zásadných rozhodnutí súdnych i spráiV'I?-ych. Knappek. 

Ing. František Munk: Nové hospo"dářství. Studie o hospodářské 
revoluci XX. století. S předmluvou Doc. Dr. VácI. Verunáče. N ákL1-
clem Orbis. V Praze, 1929. 8°. Stran Il3. Cena Kč 15.-. - V pí'ecl
mluvě vítá Verunáč toto dílo jako nOV)T proj6v mládeže, hlásící se 
k laboretismu, t. j. ke kooperaci v hospodál-ství, k jeho racionalisaci 
a zejména k jeho zetisovánÍ. Tím jsou také stručně vyjádi'eny .hlavní 
myšlenky a hesla této knížky. Její poměrně malý rozsah ne.dovoluje 
- přes z)luštěn,ost .výkladu . - aby autor šel · clo hloubky; je patrno, 
-že kniha jě .psána pro informaci širšího obecenstva. Bude se líbit však 
i odborníkovi jako 0lpréllv1du vtipná essay a to o věci, o které se oby
čejně essaye nepíšou. Zejména první kapitola, nadepsaná » Světov;l 
válka a hospodářská revoluce «, obsahuje tolik bystrýc:l postřehú, tolik 
upozOrnění na samozřejmé vě~i, jejichž samozřejmost si neuvědomu- · 
jeme, že se vy rovná v každém ohledu předním dílům z cizích Eteratuo-, 
kterou autor, j ak patrno z knihy, dokonale zná; k poutavosti knihy 
přispívají také za.jímaJvé příklady z historie hospodářství. Další !<a-. 
pitoly jsou: hospodál-ství v pohybu, revoluce průmyslu, revoluce ob
chodu - která je zvlášť zajímavá -, konec laissez faire - a co potom. 
a konečně výJ led, . 

Kniha je ra,dostným .dokladem duševní pružnosti našich mladých 
hospodářských praktických odborníků; patří k tomu jistě odvaha, vze-' 
přít se starým liberalistick)Tm he lům a žádat v .tak široké míře spolu
práci a regulaci hospodái'ství státem. Ve veřejnosti se už _setkal éL 
s velkým úspěchem. Dr. Cakrt . 

Dr. Jan Gallas a dr. František Janoštík: Výklad k zákonu o po
jištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a . stáří ve znění no- ' 
vely ze dne 8. listopadu 1928, čís. 184. Sb. z. a n. Nákladem Sdružení 
úředníktt a zřízenctt československ)T ch sociálně-pojišťovacích ústavll 
v Praze. Stran 510. - Autorem 4. vydání výk ladu není již clr. Gall as. 
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sám, nýbrž spolu s ním ťaké dr. František Janoštík z Ús třední so 
siální pojišťovny. Toto spolupracovni,ctwí projevilo se nejen četnými 
změnami v obsa:lu, nýbrž také tím, že bylo četně použito zkušeností 
z prak se Ústřední sociální pojišťovny při provádění zákona. Velké 
změny pr,oti předcházejícím vydáním vyžá.dala si ovšem novela sa'ma. 
Kniha byla nyní zdokonalena především v e své vnější úpravě, takže 
působí pří~nivěji než dříve dobrým papírem a jasným, byť i poněkud 
drobným tiskem. Místa novelou změněná jsou pro přehlednost tištěna 
kursivou. Změněna byla i úprava tex tu samého a komentář byl při
pojen k jednotlivým paragrafům zákona po,d čarou drobnějším písmem. 
Ta~o úprayva )e , IPoněkud v ro zporu s titulem knihy, poněvadž působí 
dOJmem, ze Jde o pouhé komentované vydání zákona tím spíše že 
výkla,d připíná se leckde Ivre formě dosti úsečné jen' k jednotli~ým' 
odstavdim paragrafu a pojmům zákona a je tak příliš rozdroben n a 
zcela malé oddíly, na rozdíl od dřív,ějších vydání, v nichž za jednotli
vými paragra.fy zákona následovala souvislá pojednání někde téměř 
ve formě drobných monografií . Bylo by také zapotřebí, aby v textu 
byla přesně oddělena místa, v nichž se citují roúlOdnutí nejvyšš ího 
správního soudu od Nlýkladu auton'i, kteří jich velmi ča,s to používají 
místo svých vlastních slov. 

I po věcné stránce byl výklad sám značně změněn proti dřívěj
š ím vydáním· a to nejen tam, kde toho vyžadovala novelisace, a bylo 
v něm také hojně použito názorů vys'lovený ch v roznodnutích nej
vyššího správního soudu a, materiálu získaného pH praktickém pro
vád.ění zákona. Z úvodu byla vypuštěna část týkající se teorie po
ji š tění a sociálního pojištění a ponechána v něm zcela stručná část 
historická. Také všechny ostatní změny byly vedeny snahou zpraco
v ati knihu tak, aby byla především praktickou pomůckou. Třeba by 
v některých přípa,dec:l bylo možno míti i jiné názory na smysl usta
n ovení zákona a leckde by bylo i vhodné, aby ·vrýklad byl poněkud 
rozSlren, přece jen kniha je velmi jasným komentářem a je při jejím 

'účelu jen její předno stí, že se nezabývá příli š pochybnostmi, k te ré 
by při výkladu zákona mohly vzniknouti. Ko. 

Rudolf Hanzal: Pensijní pojištění soukromých zaměstnanců ve 
vyšších službách. Nákladem Obce kovoprůmyslového úřednictva a úí
zenectva v Praze, 1929, 8°, stran I.33 , cena Kč 12.-. - Kniha tato obsa
huje text nOIVlého zákona o pensijním pojištění a podává k němu vý-
1dad a vysvětlivky ve stručné , "šak čtenáři přístupné formě, při:llí
žejíc při tom k nejběžnějším praktickým stykt'tm pojištěnců s no siteli 
pensijního pojištěnÍ. Dr. Jindi-ich. 

L~Année de la Société des Nations (ler octobre 1927-30 septem
bre 1928). Geneve, 1928. Section d'information du Secrétariat de la 
Société des N ations. 8°. Stran 261. Cena I fr. švýc. - Je to druh á 
publikace serie, která rriá za úkol vy!ičiti každoročně činnost Společ
nosti národů a podávati přehled dt'tležitějších událostí, které se sběhly 
mezi dvěma zasedáními Shromáždění. Tato malá encyklopedie mezi
národních mírových snah .poskytuje možnost rychle se informovati 
čl je tudíž užitečnou pomůckou stejně pro ty, kdož hledají zprávy 
])l'aktické:lo rázu jako pro :vlě decké pracovníky a studující. - M imo 
úvod, kde je shrnuta v hlavních ry,sech činnost Společnosti za :(lk 
I927- 1928, má tato ročenka 16 kapitol, v nichž se postupně probírají : 
poměr Společnosti národů k jednotlivým státLlm: otázky arbitráže, 
bezpečnosti a odzbrojení a sem spadající incident svatogotthardský; 
činnost stálého dvoru mezinárodní spravedlnosti a jiné otázky jeho 
·orgadsa,ce se týkající ; otázky právní a ústavní jako kodifikace mezi
národního práva, styky Společnosti národů s institucemi úízen)rmi 
pod její autoritou a pod; organisace ekonomická a finanční ; organi
sace do'pravy a průvozu ; organisd.ce zdra'v'otnictví; ' dále rozvoj ,lu
šev-ní spolupráce, otázky politické, mezi nimiž též záležitost » maďa"r
ských optanttl «; ochrana menšin: mandáty; správa saarského území; 
porlána též hátká zpráva o svobodném městě Gdansku a do s ti obš ír
ně pojednáno o sociálním a :1tlmanitním díle Společnosti národů . 

Ke konci mimo 
l ečnosti národů sam 
resoluce 9. shro,rnáž 
pendentních pi'ed 
patří »L'Année« me 
kace o organism ech 
institucích 'Vtl:hec. 

Výklady k 
invalidity a stáří 
a. nař.). - Ze žně 
zákonu dělnickému 
klady zpracované: z 
pracovníka přednos 
úřed. a Úíz. čsl. so 
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Dr. 
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pojišťoven. N ákla 
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y p,n pro:,ádění zákona. Velké 
~yzadala Sl ovšem novela sama. 
l~ ve své vnější úpravě takže 

. p~re.m a jasným, byť i p~někur:l 
~na JS0t; pro přehlednos t tištěna 
.u sam.eho a komentář byl ři
~ .pod caro,:! drobnějším písm~m. 
,ntule~ klllhy, poněvadž působí 
~ vyd~ní. z~k?na, tím spíše, ž~ 
osh .usecne Jen k jednotlivým 
I,a a Je ,ta}< příliš rozdroben n a 
lch . v~danI ,. v nichž za jednotli
DUV1Sl a , pOjednání někde tém ě i
~y t~k~, zapotřebí, aby v teAtu 
~e .:1~~J1 rOZ;lodnutí nejvyššího 
.ten JIch velmi ča,sto používa jí 

m z~ačně změněn proti dřívěj
~ , vyza~ova l a novelisace, a bylo 
)I,oken~ch v. roznodnutích nej
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~a cást .týkající se teorie po
ana v nem zcela stručná část 
r byly vedeny snahou zpraco
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1 Jme nazory na smysl usta
Idne, aby ',:"ýklad byl poněkud 
rn; k?;r:~ntarem a je při jejím 
ya pnlIs pochybnostmi, které 
1. Ko. 

~oukromých zaměstnanců ve 
ru~yslového úřednictva a zří
t .~c. I2.-. - Kniha tato obsa
DJ1~!~ní • ~ podává k němu vý
enan pnstupné formě při:1Ií -

StyktIm pojištěnců s' nos iteli 
Dr. Jindřich . 

(ler.octobre 1927-30 septem'
'matlOn du Secrétariat de la 
~ I ~r. švýc. - Je to druhá 
~,kazdo}"očn~ činnost Společ
SIch uda!ostt, které se sběhly 
~to mala encyklopedie mezi
Iznost rychle se informovati 
pro, ty. kdož hledají zprávy 
DvpIky a studující. - Mimo 

c.rnn.ost Společnos ti za r(l k 
lllch;Z ose postupně probírají : 

r; .st~tum; otázky arbitráže, 
:1 rncId~nt ~:,atogotthardský; 
;tdlno? t~ a Jrné. C?tázky jeho 
., ~vnI Jako kodIfikace mezi
)du s instituc . ., , . . ' , em1 znzenymI 
.nom1c.ka ,a finanční; !)rgani
~' v'~~n1c~:'I; dále rozvoj du
llm1Z tez záležitost » maďa"r
~; .správa saarského území ; 
este, Gdansku a dosti obšír-
1 drle Společnosti národů . 

. Ke konci mimo rozličné údaje týkající se vnitřní organisace Spo
l ečnosti národů s amé, uveden jest program prací, k nimž daly podnět 
resoluce 9. shro.máždění v září I928 a učiněna stručná zmínka o přích 
pendentních pi-ed haagským C. P. ]. 1. - Pro svou přehlednost a úplno st 
patří »L 'Année « m 'ezi nejoblíbenější a nejběžnější informativní publi
kace o organismech Společnosti národů a o mezinárodních mírových 
institucích ",ů.bec . J. Žourek. 

Výklady k zákonu pro pojlištění zaměstnanců pro případ nemoci. 
invaiidity a stáří ve znění novely -Cz 8. li stopadu 1928, Č. I84. Sb. z. 
Cl nař.). - Ze žně komentářů k novelisovanému sociálně pojišťovacmu 
zákonu dělnickému soupeří navzájem jako d·říve jen dva starší vý
kl ady zpracované : z jejic~l autorů Dr. Jan G a II a s přibral za spolu
pracovníka přednostu Ú. s. p. Dr. Fr. Jan o š t í k a (nakl. Sdružení 
úřed. a zi-íz. čsl. soc.-po j. ústavů v' Praze), kdežto Dr. Jan P o s pí š i I 
se spojil s univ. docentem Dr. Zd. N e u b a u e r e m (nákl. vlastnim: 
XII., Grégrova 6). Tak pochopitelně' se látka obou v}Tkladů obohatila., 
u Pospíšila dokonce ro z ros tla s původních 398 na 504 str. Pospíšil 
totiž, odlehčiv s pisu hutným a pěkně v ybraným úvodem vydání prvého , 
ro zší řil spis hlavně o pokyny ( oběžníky Úso p.), o výklad no velisova
ný ch us tanovení, o novo u judikaturu o zkušenosti, jichž n abyl n ej::cn 
rozpravami ,č asopiseckými, n)Tbrž také dotazy vedoucích úi-edníkti , 
a ji s tě n e na posledním místě o úvahy N eubauerovy, týkající se nej
více sp rávy, sporného i nesporné:lo řízení a pojištění invalidního. 
Základ byl ovšem přej at ze s túého výkladu, takže celek dotv rzuje 
znova systematičnost i píli autorovu. P odobným duchem se nesou 
i opravy druhého komentáře, je hož objemnost i nevzhlednost jsou od
s traněny. I v něm byly r evisi podrobeny s tarš í úsečné p oznámky 
a práci odlehčeno v partiích teoretickýc h , kdežto praktických přibylo . 
- J ako nový komentáto r se uvedl nestejnojmenný m výkladem (Po
jištění n emocenské, invalidní a starobní, nákl. Čs l. ústi-edí nem. po
ji šťoven) D r. A I. N e u m a n. J e:lo příručka náleží pí-ed evš ím těm, 
kteří jsou s pojištěním již obeznámeni. J ednotlivé paragrafy j sou hl av 
ně dolož en y nálezy Nejvyššího správního so udu , výno sy správn íc h 
úřadú soudními ro zs udky. Samostatného výkl a du je poi-ídku. - Bývalý 
spolupracovník Dr. Pos.píšila Dr. Jindř . Tu č n Ý vydal (spolu s K. 
Šrámkem, nákl. Od,bor. ú sti-ed. kř esť. soc. v B rně) Inva lidní a sta
robní pojištění d ě lníkti , sp isek především jim určený . Tučnému se 
podařilo vyložiti toto pojištění jasně, svědomitě a bez vyn ech ávek. 
Obávám se jen , aby knížce neva dilo to , že vynecháno po jištění ne-
mocenské, a mís ty úprava postrád ající ž ivěj š ích dis tinkcí. Potužil. 

JUDr. Richard Bébr: Ošetřovatelský personál. Sh,Jžební a p'latové 
poměry, .odpočivné a zaopatřovací platy. N ákl. vlas tním. Cena 20 Kč. 
V p rodeji fy Bursík a ,Kohout v Praze a v 3,dministraci » Česko s lo
venské n emo cnice « v Prostějově. - K orientaci v řadě norem ovlá
dajících naše personální právo, nestačí dnes pouhé znění zákona: nýbrž 
daleko více nutno se obraceti k rtizn ým inte rním pravidltim pří s lu š
ný c~l korpora cí. Po této stránce vyk onal odb. přednost a Dr. Bébr 
záslužné dílo, že se uj a l Zpraco'vání prá.v ních norem. uprav ujících po
st avení vz rů s tající kategorie sv,ětského o šetřova telského personálu hu
manitních ú stavů státních , zemsk}Tch i okresních. Každý , kdo v této 
věci potřebuje informací, nalezne je v díle Bébrově v ja sn é a pi-e-
hledné formě. -jkt-

Dr. Alois Neuman: Československé sociálně-pojišťovací soudnictví 
se zvláštním zi-etelem k řízení před rozhodčími soudy nemocen ských 
pojišťoven . Nákladem Ústředí nemocenskýc:l poji šťoven v Praze, I929, 
8°, s tr. 79, cena Kč. IO. - Knížka je praktickým vodítkem hlavně 
pro i-ízení pi-ed rozhodčími soudy nemocen sk}Tch pojišťoven a přej 
poji šťovacím s oudem, j aJko odvolací ins tancí těchto soudů. Obsahuje 
přehled Ihtlt , řízení před těmito soudy, rej s třík mí stních příslu š ností 
pojišťovacích soudů a návrhy ,nšech potřebných formulářů. Psána jest 
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populárnv~ t ak, .aby i laik-neprávník mO:11 se jí říditi ; pro tyto osoby, 
P?ku~ I?rIcházeJi ve styk se sociá l ně-poj išťovacím soudnictvím je hlav-
ne mmena. Dr. Jindři c h. 

Z pub likací S tátníh o úřadu s tatistického. - Statis tika větších prLl
myslových závod\!. Jedním z nejdů l ežitěj šich a nejzajímavějš i c:l ale 
zároveú ~éž z nej obtížnějších úkolll, před ně ž je statistická prác~ po 

.stavena, Jest p r o vés ti statistiku prúmyslové výroby. I náš Státní úřad 
statistický se pilně obírá pra.cemi do tohoto oboru spadajícími a nyní 
jako prvé výs ledky této prciJce předkládá veřejnosti s t a t i s t i k u v ě t
š í c h p r II mys lo v ý c h z á vod ů podle stavu z r. 1926. Vyšeti"en é 
zde údaje týkají se počtu -ýětšÍch závodů průmyslov}" ch podle jedno t 
~iv\ých ObO}".ll, jejich zaměstnanectva a sil pohonnS'ch; predmětná data 
JSO U navza.1em kombinována i vyšetřena n a territoriálním podkladě 
(pro soudní ok resy, země a pro ce lý stát). Toto statistické šetření je::;t 
jed!lím z nejdľtležitějšic~l, jež byla až dosud 11 ná s provedena, j ~ž to 
podává obral' o celkovém t avu a velikosti n aš í v:)rroby velkoprůmy
slo vé co do počtu závodů v jednotlrvých odvětvícJ1, jejich zaměstnancLt 
a pohonných sil. Publikace těchto dat není dosud skončena a d ě j e se 
ve Zprávách Státního úi" adu s tati stického. Číslo 2.8-39 t ěchto zpráv ob
sahuj e v:)rk la d o methodě tO ;10tO s tatistického šetření a data o hor
nictvi, koksovnách, briketárnách, o průmys lu ' kovodě l ném a :ludeb
nich ná s trojů , textilním, kožúském a (I prllmys lll pryže a os inku. 
Č í s l o 52-57 Zpráv má s tatistická data (s úvodem) o průmy s lu Me-
"a i"ském, papírnickém, grafickém, hračkái" ském, s oustružnickém, k a r

t ácnickém a košíkúském, číslo 121-126 Zpráv (opě t s úvodem) údaje 
o průmyslu chemickém, o plyn tl rnách, o prtlmyslu potra'v inái- ::; kém, 
nápojov,':'m a tél i)ákovém. Zb:)Tvá Je ště uveřejniti data o průmys l u k'a
meníiv a zemin, sklái-ském a o samo st a tných elektrárn ác h, což se s t a ne 
v ne jbližší době. Pro velikou dllležitost průmyslové statistiky hodl ám 
po publikaci celého tohoto dil a o věci ještě podrohněji se zmír'liti. 

V čís l e 96-101 ro č. 1929 svých Zpráv vydal Státní úi"ad sta ti 
Stický též obvykl ý pře;11ed sociálních, ho spo dál- ských i kulturn :c h 
poměJ-ll našeho s t á tu 'V roce 1928, jak byly tyto statistickým šeti"en :~n 
z~!c hyceny, pod názvem »R o k 1928 v e s vět I e s t a t i s t i c k:)T C h 
ci a. t « z bohatého a velmi poučného obsahu mttže čerpati mnoho po
učení a zejména k o n k r é t n í, bez peč n á dat a každý, kd o se 
obírá zále žitostmi vei;ejnými. Tak na pi". z a hra nič ní ob c II od 
lwší republiky, který jest nyní s tl"cdiskem živého zájmu veřejnosti, jes t 
v právě cit. čísl e Zpráv podroben přesnému rt dťtkl adnému rozboru, 
jenž podává základní strukturu jeho i v ~11rtvních rysech jeh o vývoj 
\' r. 1928. Úpln:)T a vyčerpávající ro zbor zahraničního obchodu za mi-
nul:)r rok 1928, jež vyjde v nejbližš í době . R. 

Léon Rabinowicz: La crise et l'avenir du droit pénal. 1929. Paris, 
Marcel Rivierc. ~o. Stran 40. Cena 5 frs. - A utor podájvá v této své 
vs tupní docentské předná~ce vývoj trestního p r áva od primitivnll10 
sys t ému odvety a soukromé sp r avedlno s ti až k nejmodernějšímu systé
mu preventivnímu, kte rý d oše l vyjádření ve Fe n"iho positivistick é~n 
1l.ávrhu trestního zákoníka pro Italii" vývoj t en je rozdě l e n n a ti-i 
velké e t apy: 1. perioda primitivní, 2. perioda klasická, 3. period a po
s iti vls tická. Každá z těchto period je výstižně charakterisován a, zdi'l 
razněn význam velké Revoluce fr ancou zsk é, vyzved nuty nové r ::: vo
lu ční principy positivistické školy trestní;lo práva : legál ní zodpověd
!lo st, trestní sankce, úetel na nebezpečnos t pachate le, odsouzení 11:1 

n eurč itou dobu. - Příčinu krise vidí áutor v tom, že klasická škola , 
ti"ehas svýnl »null a poet:a s in e lege« byla neko nečn:)'m pokrokem proti 
době di"ívěj š í , nevys tihla nicméně skutečnosti, » vicl ěl a jen delikt a n e
ch a la v e stínu prov1inilce. « Krise dle něho jeví se vzrl1stáním. z lo : in
no , t i vťtbec, zlo činno sti a rec idivy mladistvých , vzrůs tání, jež je za
viněno té ž špatnou trestní organisací. -~ V:)rchodisko z kri s~ vidí 
v u če ní positivistické školy, kte ra za hl avní prostí-edek och ranný pl'O
hb šuje prevenci a nikoli represi, která při aplikaci sa nkcí bere ohl'.:d 

"n a n ebezpečno s t pro . 
vychovati z l očinc e 
:N a mnohých m ís tech 
m yš lenku rozvedenu. 
podotknuto, vytisknu 

,že umožňuje obsáh 
jediným jasn:)Tm po 
v rnnohýc:1. ohledech 
to zaj Ímavý pokus 

Reg1ement 
et assistance mutue 
semblée. Pub lication 
Gen eve, 1928. 8°. S tr 
luce a zprávy obsahu 
11ého ro zsahu , a ti"i 
Gen e rální akt m á 
o a rbitrážním vyi"i 
zdokonaluje smírné 
pi-ípady, má nicm 
Stálé s mírčí komise 

jimž mllže býti ktero 
pi-ímo a j ednostrann 
proti dřívěj šku. Z 
ustanovuje soudní 1-
vzájem popíraly něj 
a kte ré by se SOU:1 
Ve tř etí části upra 
t y , které j sou mÍn v 
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jednostranno u žádost, 
Zajímavé je. že ve 
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Dono «. V ustanoven 
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Dr. Jin dř i c h . 

~.k~~<? - Stat!st~~a větších P rLI
f~~jSl:~ .a nejz.aj~mavějš l c:l, ale 
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kostr nasl výroby vel k v Id· ' I .,. oprumy-
1 o ,ve tvlcl, JejIch zaměstnanCll 
ne~I, dos ud skončena a děj e Se 

O,. CI~ l o 2'?-)9 těchto zpráv ob
s!lckeho setrení J. data o hor, 
rumyslL! -kovodě lném a :l u deb --

(I p,rumyslu p ry že a osinku 
~ ~~ u,vodem) o pn'imys lu Me~ 
:k'Z~r S k,em, soustružnickém kar
) prav (opět s úvodem)' , d' . 
I ,0'1 . ov u aJe , ? .P : t~mys u pot ra'vll1ar:.;kém 
)V~r,eJl1Itl data o prúmyslu k,a~ 
,nyc,~ e lekt rá,rnf-tch! což Se sta ne 
:. p~ u,mxs lov e statIstiky hodlám 
_1 jeste podrohněji se zrní -1't' 
7 ' , , . • ,1 I 1. 
~p rav vyda l StatIl1 urad sta ti -
I , hospodái-ských i kulturn :c h 
)yly tYyto statistickým šeti-en :~n 
~ sve~ l, e ~tat i st ick ýc h 

I.., a l~u t;ntlze ce rpati mnoho po
) e.c nad a t a každý, k do se 

pr:. ~ a hra nič n í o b c hod 
ln ,zIveho zájmu veřejnosti jest 
Sne!llU a, dúkladnému ro zboru, 
v l1Javn.l ~h, rysech jeho v:)T\/o I 
yzahral11cnlllO obchodu za mi-

)e. R. 

nir du droit pénal. 1929. Paris, 
>. ~ Auto~' podájvá v této své 
~tl11!10 pr~va od primitivnlbo 
tI , az k neJ~odernějšímu systé
nI, 'V~ Fernho positivistické~n 
V.yvo J ten je rozděl en na tři 
:!"lO.d.a )d asická, 3. perioda po
yst1~ne charakteris ována zdú
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:nost pachatele, odsouzení 11:l 
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,na nebezpečnost provinilce a klade si v dús ledku tO:10 za cíl znovu
vychovati zločince napravitelné a zno vupřizPLl s obiti je k ž ivot u . -
N a mnohých místech pi'áli bychom si iníti podánu více podrobno st í 
myšlenku rozvedenu. Nutno si však uvědomit, že kniha je, jak v).- š~ 
podotknuto, vytisknutou pi' edn áškou. Cena její spočívá hlé\Jvně v t om 
že umožňuje o'bsá:hnouti celý velko lepý vývoj trestního práva takřk~ 
jediným jasným pohledem a dává takto čtenál-i možno s t dospěti 
v mnohýc:1 ohledech k cenným uzávěrúm a dúsledkúm. Úpľavou je 
to zajíma'V:)i pokus zaujmouti čtenáře i neodborníka. Žourek. 

R.'~glement pacihque des différends internationaux, non-agression 
et aSslstance mutuelle. Rapport de la troisieme Commission a ľ As 

-sem~lée. Pub lication s de la Société des :N ations, IX. Désarmement. 
Geneve, 1928. 80 . St r an 42. Cena neuvedena. - Pub likace mimo ľesu
luc e a zp rávy obsahuje t ext generálníh o aktu, tl-i . vlzory jeho, rozdíl
ného rozsah u, a tři vzory smluv o vzájemné pomoci a neútoče n í. 
Gene ľ~lní akt má čtyi'i části: o smíru, o s oudním vyřizování s poľtl , 
o arbItrážním vyřizování spo rll a všeobecná ustanovenÍ. První část 
zdokonaluj e smírné i'ízení; byť i jej nestanoví obligátním p ro všechny 
případy, má nicméně mnohá diiležitá ustanovení: pi'edvídá zřízení 
Stálé s mír~í komise (čl. 2.) n ebo Speciá lní s mírčí komise (č l. 5.), 

ji?;_ž múž~ býti kte roukoli ze stran, které tentu pakt přij mou, podána 
pnmo a Jednostran~lě písemná žádost ( ,č l. 7.), což je dúležitá novota 
proti dřívěj šku. Zpúsob jmenování kmise určuje č l ánek 4. Druh á část 
ustanovuje soudní řízení pro všechny spo ry "kde by s i s trany na
vzájem popí raly nějaké právo« (č l. I7.), s vý hra<iélmi ovšem č l ánku 39·, 
a které by se sou:llasem obou stran nebyly dány s oudu rozhodčímu. 
Ve třetí část i upravuje se ří'zení a rbitráiní pro všechny ~fory jin ~ než 
ty, které jsou míněny článkem 17. Aktu a v di't s ledku toho též č l án
kem 36. Statutu Stálého dvora mezinárodní spľa:v'edlno s ti (č l. 21.), 
t dy spo ry pi-edevším politické. I zde je st ľanám dána možnost podati 
j edno st rannou žádo st, nedojde-li jednání o kompromis k cíli (čl. . 27.)· 
Zajímavé je. že ve znění smlouvy a rbitrážn í soud j~ sp;še j aký m :,i 
mezinárodním dvorem so udním, neboť pro pi'ípad, že bv nebylo mo zno 

-ap likovat iádných S011dních pravidel a i'ádú , »bude souditi ex aequo et 
bono «. V ustanoveních všeobecn)Tch nej závaž I1ějš í je č l ánek 39 ·, za
jišťu j íc í státúm možnost určit:)Tch v:)1hrad; článkem t ímto by by l do sah 
a význam paktu nekonečně zeslaben, kdyby č l án ek 41. nestano'\nil. Ž'" 
»spo ry t}'k a jící se interpretace nebo aplikace tohoto generáln : :~ o aktu, 
počítaje v to i spory týkající se určení rozporll a d o s a h Ll ,p i- í pad , 
II :)T C h v:)· hra d , budou před l oženy Stálému clvonl mezinár0dní sp ra
vedlnosti «. _ Akt múže býti st r anami pi'ijat cel:)' n eb jen z části 
(č l. 38.). což je umožněno tl-emi vzory (A. B . C) dvou st rann:)'cl1 
úmluv (Pi' íloha 2.): úmluva A obsahuj e cel), gene rální akt, úm luva TI 
dst p rvo u , druhou a čtv rt ou, úmluva C část p rVOl1 a čtv rt ou. 
V pi'í loze tře tí jsou rovněž tři vzo ry smluv: vzor kolektivní smlouv}; 
o nájemné pomoci. vzor kolektivní smlouvy o neútočení a dvoustranná 

_ smlouva o neútočení. Výhoda generálníl10 aktu s,počívá v tom, že 
činí zbytečným veškerá dlouhá a obtížná vyjednávání d1-ívějšíc~l dob: 
pi' ijat z čás,ti nebo zcel a dvěma státy ('což Se dnes už sta lo) , mění se 
v mezinárodní úmluvu, ZLlstávaje n adále otevřen p1-íStUD U všech ostat
n ích stáHl. V:)Tznam jeho spočívá mimo to též v jeho přizp llsobitelnosti 
všem situacím a potřebám státll, aniž bv to bylo na újmu j eho 'V,še
obecností. O kolno st. že byl dosud ratifikován velmi m alým počten, 
stáHl, nelze jistě přičítat na vrub jeho snad nedostatečné dokona lo sti. 
Zd.rž enEvé chování s tátLl vysvětluje se i" tu úzkost livým pojetím prin
ciDu státní. svrchovanosti" a z ně;l o plynoucí. ' naze po co možná nej-
větší volnosti p ro budoucno. Žourek. 

Conf,érence lnternationa.le du Travail. DOL17.ieme session . Rapport 
clu Dil·ectem. Geneve, 1929. Bureal1 Internéiltional du T ra'vai1. 8° . Stran 297 . 
Cena neuvedena. - Zpráva ředite l e 1Vrezinárod ního úřadu práce oh
vy1do u pi'eh le-dností a úplno stí podržuje stále p i'ední místo mezi ofi-
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cielními periodickými publikacemi mezinárodních ženevských institucí _ 
- Plán její je naprosto totožný s plánem Zpráv předcházejících, což, 
umožúuje značně s ledovat srovnáváním hospodářský a sociální vývoj" 
jakož i postl1p prací a ratifikací. - První část probírá všeobecně čin
nost Mezinárodní organisace práce a je opětně rozdělena v1e tři ka
pitoly: L Problémy organisace, z, Mezinárodní činnost informační" 
3, Styky; druhá obsa;luje jako di-íve ve stručném výtahu roční zprá
vy, jež jsou vlády povinny podávati o aplikaci ratifikovaných úmluv 
dle § 408. versailleské mírové smlouvy. - V prvé části sub 1. v'e stati 
o poměru stáHl k Organisaci je podána mimo jiné též poměrně dosti 
ob sáhlá zpráva o hos,podářském stavu SSSR. Táž část přináší t éž 
výs ledky voleb na příští tříletí dos právní rady B. II. T. (z čsl. dele
gátú zvolen Dr. IHodáč). - ,Zpráva neomezuje se toliko na otázky 
práce, nýbrž podává též na ,počátku čá sti druhé přehled hospodářského, 
stavu s'v lětového v roce J928, poněkud snad pi-ílíš stručný, nicméně. 
všetranný; zmiúuje se tam o mezinárodních přesunech zlata, o hnuti 
kartelovém, o pokrocíc~l racionalísace, o mezinárodní výrobě, obchodu 
atd. Nato uveden v tabulkách přehled všech úmluv a jich ratifikací ,. 
pak doporučení a jich aplikací. (Č. S. R, je co se tj'Tká ratifikace ná
vrhů úmluv na 14., místě.) Následuje pak poďrobné zkoumání aplikace
přijatých úmluv. Pojednává se o ochraně dělníkú, o sociálním po
jištění, možnostech umístění, o ochraně zvláštních kategorií dělni
ctva" o životních podmínkác;l dělníkú a jich obecnj'Tch právech. ,
V uzávěru Albert Thomas proti nelPřízniv é kritice a odsuzování Orga
nisace ukazuje na mimořádné stoupání ročního počtu ratifikací, ktel'ý 
normálně činil 34 až 35, a dosahuje od 15. III. 1928 do 15. III. 1929 
rekordního čísla 79, převyšuje takto o 22 nejvyšš í dosud dosažen) 
počet v roce 1924/25. Zdúrazňuje, že mezinárodní život není nikdy 
s amočinný, že naopak je »dílem úsilovné vúle s tále a neochvějné;« že' 
sociální otázka j e rovněž »otáZkou dúvěry a vúle, « - Zprávla je cen
nou pHručkou pro všechny, kdož, chtějí se pravidelně informovat o slo
žitých problémech sociálních a ho spdoářskj'T c;l, J e rekapitulací pro 
ty , kteří měli možno st j e sledovat v tisku, informační publikací pro' 
o statní, ktei-í s e chtějí informovat rychle a dúkladně. Pro všechny 
skeptiky p ak je její obsah nezv ratným dl'tkazem, že Mezinárodní orga
nis ace práce je už dnes orKanismem, jehož pravidelný chod je doko
nalou dělbou práce a dúvěrou členú úplně zajištěn, takže bez oba'V 
múže přikročiti k povinné decennální revi s i prvých ratifikovaných 
úmluv: Žourek. 

JUDr. Václav Peča: První desítiletí banky »S,lavie« v samostat
ném státě československém a vývoj československého pojišťovnictví 
1'918-1928. Nákladem b anky »Slavie «, Str 114 + 2 graf, tabulky _ 
Velká 8°'. Cena ? - T a to publikace, vydaná na oslavu 60, výročí za
.ložení banky »Slavie« a sepsaná jejím vrchním ředitelem, upoutá po
zornost na první pohled svou pěknou vnější úpravou é':. pečlivým pro
pracOi\náním. Povolaný praktik zde podává podrobný výklad vývoje
teho vj'Tznamného ústavu. s jehož založením je spojena i-ada zvučn)'TdL 
jmen (zakl é'_ da tel dr. Chleborád, Palalckj'T, Grégr atd ,) , a v tomto rámci 
monografii dějin české :lo p ojišťovnictví. J ejzajímavěj š í jsou k apitoly 
o ex'pansi banky »Sla.vie « do ciziny ( zejména J ugo slavie) a vývoji jed
notlivj'Tch pojišťolv acích obon\ konečně i o jejích m ecenášsk)rch sna-
hách. Post rádáme však pi'ehledné tabulky, které v t8kové publikaci by 
Ilt-měly chybět (jen na konci je gra.fické znázornění pojistných reserv 
a fondú) a které by byly plastičtější ilustrací dějin banky než při slav 
nostních pi-íležito s te~ :l s ice obvykl Ý, ale místy př ece jen příliš květnatý 
a lozvláčn)r s loh . Dr. Čakrt, 

Vydivá S . ČS. P. "Všehrd" v Praze. Zodpovědný redaktor Dr. Karel No-vák. 
Tiskl B. Stýblo v Praze, Václavské nám. 28. 

ROČ. XI. 

v 
Co 

Dniv. 

Převzali jsme 
stát, p010::lDS,OlutlS1 
řadě p1'áv!llicl{(~ fa 
níků, na tě,chto se 
stie. Je přiroze.no, 
právníků měl míti 
věk stvořil univ 
správa universit, 
vala nánl antick 
universitní byla 
stika, utápějící 
zena byla vědec 
tím vědecký pokr 

U mversita n 
určité příjmy. U 
univeI'lsita se 
turní ústav, h 
ustálé změně, 
již dané. Při-rovn 
jeden běžec přej 
aby nové obzory 
pochode{l. 

Jsme dnes 
demokracii, to z 
která by za nás 
vázanost, sam 
odcházejí z této 
mdu, i když se 
níkova je tvorb 
soudce (v nejšir 
advokát, pro-kuT 
právní určuje 
životních, hosp 
předelTI daného 


