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kom a neobchodníkOln, predpis o solidárnom ručení O'bchod
níka akO' spoludlžníka alebO' ručiteI pri obchodno.m úkone, a 
kO'nečne predpis" že obchodník, ktorý pri prevádzaní svojho 
závodu sa inej O'sobe smlu-vne zaviazal k náhrade škO'dy" 
v určitom obnose nClnóže požadovať, aby ten O'bnos bol lnu 
zUlenšený. 

K predpisOlll upraveným návrhom a vz[ahujúcim sa na 
rózné druhy, obch. úkonov patria tiež predpisy o zvláštnych 
povinnostiach O'bchodníkových zo smluvy jednateIskej, z ko
misie, z úkonu zasielatel'ského a povoznickej činnosti. 

V návrhu novéhO' poIského obchodného zákoníka nachádza 
sa mnoho podrobných u~tanovení a predpisov líšiacich sa od 
predpisov a ustanovení našeho obchodného zákona ) ale o tých 
lnožu sa záujemci najl~pšie informovať u samého pranleňa" 

Zprávy 

Kríza moderného štátu.*) Rozví}ajúci život dávno prekOl~(ll 
stredoveké pomery, z idOl'ých dnešný štát "zI!ikol. Povaha 
moderného štátu neni prispósobená k tomu, aby uspokojUje 
riešila problémy prítomnosti. V tom pramení kríza moderného 
.~tátu. l'1oderný štát ie dieťatom renesancie, ktorá je reakciou 
na stredoveké hodnoty, ktoré nahradzuje hodnotami novými, 
odkrýva rudskú individualitu, ktOl'Ú stredovek v'f;estranne p'ohl
coval. lndividiu renesancia priná§.a slobodu , činí z neho bytost' 
vol'nlÍ, dáva mll možnost uplatniť sa; zkrátka znamená znovu-
zl'odenic človeka . . 

Individualizmlls ,;e obsiahlým pl'ogramom pre celé gene
rácie, ostáva hybnou silou dodnes. Renesancia uvolňuje predo
všetkým individuum mysliace, ženie ho za polřtickou slobodou, 
a umožňuje kbnečne príchod individualizmu hospodál'ského. ' 

]lI/yšlienka osobnosti, a slobody bola z indivídua pl'enesená 
na štát, ktorý sn domáha podobnzích pl'áv: tak vzniká požada
vok štátnej suverenity. Sloboda jednotlivca i suverenita štátu 
znam,ená" že prClmeňom, obmedzení ;e detern1Žnu;úci sá1m; pred
stavuie právo sebeul'čenia . Princip suverenity v novovekých 
teol'iách predstavuje tendenciu silného, na moci žné nezávislého

J 

samostatného štátu. I zbavuje sa štát každe} nwciJ ktorá bráni 
úplnému rozvinutiu jeho individuality. Vnutl'i sú to rózné 
stavy a korporácie, z vonku snahy ríše rímsko-nerneckej a cirkve 
katolíc1cej. Stát dosiahne svoiho cie/' o. o suuerenita stáva ,sa 
jeho nepopieratel'ným právom) právonl lnedzinárodným sank
ciovaným prívlastkoln. 

Vedomie svrchovanosti zmení však tiež psychologiu štátu. 
Niekdajší spútaný štát stáva sa sebavedum?ím, ochotn?ím po_o 

*) Hlavné, myšlienky prr!dnášky povedanej dňa 7. decembra 1933 na 
inštalácii J . M, prof. Dr. B. Tomsu, 
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llžil všetky pl'ostriedky k ochl'ane svoje} osobnosti. Myslitelia 
(Hobbes. Hegel) ospl'avedlnia , ieho počinan;e a pred~tavia hp 
ako stelesn~né absolútno, k(oré právOln vyžadllje neobmedzená 
úctu a oddanosť. Táto icleoloqia neobmcdzeného individualizmu 
vedie nájma u vel'lqích štát~v kll krainému egoizlflu, imperia~ 
liz In,u a úplnému vymiznutiu ducha solidarity (1 znášanlivosti. 

lt/oderný štát odstráni tiež prostl'ednílca m,edzi sebou a, ob':
čalwln, uSD1erňuje smýšl'anie jeho a ziskápa jednotlilJ,ca i národ 
pre my.šlienku svrchovanosti. Z toho vzniká citový vztah člo
veka ku štátu, myšlienka solidarity med.zi nim a individuom, 
skutočnosti ne,známe ' stredoveku. Stát uspokoiuie sa , oddanosťou 
svoj;ch občanqv, ate 'vštepu,;e im nenávist' proti štátom druhým: 
z ušlachtllého pafriotiz'mu vzniká nesnášanlivú šovinizml;lS , a 
zbožňovanie vo.iny. 

Suverenný štát svojou organizovanostoll zvládol úkoly, 
pred ktol'é ho stava/ moderný život, ale nepodarilo sa mu ZOI''"
ganizovat 'spolor'5nost n:zedzinárodmí. Je to následok jeho pod~ 
staty. Skutočná organ;zácia potrcbuje mľktoritu, ktor'á by , spq~ 
ločnosti , lJládfa, To by pre štát znamenalo zrieknutie sa neob. 
medzenej osobnosti, k čomu sa odhodlať nemóie; lebo by stratí[ 
lnožnosť rozhodovať o vlastnom osude. Superenita a nadštdtna 
ol'yanizácia sa vzáiomne vy[uču.Ťú a preto štál sa nútavia len 
proti auktol"ite: ale i proti lei predpokladu. 

Vyššiu organizácil.l sveta vylučuje nielen suverenita, ale ai 
psychologia jednotlivcov a národov, ktorú SllVel'enný štát vy
pestoval. V.~etky tieto skutočnosti sú ale v rozpore so životom. 
Niekdajši obmedzený styk národov stal sa dnes svetovým. 
Došlo kl! všestrannej koncentl'ácii sveta, takze dnes isolovaný 
štát , neni myslitel'ný. Stát je schopný riešit len vlastné vnútorné 
pl"oblémy, faktický stav ale vyžaduie l'ie.~enie nadstátne koop(!
ráciou. Státy byly prinútené pristúpiť k medziriárodnej spollJ-
práci. De.~lo k nej tam, kde suverenita neb.ola p1"Íamo dotknuťá~ 
kde SCl. však dotýkala svrchovanosti bližšie, twn ostaly problémy 
lnedzinárodné neupravené. Suverenita bola činskym múromi 
o ktorý sa rozbijaly pokusy o' účinnejšiu oruanizáciu sveta. 

Dne .~ný štát úkolamÍ svojimi sa octnLÍI na mrtvom bode:; 
FasciIJ.ovaný suverenitou ,neni schopný organizácže a pacifikácie 
sveta. Z toho vyviera.Ťúca anarchia medzžnárodná hrozi pohlt.:. 

, nutím plodu ielw práce. Hoci I'ealita života je kosmopolitická, 
preca štát vzpiera sa je} prispósobžť a ustzipiť Qsudu, ktorÝ stihne' 
rodinu, rod, kmeň) obec .. keť pomery prerastly mu cez hlavu: 
17 tom }e kriza dnešného štálu. 

Suverenita bola určená k tomu, aby šMt Srt zbavil konkuren
cie stavov a róznúch korporácii, poručnictva cisarovho vnútri. a, 
dr.kve vOIJ.ku. [(eď štát viťazne nevyšiel z tohoto zápasu, suve- , 
r'enita ztratila na význame a mala ústupiť pl'incipu novému. 
To sa lLe~dalo a preto došlo ku konfliktl1 medzi ňou a pomerami. 
Préto dnešný štát vlastne ani 11wdel'T/Ýlll neni, je anachroníz
mom práve tak, ako princip suveJ'enity. Je isté, že dnes mnoho 
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medzinárodn?Ích situácií .fe v rozpore s pl'inciponl suverenity a 
že prax musí stále z neho slavovať. Ale nupriek tomu princip 
tento osMva voditkom politiky štátov . Bez suverenity nenaš/.o 
by osprovedlnenia sebectvo štátov, imperializmus Vy'Úsťujúci 
v ozbroienie. Spoločnosť národa bU sa dnes nef>víjala v , krčoc11 a 
hospodárska kríza by nedostávala také rozmery. Anarchia táto 
je dósledkom kru';ného individualizmu sfelpsnrm:ého v principe 
suvel'enity. 

Keď novovek je na jedne} strone pokračovaním renesanč
ného , individualizmu, je , na strane drl.lhe.j tiež nepretržitou 
snah.ou princip tento obmedziť. Dnešná doba je vlastne hrada...
nín~ syntézy medzi individualizmom a kolle"ktiviznwm. Dósledky 
z tej skutečnosti mal by vyvodit liež štát a vzdat sa suverenity 
svojej v záujme spolužitia národov a vniku nad,~tátnej aukto
rity;, Len tak sa stane dnešný štál slnztočne moderným, vyluJ
,vujúcim dnešnému životu. Stát bez 'suverenity by nebol takým 
neb~zpečím pro medzinárodný život ako Mát sl.wcrenný. Národy 
by , sa sblížily , imperializmus, šovinizml.ls a militarizmus by 
ustúpil do pozadia patriotizmu s kladným obsahom. Všetko 
toto ien len zdánlivou ll.topiou, ale tou sazdal byt vol'ákedy tiež 
suverenný štát. 

Avšakakou metodou dá SCl dosiahnuť pl'eJ'od stw'ého štátu 
v nový?- Na túto otázku nedá dnes nikto uspok'o;ívej odpovedi. 
Sotva však možno predpokladať, že prerod štátu stane sa razom 
nejakou rť-volúciou a nie evolúcioll. 

To sLÍ však pI'oblémy nielen vedu, ale i diplomacie. 
t. ď. 

ANTONÍ~ ŠVEHLA IN MEMORIAM. Zemřel jeden z hlavních bu
dovatelů našeho státu. V nes četných projevech bylo ' vzpomenuto jeho zá
shih ' o naše osvobození, o vnitřní konsolidaci republiky a znamenité vedení 
jejího politického života. V tomto časopise, věnovanému _ vědě o právu, 
1;mdiž připomenut jeho význam pro vytváření jeho právního řádu a ústav
ního života. Vzpomeňme jeho' rozhodujícího vlivu při sdělávání ústavní 
listiny a s ní souvi.sejících zákonů, zvláště volebnícl,l řádú, jeho iniciativy 
při správní reformě a jiných zákonech. Ale přes to jeho hlavní historický 
význam pro vytváření našeho státního života leží jinde: Ústavní život 
každého státu - pokud má vllbec psanou ústavu - se skládá ze složek, 
daným positivním právem, a ze složek, daných vývojem a tradicí v rámci 
ústavního práva (v jednotlivostech někdy i proti němu). A v tomto druhém 
směru byl Švehla asi hlavním režisérem tohoto vývoje a hlavním tvůrcem 
této složky našeho státního zřízení. Že řízení tohoto státn bez jakékoliv 
tradice v lidech a institucích, bez jakýchkoliv zkušeností pro výkon státní 
suverenity a v onom myšlenkovém i faktickém chaosu y prvých letech 
poválečných bylo hned od _ počátku pevné a bez otřesll, to bylo hlavně 
zásluhou Švehlovou. Nebo~ Svehla to byl v prvé řadě, kdo zavedl skutečný 
systém a tradici vládnu,tí v tomto státě. Nelze mu přičítati za vinu, jest
liže týž systém v rukou jiných osob není snad stejně úspěšný. 

" 'Švehlova smrt přichází do doby světového boje mezi demokracií a 
di~ta.turou, J e pojmovou výhodou diktatury, že imponuje silnými osob
nostmi v čele, a historickou nevýhodou demokracie, že právě v této době 
nemá mnoho veli.~ých osobností. Smrtí Švehlovou ztratila jednoho z hrstky 
těch nejlepších . Svehla byl totiž přímo světovým vzorným typem demo
kratického vlldce, byť jeho methody a celkový duševní habitus měly tak 



U 

1 ... · 

'y 
Y 
)-

')

TI 

Y 
Y 
'0 

~Ž 

u 
i. 
n 

l

i
lí 
u, 
1-

lÍ 

Y 
. ý 
)t 

" ci 
n 
II 

.v 
lÍ 

b 
tě 

Ý 
t-

a 
) 

ě 

Y ,-
k 

141 

"')Tazné znaky čistě české. Právě on dovedl znamenitě spojiti myšlenku, 
že demokracie je diskuse, s tou nevývratnou skutečností, že každé vlád
~lUtí je diktát 'vule. On také ukázal, že i demokratický držitel politické 
}Tloci dovede spolupracovati s odborníky tak, že jim diktuje hlavní směr
nice, podle nichž oni vytvoří do podrobností zákony a instituce, jak.. to 
kdysi dělal první moderní diktátor, konsul Bonaparte, sdělávaje s učenými 
právníky Code Napoleon. Ale právě to vše je u dem9kratického politika 
mnohem těžší a složitější než u diktátora. Proto asi Svehla říkal, že po-
litika je umění. On sám určitě byl velikým umělcem demokratického 
v ládnutí. Z. N. 

SLÁ VNA INŠTALACIA REKTORA UNIVERZITY KOMENSKÉHO 
V BRATlSLA VE. ~~uditorium maximum uni.verzity Komenského a v ňom 
shromaždené obecenstvo - predstavitelia fakult, vojska, cirkve, štátnych 
a samosprávnych úradov rózných korporácií a početne študentstvo ~ bolo 
dňa 7. decembra o ll. hod. dopoludnia svedkom slávnostnej inštalácie 
nového rektora univerzity prof. Ph. Dr. a JUDr. Bohuša Tomsu. Slávnost
oej i preto, že sa jej zúčastr,Hi i dvaja aktívni millistri a to: minister 
zahraničia dr. Eduard ' Beneš a minister školstva Dr. Ivan Dérer. - Od
stupujúci rektor prof. Dr. V. Reinsberg v bohatej zpráve o činnosti za mi
nulý rok uvied01 pozoruhodné dáta: Prof. sbor univ . v r. 1932/33 mal 
102 členovo Poslucháčov v Zllllnom sem bolo zapísan~;;ch 2395, v letnom 
2.076 (z toho cudz. 231). Na právnickej fakulte bolo promovaných 98, na 
lekárskej 44 (cudz. 5) a na filozonckej 17 absolventovo Štipendií rovným 
dielom krajinou a Mšano bolo udelené spolu 840.000 Kč pre 518 poslu
cháčov. Univ. knižnica má nateraz viac ako štvrf millona svazkov -
z toho oddelenie slovenské 16.288. Zmieniac sa o na1iehavosti stavby 
univ. mesta znovu prel)lásil, že Komenského univerzita je zo všetkých 
vysokých škól nejmizernejšie umiestnená a vybavená. Kultúrny jej život 
vidí hatený i v tom, že riadne dotácie boly podstatne zmenšené a zasta
vená akákol'vek výplata mimoriadnych. Položky štud. soc. pečlivosti boly 
hlboko snížené a zastavené honorovanie lekt. cvičení. Apeluje na polit. 
demokraciu, aby sa zasadila, žeby vysoké školstvo \)stalo živou súčiastkou 
našej demokracie a nemuselo sa obracať na dobročinnost rudí. Mládeži 
venoval slová: »Stre101 som sa u Vás s porozumením pre Vaše povinnosti 
akad. občana. Prial by som si vrele, abyste svoje akademické roky venovali 
čo najviac odborným štúdiam, dokial máte k tomu na univerzite príle
žitosť, bude ziadať od Vás odborné znalosti. Roky po štúdiu dajú Vám 
dosti Dríleži tosti, aby ste sa uplatnili vo verejnej správe, v správe v~cí 
politických. Len hlboké odborné vzdelanie predchnuté mravným smyslom 
pre celok móžu Vám zaistiť ako existenciu tak i postavenie v l'udskej spo
ločnosti « . Potom predstavil a uvietol v úrad nového rektora ' prof. Dr. B. 
Tomsu (rodák z Nového Bydžova, doktor všetkých práv a filozofie, 
čestný doktor univ. v Padove, prof. právnej filozofie, habilit. dňa 27 • 
doc. 1920 na Karlovej univ. v Prahe, od r. 1921 mimor. a od r. 1926 
riadny prof. na Komenského univ. v Rratislave) a prial mu sily k úspeš
nej správe univerzity. Po vykonanej prísahe a prevzatí rekt. insígnií J. 
M. prof. Dr. Tomsa poďakoval prítomným za účasť (medzi ktorými je 
i jeho býv. prof. Beneš) a Ji.. akad. mládeži obrátil Síl slovami : »Chcem 
byf rektorom i z Vašej dóvery . Verím vo Vaše srdce a vo Váš rozum. Nie 
je vylúčené, že čakajú nás ťaí.ké zápasy o to, ČO naša univerzita potrebuje. 
Slovensko trpelo viac ako druhé zeme a je preto spravedlivé, aby dostalo 
vačšej podpory. Chcem, aby sic vo mne videli nielen učitel'a, ale i priatel'a.'t 
Tématom jeho vstupnej prednášky bola »Kríza moderného štátu «, ktorej 
hlavné my šli enky uverejňuieme na inom mieste. Po nej bol pozdraven)"' 
zástupcom študentstva (SSŠ. Právnik a Vysokošk. sdruž. pre Spol. . náro
dov). Počas slávnosti učinkovalo akad. Spev. sdruženie. Ním zaspievané 
št. hymny boly posledným bodom tak V{'l'kolepej slávnosti. M. Josko. 

OSOBNí. 15. ledna 1934 dožije se docent. právnické fakulty Masary
kovy university v Brně a poslanec Dr. Jaros,lav S t I' á n s k Ý padesáti let. 
- Senátní president Nejvyššího správního soudu Dr. J. V. B o h u s 1 a v 
dožil se 12. prosince 1933 sedmdesáti let. Žije na odpočinku, ale stále se 
věnuje redakci známé Sbírky, obecně po něm nazývané. Ca. 
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ZE SBíRKY ZÁKONŮ A NAŘÍZENí. Vládní nanZf',nl c. 203 zavedlO' 
registraci O'bchůdů s ůbilím u plůdinůvých burs; ů~lašůvací půvinnost má 

\ kupující. Vládní nařízení Č. 213 činí ůpatření prO' přiměřenůu úpravu cen 
důmácíhů přebytkůvéhů ůbilí (pšenice). Půd čís. 219 byla vyhlášena prů
měrná cena ůbilí za důbu červenec'-listůpad 1933 (k vůli úpravě pach
tůvnéhů). - N ařízťní Č. 204 jedná ' 0' ůtiscích a štůčcích ůchranných zná
~ek. - Zákůn č. 205 půsunuje s'platnůst starých závazků státních za
~ěstnanců O' důbu, pO' kterůu byla ůdsunuta výplata jejich služebních po
žitků. - Zákůnem Č. 206 byla průdlůužena mimůřádná narizovací moc 
vlády do 30. června 1934 a můdifikůvána tím způsůbem, že napříště lze 
vydávati vládní nařízení též ku průvedení a v mezích nařízení vydaných 
podle zákona čís. 95/1933. - Pod čís. 207 vydánO' ·další vládní nařízení 
ke kartelůvému zákůnu. - ČíslO' 208 je vyhláška O' růzšíření půsůbnosti 
smlůuvy o právní půmůci s Velkůu Britanií, Č. 209 Úmluva O' sociálním 
pojištění s Německem, Č. 2'12 interpretační průtůkůl k ůbchůdní úinluvě 
s Půlskem, Č. 216 vyhláška O' průdlůužení platnůsti důhůdy O' úpravě ob
chodních styků s Půlskem, 218 Smlůuva O' hraničních vůdních tocích a 
úpravě hranic s Německem a Č. 221 vyhláška O' průzatímní platnůsti do
datkovéhO' hůspůdářskéhů ujednání s Německem. - Nařízením čís. 210 
byla vydána nová služební instrukce a jednací řád prO' brigádní a divisní 
soudy. - Půd čís. 211 bylo vyhlášenO' udělení železniční , kůncese Svinův
Kyjůvice. - Nař. Č. 214 půjednává O' správě sůudních i správních deposit 
u půŠtův~íspůřitelny. - Nařízením čís. 215 je nůrmůvánů zpracování 
žita na líh v důbě 1933-34. -- Vyhláškůu Č . 217 bylO' zrušenO' půlicejní 
kůmisařství v Růžňavě. - NaÍ'Ízení Č. 220 snižuje ceny uhlí pro důmácí 
otop dO' 30. dubna 1934. - Půd čís. ,222 byly vyhlášeny nůvé celní sazby 
.na máslO' a sádlů.-ý. 

IN MEMORIAM. 30. listůpadu 1933 zemřel v Lausanne N. S. Že k u
l i n, docent ruské právnické fakulty v Praze a důcent Vysůké škůly ob
~h.ůdní v Praie. Byl ' z té řady ruských emigrantů, kteÍ'Í záhy těsněji sply
nuli s českým průstředím a nalezše tu svůj druhý důmův, věnůvali . plU 
své: síly. Žekulinůvůu prací důstalů se nám i studie o československé měně 
(1927). Zemřel mlád, bylO' mu 43 let a v cizině hledal vyléčení z plicníhO' 
nequhu. Čao 

VÝROČí. 28. ledna 1934 uplyne patnáct let ůd vydání zákůna, jímž 
SE: zřizuje v Brně druhá česká universita Masarykůva. TímtO' zákůnem se 
splnil půžadavek českéhO" nárůda, prO' který usilůval všemi silami a 'pro 
který i krev byla průlita. Tak byla zalůžena i druhá právnická fakulta, 
jež však zahájila čimiůst až na půdzim 1:. 1919. Sluší jen vzpůmenůuti, 
že tentO' zákůn má důležité ustanůvení, že Masarykůva universita má býti 
umístěna v definitivních budůvách dO' r. 1930. K čemuž můžnů konstato
vati, že r. 1930 neměla · anr jedné a v růce 1934 :jedinou - právnickou 
fakultu - v níž byl umístěn vedle právnické fakulty rektůrát, kvestura, 
zkušební kůmise prO' středůškůlské průfesůry, lektůrát tělesné výchůvy, 
l{~ktorát šermířství (!), cůž divu, že málem se nenašlO' místO' prO' ústav 
kriminalistický, který musil už vzít za vděk někdejší chůdbůu . Než ani 
tato jediná důsud definitivní budůva Masarykovy university není už celá 
věnována účelům universitním, když nevzpůmínáme tůhů, že zmíněriý lek
torál tělesné výchůvy je vlastně instituCÍ všem vysůkým škůlám spůlečnou, 
nebůť růzhůdnutím ministerstva škůlství bylO' celé Hetí patrO' tétO' budůvy 
přidělenO' ůdbůru architektury české techniky. A kůnečně sluší se vůbec 
při výrůční vzpůmínce zaznamenat, že za 15 let někůHkráte a naposledy 
dokůnce usnesením parlamentní kůmise m:ěla býti tatO' Masarykova uni
versita, ta,k dlůuhů želaná a tak těžce vybojůvaná, zbavena dvou fakult, 
filosůfické a ' přírůdo"ěde'cké? Ne, raději nevzpůmínat vůbec jubilea za ta
kových půdmínek. 

, . VLiv OBCI-ÍODŮ POJIŠŤOVEN V ČSR NA PLATEBNí BILANCl 
STÁTU. V půsledním čísle »Půjistnéhů qbzůru« (čís . 139, růč. XII . ) ~· za-~ 
bývá se Ing. Kec I í k v článku nadepsaném '» Účast zahraničních půjišfo~ 
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ven na domácím trhu « vlivem, který mají cizozemské pojišťovny, obcho
dující na území našeho státu na platební bilanci. Clánek je tím zají
mavější, že jde o obor, který nebyl z uvedeného hlediska dosud podrobně 
hodnocen. 

Pojištění jako .reální hodnota jést předmětem obchodu, tedy i před
mětem obchodu mezinárodního. Ačkoliv mezistátní obchody zbožím hmot
ným v nynější 90b~ světové krise , klesly na nejmenší míru, mezinárodní 
obchod na poli pojišťovatelství rozvíjí se v neztenčené míře . Hlavní dů
vod; proč mezinárodní obchod v pojišfování vykazuje stabilitu, jest nut
nost · dělení risika a odevzdávání podílů spolunositelům pojistné ochrany 
(spolupojišťovateli . nebo zajišťovateli), což · u nás děje se zajišťováním 
hlav.ně u zahraničních pojišťoven pro nedostatek vlastních zajišťoven, 
případně pro výhodnější podmínky zajištění v cizině. Tímto způsobem 
dostává se zahraniční zajišťovatel nepřímo na domácí trh. Toto bývá 
také obvyklý způsob u většiny evropských států, kterým se cizí pojišťov
ny (zajišťovny) dostávají na jejich trh a také vlastně jediný způsob, kte
rým se naše pojišťovny jako spolupojišťovatelé (zajišťovatelé) dostávají 
na ' cizí trh. 

Druhý způsob, jakým se dostávají cizozemské pojišťovny na domácí 
trhy, je ten, že zahraniční ústavy provozují pří m o uzavírání obchodů, 
tl to získáváním koncese. V našem státě jsou cizí pojišťov'ny přímým 
i nepřímým obchodem nejsilněji zastoupeny ze všech států evropských. 
Přímé provozování pojišťování 'Q nás vede cizí ústavy k tomu, že odvádí 
své ústředně do ciziny - kde samozřejmě pojišťují - i docílené zisky 
z vlastní produkce ia pojistnou ochranu k nám vlastně doveženou, čímž 
přirozeně působí nepříznivě na platební bilanci státu, stejQ.ě jako dovoz 
hmoťného zboží a tím povinnost platiti do ciziny. . 

Aby autor ciferně ukázal, jaký jest poměr mezi domácí a CIZI pro
clukeí v našem státě, uvádí odděleně podle oboru pojištění (životního a 
skodového) statistická data, vydaná Státním úřadem statistickým o ob
-:hodování pojišťoven v CSR za r. 1931. Podle těchto dat poněkud upra
vených autorem článku činil příjem z produkce životního obchodu domá
cích pojišťoven v r . 1931 Kč 420,531.000.-. Z této produkce životního 
ubchodu odevzdaly domácí pojišťovny do zajištění domácím zajišťovate
lům Kč 23,851.000.- a zahraničním zajišťovatelům Kč 98,849.000.- . Pří
jem z produkce domácích pojišťoven škodového pojištění činil v roce 
1931 Kč 827,828.000.-. Z toho odevzdaly domácí pojišťovny do zajištěni 
domácím ústavům celkem Kč 198,213.000, zdejším filiálkám zahranič. 
pojišťoven Kč 6,948.000.- a cizím pojišťovnám do zahraničí 268,497.000 Kč . 

,Cizozemské pojišťovny získaly naproti tomu na území našeho státu 
přímým provozováním životního pojištěni celkový příjem na pojistném 
v roce 1931 Kč 362,476.000.- a do zajištění byl jim, jak shora uvedeno, 
odevzdán podíl s prémií Kč 98,849.000.-, takže připadá 'na cizí produkci 
životního obchodu v našem státě pojistné Kč 461,325.00.-. Vynáší tudíž 
cizí produkce životního obchodu o Kč 40,794.000.- větší příjem pojist
ného než produkce domácí. 

Cizí produkce škodového obchodu vynesla na pojist. 511,887 .000 Kč, 
je tedy menší značně než produkce v těchto oborech získaná domácími 
pojišťovnami v přímém obchodu. 

Po sdělení statistických dat ukazuje autor blíže, jak se jeví pojišfo
vatelská činno.st všec.h pojišťoven v platební bilanci státu. S hlediska pla
tební bilance státu jest rozhodující poměr dovozu a vývozu pojistné 
ochrany, jak je tomu při dovozu a vývozu hmotného zboží. I když podle 
velikosti pojistného samého za dovezenou nebo vyvezenou pojistnou 
ochranu nelze přesně určiti velikost salda platební bilance pojišťovatel
ství, přece jen možno odhadnouti, jak se tato bilance platební vytváří: 
Tu , nutno jistě zdůrazniti, že každé zajištění u zahraničního ' pojišťovatele 
je dovozem pojistné ochrany a tudíž vývozem užitku (úplaty, čistéiÍo 
zisku a pod.) z pojištění stejně jako jest"dovozem pojistné ochrany i pří .. ' 
mé ,pojištění uzavřené u 'Cizí pojišťovny. Naproti tomu jest vývozem po-
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jistné ochrany a tudíž dovozem užitku z pojištění jsou všechna pojištění. 
uzavřená domácími pojišťovnami v cizině ať pHmou akvisicí neb zajiš
,těním. Podle uved'ených výsledků úřední statistiky byl dle Ing. Keclí~a 
dovoz pojistné . ochrany vyjádřený velikostí pojistného v životním odboru 
v roce 1931 , , Kč 433,114.000.-
ye škodovém odboru Kč 452,344.000.-

Naproti tomu vývoz pojistné 
:vyjádřený v životním odboru 
a ve škodovém odboru 

celkem Kč 885.488.000.-

ochrany našimi domácími ústavy stejně 
Kč 24,014.000.
Kč 149,661.000.-

celkem pouze Kč 173,675.000.-

Z těchto cifer je zreJmá ohromná pře vah a cizího pojišťovacího 
obchodu v našem státě nad obchodem domácích pojišťoven . doma i v ci
~ině, což má nutně za důsledek neobyčejně tíživé zhoršení naší platební 
bilance, i když - jak poznamenává Ing. Keclík - ne v tom rozsahu, 
v jakém se jeví schodek vyvezeného a dovezeného pojistného, ježto z po
jistné prémie nutno uhraditi náhrady pojištěncům a náklady pojišťovny. 
Naproti tomu dlužno uvážiti, že filiálky zahraničních pojišťoven v jiných 
státech již tím, že mají možnost provozovati přímý obchod, který je vždy 
výnosnější, zúčastňují se významným způsobem hospodářského života 
státu i v jiných oborech, nehledíc ani k tomu, že rozšH'ením činnosti na 
oblast cizího státu zvětšují svou obchodní základnu a nabývají zde větší 
konkurenční schopnosti proti ústavům, které jsou omezeny toliko na do
mácí trh. 

Podle zpráv Státního úřadu statistického o platební bilanci zahra
ničního obchodu pojišťovatelského za léta 1925 až 1931 činí za těchto 
7' let pasivum platební bilance Kč 243,000.000.-, t. .1. již po odečtení vý
plat náhrad a uhrazení režie, t~dy čistý obnos, který odplynul z našeho 
pojišťovacího trhu do ciziny. 
, Z uvedených cifer je tedy jasné, jak mimořádně nepříznivá je si-

tuace čs. pojišťovnictví s hlediska platební bilance státu. Myslím, že by 
bylo na místě, aby státní správa blíže se ·zabývala příčinami, které tak 
nepříznivě působí na naše domácí pojišťovnictví a státní platební bilanci 
a snažila se zabrániti v mezích skutečnosti, že pojišťovatelský obchod 
nelze omezovati hranicemi . státu, aby zhoršování již dále nepokračovalo. 
Prvním krokem k nápravě by bylo, jak Ing. Keclík správně uvádí, po
moci nepřímému obchodu našich pojišťoven, aby cizí pojišťovny vyhledá
valy naše domácí zajišťovatele tím, že by bylo zrušeno nepřiměřeně vy
soké poplatkové zatížení dle zák. Č. 31 (1920 Sb. z. a n.), které činí za-
jišťování u našich ústavů ve větším rozsahu nemožným. Dr. L. K. 

NAŠE ÚŘEDNÍ ČEŠTINA ZANIKLA. Aby se však nikdo z našich 
čtenářů nelekl tohoto nekrologového nadpisu, nejde tu o vlastní naši 
úřední češtinu, ač některé příznaky by nasvědčovaly určitému předcho
robí, ale o časopis tohoto jména, list velmi záslužný, který pečlivě (a ni
koliv brusičsky) razil cestu novému českému úřednímu názvosloví. Časo
pis stal se další obětí krise, jež doléhá těžce na všechny časopisy. Vl'. 

DOHODA MEZI ÚSTŘEDNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNOU A ÚSTŘED
~Í BRATRSKOU POKLADNOU O PŘEVODNÍCH ČÁSTKÁCH. Zákon 
o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří č. 221/1924 
ve znění zákona Č . 1841928 ustanovuje v § 242, že při přestupech zaměst
~.anců, pojištěných podle tohoto zákona, do zaměstnání podléhajícího po
pštění podle zákona o pojištění u báňských bratrských pokladen Č. 242/ 
1922 jest použíti ., 0Q.dobně ustanovení §§ 240 a 241 zák. č. 221/1924; usta
novení těchto §§ upravují vydání převodních částek při .přes,tupech za
mě~tnanců státu a jiných . nuecných svazků územních nebo zájmóvých 
k , Ustřední sociáln-í pojišťovně nebo při přestupech zaměstnanců z pen
sijn.ího pojištění ~ Ústřední sociální pojišťovně a opačně. Vydávání ' pře
yo~n!ch částek Ustřední br:atr~kou pokladnou narazilo na obtíže, a to 
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hlavně proto, ježto provisijní pojištění .hornické SpGCIVa na systému ''roz~ 
vrhovém, naproti tomu. invalidní a starobní . pojištění zamě~tnanců na 
systému kapitálovém. Ustřední bratrská pokladna dosud ani neodevzdá
vala .ani nepřijímala převodní částky. Tomuto nezákonnému stavu byla 
učiněna přítrž výnosem ministerstva sociální péče ze dne 28. ledna 1933, 
Č. 13.876!IVj3/1932, v němž by'lo jasně vysloveno, že § 242 zák. č . 221/ 
1.924 ukládá zúčastněným nositelům pojištění povinnost .ku převodu pře~ 
vodních částek v případě vzájemného přestul?u pojišt~nců. Podle tohoto 
výnosu ministerstva sociální péče uzavřela Ustřední sociální pojišťovna 
s Ústřední bratrskou pokladnou dohodu, která upravuje vzájemné vydá
vání převodních částek tam, kde nastal pojistný případ. Tato dohoda byla 
již také schválena ministerstvem sociální péče. Podle této dohody zapo
čítávají se bývalým horníkům, kteří vstoupili do invalidního a starobního 
pojištění, příspěvkové doby získané v bratrském pojištění hornickém do 
30. září 1924 ve třídě Aa invalidního pojištění a . od 1. října 1924 ve třídě 
D. Při přestupech zaměstnanců z invalidního' a-. starobního pojištění do 
pojištění bratrského respektuje se doba invalidního a · starobního pojištění 
tím způsobem, že tato doba započítává se . do čekací doby podle zákona 
o bratrském pojištění hornickém a jestliže tato doba překročí čekací 
dobu, započítávají se zvyšovací částky podle §u 111 zák. č. 221/192,~ 
k důchodu, který náleží z bratrského pojištění... Dr. Jindřich. 

V ČEM JE TŘEBA REFORMOVAT PŘEDPISY O SOUKROMÝCH 
POJIŠŤOVNÁCH bylo tématem přednášky, kterou proslovil dne 30. listo
padu 1933 Dr. František K u b í č e k v rámci šestého cyklu přednlišek 
na pamět profesora Josefa Beneše na českém · vysokém učení technickém 
~ Praze. Tato přednáška obírající se dnes tak aktuelním tématem, těšila 
se velké pozornosti nejen čistě odborných kruhů, ale i širší veřejnosti a 
jest proto vhodno, zvláště vzhledem na právě , projednávané osnovy zá
kona o smlouvě pojistné, abychom o ní alespoň stručně referovali. ' Ve 
s·vé přednášce zabýval se Dr. Kubíček, jak již dané téma naznačuje, de 
lege ferenda zákonnými předpisy, týkající se zakládání, zařízení a hos·
podaření pojišťoven, dozorem nad nimi, tedy vesměs předpisy veřejného 
práva. Tyto předpisy obsaženy. jsou u nás v t. zv. pojišťovacím regulativu 
z 5. III. 1896 Č. 31 ř . z ., resp. v novém zákoně r. 1922 Č . 65 Sb. z. a n., 
platným pro území Slovenska a Podle Rusi. Jde tedy o platnost zákona, 
který hyl již dávno předstižen hospodářským vývojem, čehož si byla vě
doma již hýv. rakouská vláda, která již v r. 1905 předložila velmi pečlivě 
připravenou osnovu nového zákona o pojišťovnách. Ačkoliv osnova tafo 
se nikdy nestala zákonem, jest tak důkladně ' propraco'vaná, že i dnešn,í
mu zákonodárci bude důležitým vodítkem při nové zákonné úpravě tét6 
materie. Osnova výslovně ponechávala volné úvaze ďozorčího úřadu udě
lení státní koncese domácí pojišťovně a připuš·tění k obchodování s.poleč
ností cizozemských. Nová úprava otázky koncesní stala se nálezem Nej
vyššího správního soudu z ll. XI. 1932 Č. 16905 velmi naléhavou, ježto 
Nejvyšší správní soud tímto nálezem úplně v rozporu se svými dřívějšími 
nálezy i nálezy bývalého rakouského nejvyššího správ. dvoru přijal práv
n~ názor, dle něhož nemůže býti odpíráno zřízení domácí pojišťovny; ani 
připuštění cizozemské pojišťovny, splní-li prostě podmínky pro zřizování 
pojišťoven zákonem předepsané. Řečník zdůraznil, že takové omezení roz
hodovacího práva dozorčího úřadu (v daném pHpadě ministerstva vnitra) 
znamená vážné nebezpečí pro domácí pojišťovací trh, který by mohl býti 
do té míry přeplněn pojišťovnami, že by to mohlo ohroziti i zájmy zdej
ších pojistníků, což přirozeně nemůže a nesmí dozorčí úřad připustiti . 
Je tedy reforma v otázce koncesní velmi naléhavá. . 

ŘečnIk se dále v přednášce zabýval velmi podrobně materielně stát
ním dozorem nad pojišťovnami, kterému podléhají všechny pojišťovny 
ve svém hospodaření s hlediska finanční bezpečnosti a splnitelnosti svých 
závazků: V této věci podaJ řečník velmi cenný přehled o tom, jak jest 
otázka státního dozoru upravena' v jiných státech evropských, kde téměř 
všude nalezneme přísnější předpisy, než jest tomu u našeho pojišťovacího 
regulativu. Je to především otázka zachování jmění pojišťoven pro plněni 
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účelů . a funkcí pojistných, prohlášení nastřádaných prémiových reserv za 
registrované jmění fondové, zásada přednostního práva pojistníků na toto 
jmění za trvání a zániku pojišťoven a úprava garancií řádného provozu 
se stanoviska stálé splnitelnosti závazků. I když zásada odděleného a 
přesného vedení prémiových reserv v životním pojištění došla dostateč
ného výrazu v nynějším regulativu, považuje řečník za nezbytné doplniti 

. dosavadní předpisy novými ustanoveními o zániku pojišťovny likvidací 
a zejména konkursem. V tomto směru žádá, aby stejně, jak jest tomu ' 
u ostatních evropských států, byla nastřádaná prémiová reserva v život
ním pojištění považována za statek svěřený pojišťovně a aby tvořila 
proto v případě konkursu zvláštní podsta tu, z níž by se především uspo
kojili nároky pojištěnců na splatné kapitály, pak čekatelské nároky ze 
smluv pojistných a teprve v třetí řadě ostatní věřitelé. 

Tento požadavek uskutečnil také senát Národního shromáždění při 
projednávání obnovy zákona o pojÍstné smlouvě, vřadiv příslušné ustano
vení do odst. 4. § 21 osnovy a přijav ' zároveň resoluci o zavedení zvlášt
ních odděleně vedených rej&tříků úhradových hodnot z pojišťovacích 
smluv, jak jest tomu u ostatních států evropských. Ústavní výbor z . dů
vodů ne dost pochopitelných toto ustanovení pro bezpečnost a důvěru 
pojištění tak důležité škrtl. 

V dalším průběhu přednášky upozornil řečník na nedostatek trest
ních sankcí pro splnění nařízených opatření dozorčím úřadem. Jest za
jímavé, že naše spolkové i obchodní zákony znají jen jednu sankci -
rozpuštění . společnosti - tedy opatření úplně krajního rázu, ku kterému 
m'lze již v zájmu pojištěnců praktieky sáhnouti. Zde navrhována jest 
řada trestních ustanovení, jak ji uvádí osnova z r. 1905, jejíž přesné vy
počtení by přesahovalo rámec tohoto referátu. 

V závěru .své přednášky zabýval se řečník početními podklady pro 
výpočet sazeb a prémiových reserv, bilancováním cenných papírů a ko
nečně poplatky, jimiž státní správa zatěžuje pojišťovací smlouvy, které 
označuje řečník za velmi tíživé a zejména poplatky ze smluv zajišťova
cích za přímo znemožňující zajišťování u našich domácích ústavů, čímž 
přirozeně odplyne mnoho peněz do ciziny. 

Přednáška byla vydána též tiskem jako separátní otisk CsI. asseku-
ra,čních listů. Dr. L. K. 

POKLES NEZAMĚSTNANOSTI. Podle »Zpráv Národní banky česko 
slovenské( nastal ve všech státech mimo Nový Zeeland značný pokles 
nezaměstnanosti od počátku tohoto roku. Také u porovnání . se stavem 
před rokem jeví se značný pokles nezaměstnanosti v Anglii, Belgii, Dán
sku, Estonsku, Fran~ii, Gdansku, Halii, Lotyšsku, Maďarsku, Německu, 
Polsku a Rumunsku ' a mimo Evropu v Australii, v Japonsku a ve Spo
jených státech amerických. Naproti tomu vzrostla nezaměstnanost proti 
stejnému období loňského roku v Bulharsku, Ceskoslovensku, Finsku, 
Jugoslavii, Norsku, Rakousku, Švédsku a Švýcarech, mimo Evropu pak 
v Kanadě a na Novém Zeelandě. Nezaměstnanosti letos od počátku roku 
ubývá všude bez ohledu na to, o jaký stát jde, a to měrou vyšší než je 
tomu obvykle vzhledem k sezonní změně jiných let. Kromě toho neza
městnanost se za uplynulých 12 měsíců měnila zcela neodvisle od toho, 
jde-li o stát se stálou měnou nebo s měnou znehodnocenou. 

Dr. Jindřich. 

350 LET KALENDÁŘE. Na 6. leden 1934, t. j. na svátek Tří králů 
pro Cechy, na 12. leden pro Slezsko, na 3. říjen pro Moravu a na 22. 
leden 1937 pro Slovensko (resp. Uhry) připadá zvláštní jubileum: 350.' 
výročí reformy juliánského kalendáře papežem Řehořem XIII., podle ně
hož nový náš kalendář nazývá se »gregoriánským«. Vlastní reforma, její 
důvody i historie, která také prošla známým koncilem kostnickým (re
formu uvedl tam na přetřes kardinál Petrus de Alliaco a Nicolaus Cusa
nus), je dostatečně známa: středověd astronomové přišli k poznání, že 
kalendář juliánský vypočetl tropický rok delší než ve skutečnosti je a 
tak oslavy rovnodennosti i všechny pohyblivé svátky na nich závislé se 
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zpožďovaly proti skutečnému stavu. Osud juliánskému kalendáři pnpra
vil vědecký pokrok. Definitivní rozhodnutí učinil tridentský koncil, pro
s lavený reformními snahami a uložil papeŽi, aby reformu realisoval.: 
Návrh pochází od Aloisia - Lilia a Řehoř XIII. po projednání návrhu nej
přednějšími universitami a zvláštní komisí své rozhodnutí oznámil bullou 
»Inter gravissimas « ze dne 24. února 1582. Ale tehdy nebylo technických 
vymožeností našeho věku a tak jednak panovníci neprovedli ve všech 
s tátech, ba ani ve všech zemích téhož státu reformu v týž den a jednak 
tato »papeženská « reforma narazila na zřejmý odpor stavu. Nejen pro
testanté měli námitky proti reformě z náboženských hledisek, nýbrž i naši 
stavové moravští, kteří se opřeli jí s hlediska ústavního, oporujíce, že 
podobná reforma nemuže býti provedena jen z vule panovníkovy pou
hým mandátem. Ceští a slezští neměli těch námitek a tak se reforma od
byla zde dříve než na Moravě.*) ' Už tato stránka je zajímavá s hlediska 
p rávního, zajímavější je ještě, že vypuštěním desíti dnu, takže na příklad 
hned po pulnoci 6. ledna nastal 17. leden a pod., jistě silně byly dotčeny 
právni a hlavne soukromoprávní poměry. Byla to tedy reforma velmi 
-radikální a pouze méně komplikované poměry tehdejší mohly snésti ji 
bez větších otřesu. Ale jistě se dotkla na příklad dlužníku . a tak vlastně 
n esmí nás udivit stálý odpor některých vrstev. Vždyť ještě zák. čl. XLV.: 
1599 v Uhrách musil na užívání starého kalendáře stanovit pokutu 1000 
zlatých a v Německu protestanti doko_nce ustoq.pili od svého odporu až 
1775. Reforma gregoriánská byla poslední dosavadní reforma kalendářová 
a už i z toho mála naznačeného je viděti její velikou právní duležÍtost. 
Historia vitae magistra; reforma kalendáře, po které se volá v naší 9,obě, 
nepůjde také lehce úměrně k tomu, .jak stoupla od 1582 spletitost hospo
dářských poměru. Vynechat tak snadno deset dní prostým škrtem v ka" 
lendáři bez zvláštních přechodných opatřeních a bez valných otřesl). v ži-
votě právním i hospodářském, šlo tedy v XVI. stol., nikoliv už dnes. Ca. 

ÚMLUVA MEZI NĚMECKEM A POLSKEM O SOCIÁLNÍM POJIŠ
TĚNÍ byla ratifikována a vstoupila dne 1. září 1933 v účinnost. Úmluva 
se vztahuje na pojištění nemocenské, úrazové, invalidní, zaměstnanecké 
(pensijní) a na pojištění hornické. Až na výjimky pl-at.í, že při provádění 
sociálního pojištění používá se pravidelně předpisu toho státu, kde je vy
konáváno zaměstnání, pojištěním povinné; platí tedy zásada territoriality. 
S příslušníky jednoho státu zachází se stejně jako s příslušníky státu 
druhého; pobyt v druhém státě . se nepovažuje za pobyt v cizině. Povin
n ost placení dávek muže převzíti také nositel pojištění druhého státu, 
zaplatí-li se příslušný úhradový kapitál. Nositelé pojištění, úřady i soudy: 
sociálního pojištění jsou povinny poskytovati si vzájemně pomoo tak, jako 
kdyby šlo o vlastní pojištěnce, resp. státní příslušníky; knsulové obou 
státu jsou oprávněni zastupovati bez zvláštní plné moci své státní pří
slušníky. 

V pojištění invalidním sčítají se příspěvkové doby; ze základní část
ky, z přídavku na děti, jakož i ze státního příspěvku platí každý stát jen 
poměrnou část, shodující se s dokonalou příspěvkovou dobou v tom kte
rém státě. K tomuto pom~rnému rozdělení pojistného břemene nedojde, 
nebylo-li dokonáno v jednom státě více než 26 příspěvkových týdnu nebo 
jestliže je nárok v jednom státě, naproti tomu v druhém státě by nebylo 
nároku. Opustí-li pojištěnec stát, ve kterém byl povinně pojištěn, muže 
podle své volby dobrovolně pokračovati v pojištění v jednom nebo v dru
hém státě . Přípustnost dobrovolného pokračování v pojištění řídí se pak 
p odle právních norem toho státu, kde chce pojištěnec dobrovolně v po
jištění pokračovati. Při posuzování nároku na dobrovolné pokračování 
v pojištění sčítají se příspěvkové doby získané v obou státech. Duchody, 
k teré nedosahují určitých minim, mohou býti kapitalisovány; k žádosti 
.oprávněné osoby musí býti místo těchto duchodu poskytnuto odbytné. 

*) Výňatek z bully Intel' gravissimas a mandát Rudolfa II. pro Cechy 
'viz: Cáda: Vybrané prameny k práv. děj. středoevr. , str. 155, 156 ukázky 
.čís . 102 a 103. 
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-V pojištění zaměstnaneckém (pensijním) platí předpisy zcela obdob
né s tóu změnou, že v polském zaměstnaneckém pojištění béře se jako 
základní částka polovina zákonné základní částky a jako zvyšovací částka 
ia každý rok prvých deseti let pojištění dvacetina základní částky _ Z pol
ského minimáIr:tího důchodu, platí , se jen poměrný díL V po jištění hornic
lfém platí obdobné zásady,' ovšem s příslušnými změnami a úpravami, 
nutnými se zřetelem ku zvláštnímu charakteru a zvláštním poměrům to-
hoto pojištění. Dr. Jindřich. 

. AKCIOVÉ PRÁVO V JUGOSLAVII doznalo za poslední 4 léta někte
~ých změn.*) Jednak v souvislosti se zákony týkajícími se reformy ~d
ministrativní (rozdělení státu na banoviny), jednak zákony specielními. 
Změny týkají se především zŤizouání nových společností, dozoru nad spo
lečnostmi, předpisů o zastoupení na valných hromadách a bilancování 
cenných papírů. 

Povolení ku zřízení akciových společností uděluje zpravidla mini
sterstvo obchodu a průmyslu, nyní též úřady banské. Povolení minister
stva obchodu je třeba zejména tam, kde jde o účast cizozemského kapi
tálu, dále hodlá-li se společnost zabývati spracováním úspor (spořitelna) 
á vůbec tam, kde má býti akciový kapitál společnosti 10,000.000 dinárů 
nebo více. Souhlasu ministerstva je třeba též k fusím, zvýšení nebo sní
ž~ní, akciového kapitálu s výjimkou zvýšení včetně do 2,500.000 dinari'I, 
k založení pojišťovacích společností a pod. Jinak udělují povolení banské 
úřady. 

Dozor nad akciovými společnostmi (spolu nad společnostmi koman
ditními na akcie, ' společnostmi pojišťovacími, úvěrovými družstvy a pod.) 
vykonává též banský úřad prostřednictvím jmenovaných stálých konii
sařů. Kromě toho mohou býti jmenováni též komisaři s právem dozorčím 
pouze pro určitou valnou hromadu.. Mají to býti v prvé řadě státní úřed
níci. Jest však možno ve zvláštních případech se souhlasem ministerstva 
obchodu a průmyslu jmenovati též osoby jiné. Kontrola se mi'Iže vztaho
vati na celé hospodaření společnosti, zejm~na zda činnost její odpovídá 
zákonným předpisům a stanovám a zda bilance a výroční účty jsou správ
né . Tuto otázku upravují podrobně prováděcí předpisy ministerstva ob
chodu a průmyslu Č. 36.413/30 ze 4. prosince 1929. 

Předpisy o zastoupení na valných hromadách byly upraveny záko
ne'm z 31. ledna 1930. Společnostem jest ponecháno na vi'Ili, aby tuto otáz
ku ' upravily stanovami. Akcionář může zmocniti k zastupování na valné 
hromadě i neakeionáře, jeden zmocněnec může zastupovati i více akCio
nářů. Těmito předpisy doznalo hlubokých změn akciové právo srbské 
',platí též v Bosně a Chorvatsku), jež se značně lišilo od práva platn'ého 
v" Slo'vinsku a Dalmacii (akciový regulativ). ' 

Do bilancování zasáhl zákon z 30. , prosince 1931, týkající se bilan
cqvání cenných papírů, jež jsou v majetku společností. Jde však o opat
ření pouze dočasné a jen u státních papírů, jimiž jest rozuměti též iástav
rif listy a obligace státní Hypoteční banky. Zákon usměrňuje kursovní vý
kyvy cen těchto papírů. Rozdíl mezi cenou papírů, za níž byly nakoupeny 
a ,mezi ~mrsovní cenou v poslední den obchodního roku při poklesu může 
býti buď odepsán nebo vyrovnán v bilanci na straně aktiv zvláštní po
ložkou označenou jako »konto pro kursovní rozdíly státních cenných pa
pírů « , načež se po pětinách toto konto dopisuje během následujících pěti 
let. Pokud jest v bilanci toto konto vyšší než reservy, nesmí býti rozdě
lován , čistý zisk a vyplácena dividenda. Ztráty vzniklé prodejem státních 
papírů se odepisují celé najednou. Dr. pošvář. 

REFORMA SÓCIÁLNíHO POJIŠTĚNí V RUMUNSKU. Sociální pojištění 
v Rumunsku bylo dosud ,částí celkové úpravy poměrů živnostenských a piů"-

: * ) Viz blíže Milorad Zebič: »Die Neuerung~n im jugoslavischen 
Aktienrecht «, Zeitschrift fur Ostrecht, Berlin, sešit 10., roč. 1933. 
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myslových a bylo značně roztříštěno již také proto, že na nyneJSlm území . 
rumunském platily různé zákony podle toho, o které území dnešního I;tu
munska šlo. Královským nařízením ze dne 18. května 1932 dostalo se ru
munskému sociálnímu pojištění úpravy a sjednocení; ' toto nařízení uspo
řádalo hlavně jednotně nositele pojištění, nemocenské pojištění na 
původním území Rumunska a Besarabie a dále pojištění úrazové, invalidní 
ft starobní. Zákonem ze dne 8. dubna 1933 bylo nově upraveno a jednotně 
uspořádáno pro celé státní území pojištění nemocenské, úrazové, pro pří
pad mateřství, pojištění invalidní a pozustalostní. Pojistná povinnost sta
novena je pro všecky osoby .. zaměstnané ve veřejných nebo soukromých 
prťtmyslových nebo obchodních podnicích, nepřekročí-li její služební pod.
niky určitou hranici, stanovenou Zemskou pojišťovací pokladnou. Poji:
štění nemocenské obsahuje nárok na dávky věcné a peněžité; dávky věcn~ 
zahrnují lékařské ošetření a . léky. Nemocenská podpora poskytuje se 2.6 
až 52 týdnů v roce. Nemocenské pojištění poskytuje také úmrtné, kter,é 
čirií 40ti až 60tinásobnou průměrnou denní mzdu pojištěncovu. Po jištění 
mateřské obsahuje nárok na lékařské ošetření a na ošetření porodní asi
stentkou, jakož i na podporu ve výši 50% průměrné mzdy za posledních 
12 měsíců. Pojištění úrazové obsahuje nárok na lékařské ošetření, léky 
a jiné léčebné pomůcky, jakož i na podporu po dobu přechodné nezpů~ 
sobilosti k práci nebo na důchod v případě trvalé nezpůsobilosti k prác~< 
Skončí-li úraz smrtí, mají pozůstalí nárok na . úmrtné nebo na dočasný 
nebo trvalý důchod. Pojištění invalidní a starobní vztahuje .se na všechny 
zaměstnance průmyslu, obchodu . a na Í'emesla.Starobní důchod poskytuje 
se v 65 letech věku, bylo-li dokonáno v pojištění nejméně 1.200 příspěv
kQvých týdnů a je stanoven pevnou částkou 6.000 lvů ročně. Nárok na 
důchod invalidní vzniká tehdy, jestliže nezpůsobilost k práci činí nejméně 
66~/a%. Invalidní důchod skládá se z částky základní, která se řídí podle 
mzdové tÍ'ídy a z ročního přídavku ve výši 2 lvů za každý. příspěvkov.ý 
týden nad 200 pÍ'íspěvkových týdnů. Invalidní důchodci budou účastni 
bezplatného lékařs~ého ošetÍ'ení. Vdova po důchodci obdrží 50% ~ůchodu 
jejího manžela, pozůstalé děti do 18ti let 331/3°/0 téhož důchodu. Uhradou 
pojištění jsou příspěvky zaměstnanců a zaměstnavatelů, . zvláštní příspěvek 
zaměstnavatelů, příspěvek státu a jiné event. příspěvky. Všecky příjmy 
plyn6u a jsou sloučeny v »Sociálně pojišťovací pokladně « , která hradí 
všecka risika podle tohoto zákona. Příspěvky jsou stanoveny podle mzdo,. 
vých tříd a nemají přesahovati 6% průměrné mzdy každé mzdové třídy~ 
Vlastními nositeli pojištění jsou okresní pokladny nebo vzájemné po-
mocné pokladny a Zemská pojišťovací pokladna. Dr. Jindřich. 

PROVÁDĚNÍ FRANCOUZSKÉHO SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, Zprávy 
francouzského ministerstva práee a sociální péče za rok 1933 obsahuj~ 
první data o výsledcích provádění zákona o sociálním pojištěním ze dn~ 
5. dubna 1928 ve znění zákona ze dne 30. dubna 1930, jenž vešel dne 1. čer
vence 1930 v účinnost. 

Ku konci měsíce listopadu 1932 bylo celkem pojištěno 10,323.539 
.osob; z toho připadalo na povinné pojištěnce v povoláních nezeměděl
ských 9,258.830 osob, v povolání zemědělském 920.789 osob; na dobro
volné pojištěnce v povoláních nezemědělských 18.160 osob, v povolání ze
mědělském 116.799 osob a v pojištění pro jednotlivá povolání 8.961 osob. 

Na pojistném bylo zaplaceno v jednotlivých létech: 
v roce 1930 (od 1. července) 

1932 
1931 

1.496,736.174 fr. 
3.562,401.339 fr. 
3.261,798.159 fr. 
Dr. Jindřich. 

MEZINARODNÍ SJEZD NE MOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ V PAŘížI. 
V posledních dnech měsíce září zasedal v Paříži sjezd »Mezin.árodní ústřed
ny svazů nemocenský<;-h pojišťoven«. Sjezdu zúčastnilo se 17 států 150ti 
delegáty, kteří zastupovali 2.5 členských svazů a 7 svazů, které nejsou členy 
Mezinárodní úStÍ'edny svazu nemocenských pojišťoven. Celkem bylo za~ 
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stoupeno svými delegáty 24 mil. pojištěnců. Říšskoněmecké svazy zastou
peny nebyly. Sjezd zabýval se těmito otázkami: 

- .1. zpráv'ou o činnosti Mezinárodní ústředny a zprávou o situaci ne-
mocenského pojištění v jednotlivých státech; 

2. návrhy na změnu stanov a jednacího řádu; 
3. úpravou lékařské služby; 
4. účastí nositelů invalidního a starobního pojištění na léčebné péči 

a na výstavbě léčebných zařízení. 

Byly přijaty. tři resoluce. První resoluce, která je rázu povšechného, 
doporučuje ponechání, resp. provedení obligatornosti nemocenskébo po
jištění a žádá, aby jeho dávky af v hotovosti nebo v llaturaliích nebyly 
omezovány, ježto jsou po většině minimální. Resoluce vyslovuje se také 
pro zahrnutí nezaměstnaných do sociálního pojištění a zdůrazňuje význam 
sociálního pojištění zvláště v době hospodářské krise. Resoluce béře na 

'vědomí vystoupení Svazu nemocenských pojišfoven v Německu a žádá, 
aby bylo pokračováno v obraně sociálního pojištění a aby bylo pracováno 
na jeho rozšíření, jakož i aby byla utužena mezinárodní spolupráce na 
tomto poli. 

Druhá resoluce zabývá se léčebnou péčí v sociálním pojištění, výlo
-hami za lékařské ošetřování a stystémy lékařské služby. Otázku systémů 
.lékařské služby nelze dosud řešiti jednotně, nýbrž třeba přihlížeti k růz
ným okolnostem jednotlivých států. Lékařská služba může býti nemocen
skému pojištění zaručena jen trvalými dohodami mezi nositeli sociálního 
pojištění a lékaři. Na dodržení takových ujednání možno počítati jen 
tehdy, jsou-li závislá na naprosto svobodných rozhodnutích interesovaných 
stran. Resoluce doporučuje, aby styky mezi pojišfovnami a lékaři · byly 
upraveny rámcovými smlouvami m'ezi svazy nemocenských pojišťoven a· 
'organisacemi lékařskými a kdyby k takovým smlouvám nemohlo dojíti,. 
aby lékařská služba byla prováděna lékaři-úředníky. Kdyby ani tento 
způsob někde nebyl možný, mají nemocenské pojišfovny poskytovati mí
.sto lékařského ošetřovánÍ- náhradu v hotovosti. Lékař musí býti ve vyko
návání své služby zcela nezávislý. Ani požadavek, že lékařské ošetření 
.musí se díti s ohledem na hospodářskou a finanční stránku pojišfovny,. 
nesmí se dotýkati neodvislosti lékařovy. Speciality a preparáty zákonem 
chráněné zdražují ošetřování bez užitku pro pacienty a mají býti podle
možnosti nahraženy léky hospodárnějšími. Důkladná reforma v léčivecb 
a plánovitý dohled nad jejich výrobou zlevnily by pojištění a přivodily 
by uspokojující rozřešení otázky předpisů specialit a preparátů. Příspěvek 
pojištěnců na výlohy za léčiva, pokud se někde vyžaduje, mohl by pod
statně zhoršiti ošetření hospodářsky nejslabších vrstev pojištěneckých. 
Příspěvek tento měl by býti minimální a neměl by nikde převyšovati 10% -

hodnoty výlohy za léčení. Lékař má býti úplně neodvislý také při rozho
dování o pracovní neschopnosti. Zákonná ustanovení o zachování lékař
ského tajemství mají býti všude zachovávána i v sociálním pojištění. S lé
kaři bylo by nejvhodnější sjednati honorování výměrkem vzhledem ke 
kolektivnímu charakteru nuceného sociálního pojištění. Kontrola lékařské 
služby má se týkati pouze účelnosti léčby a rozhodování o pracovní schop
nosti; správnost diagnosy a léčebný plán nemá býti předmětem kontroly,. 
nebof lékař musí býti zcela neodvislým a musí mít pocit plné odpověd
nosti. Pro nemocenské pojištění a pro sociální pojištění vůbec musejí býti. 
lékaři zvláště vychováváni. Bude zapotřebí zvláštních kursů pro ' lékaře;. 
jako hlavní předměty jsou navrhovány: 

1. mezinárodní a národní 'zákonodárství sociálně pojišťovací; 
2. sociální příčiny a profylaxe lidových nemocí a akutních sdělných. 

nemoCí; 
3. hygiena nemocí z práce a z povolání, pracovních úrazů, profylaxe

pracovních úrazů a ochrana práce; 
. 4. specielní lékařské otázky, jako rozhodování o pracovní neschop-
nosti, rozpoznávání simulací, účelné lékařské ošetření atd. 

Třetí resoluce týká se spolupráce nositelů dlouhodobého pojištění 
důch.odového při zřizování různých zdravotnických opatření. Doporučuje 
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se zvláště poskytovati finanční pomoc ústavům zdravotním a sociálním 
a ukládati část jmění v zápůjčkách veřejných. Sociálně pojišťovací ústavy 
měly by užívati zdravotní zařizení již existující a zakládati svá vlastní 
zdr~votní zařízení, dovoluje-li to jejich finanční situace; v tomto případě 
otázka rozdělení povinností mezi nositeli pojištění nemocenského a nosi
teli dlouhodobého pojištění důchodového je závislou od závazků, které 
ukládá zákon jednotlivých států různým nositelům tohoto pojištěni, pokud 
se týče jednotlivých léčebných dávek. Konečně se doporučuje spolupráce 
ústavů sociálního pojištění na rozšíření zdravotních zařízení buď poskyto
váním zápůjček veřejným korporacím anebo zakládáním vlastních zdra-
votních zařízení. Dr. Jindřich. 

PROGRAM " MEZINÁRODNí KONFERENCE PRÁCE V ROCE 1934. 
Podle sdělení Mezinárodního úřadu práce má se Mezinárodní konference 
práce, která má býti zahájena ll. května 1934, zabývati těmito otázkami: 

1. Zkrácení pracovní doby na 40 hodin týdně (druhé čtení). 
2. Pojištění proti nezaměstnanosti a různé druhy péče o nezaměst

nané (druhé čtení). 
3. Úprava klidu práce a střídání pracovních směn v automatické vý

robě tabulového skla (druhé čtení) . 
4. Zachování čekacích dob v invalidním, starobním a pozůstalostnhD 

pojištění pro dělníky, kteří přesídlí z jedné země do druhé (první čtení). 
5. Cástečná revise (rozšíření) úmluvy o náhradě za nemoci , z po-

volání. 
6. Zaměstnávání žen pracemi pod povrchem v dolech (první čtení) . 
7. Cástečná revise úmluvy o noční práci žen. 
Prvá tři čísla programu byla projednávána již na Mezinárodní kOll

ferenci práce v r. 1933 v prvním čtení a bylo rozhodnuto, že mají býti 
vyřízeny v roce 1934 přijetím úmluv nebo doporučeni . 

O zachování nároků v sociálním pojištění bude konferenci předlo
žena zpráva o stavu zákonodárství a o praksi v různých státech. Konfe
rence pak rozhodne, zda otázka má býti definitivně řešena; k definitiv
nímu í'ešení došlo by ovšem až v roce 1935, ježto platí zásada dvojího 
čtení. 

Cástečná revise úmluvy o odškodnění nemocí z povolání je připra
vena tak, aby mohla býti konferencí definitivně vyřízena ihned. Seznam 
neroocí z povolání, které mají býti odškodňovány, má býti rozšířen o ně-
kolik dalších nemocí. " 

O zaměstnávání žen pracemi pod povrchem v dole má býti prove~ 
deno první čtení ; bude-li rozhodnuto o mezinárodní úpravě této otázky 
kladně, byla by provedena nejprve dotazníková akce, takže by k mezi
národní úpravě mohlo dojíti až v roce 1935. 

Cástečná revise úmluvy z r. 1919 o noční práci žen má se omeziti 
na dva přesně vytčené body. Konference má rozhodnouti, zda ze zákazu 
noční práce mohou býti vyňaty ženy, zastávající dozorčí či vedoucí místo. 
které nekonají manuelní práce. " Má býti také umožněno, aby ve vYJlmeč
ných případech bylo lze období zákazu noční práce posunouti o jednu 
hodinu. 

Na konferenci bude také podána obvyklá výroční zpráva ředitele Mezi
národního úřadu práce, zpráva o provádění ratifikovaných úmluva zpráva 
o provádění národních i mezinárodních veřejných prací v rámci proti ne-
zaměstnanosti . Dr. Jindřich. 

CSP. JAKO OBCHODNí PODNIK se projevila vůči naší redakci 
v, t?mto názorném příkladě: redakce zasílá pravidelně svým spolupracov
~llkuD?- korektury k nahlédnutí. .že redakci našeho měsíčníku je každý den 
1 hodma drahá, rozumí se samo sebou. A proto před necelými dvěma léty " 
zavedli jsme obálky podle vzoru známé pražské tiskárny Orbis se zpáteční 
adr.~s~u, t. j . dělenou obálku v půli se zřejmým tiskem ll Tam« a »Zpět«. 
s hstenou adresou na vedoucího redaktora i s upozorněním, aby spolu
pracovník vracející korekturu škrtl silným křížem jasně původní adresu 
a nalepil zpáteční známku. Protože se stává, že korigující nemá doma 
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potřebné známký, vkládali jsme ji v prúhledném sáčku ke korektuře. Ne
pnchybně a jistě i pro poštu zcela vhodné opatření, dobře fungující nota 
bene v Praze u Orbisu a nadto u nás témě!- dvě léta. Ale chyba lávky! 
Předešlý měsíc celou zásilku nám poštovní úřad Brno 2 vrátil, nic se ne
ohlížeje, že zdržuje naši práci. Vskutku také jsme se zdrželi o celé tři 
dny. Ale protože na ty právníky, kteří přece jsou kde komu nepříjemní, 
musí se jít . úředně, šlo se na nás s paragrafy. A tak jsme dostali tento 
výnos: » Zpět! 1. Úprava adresní strany obálky jest dle § 4 odst. 4. lit. a. 
b . listovního sazebníku nepřípustna . - 2. Dle téhož sazeb. § 5 odst. 3. a) 
nesmějí se v otevřené obálce zasílati neoražené (podtrženo 1) nebo oražené 
pošt. známky. Podpis nečitelný, razítko Brno 2, 23. XI. 33. - 22 . ---'- ,10. « 
(pokladem na požádání ·posloužíme.). Pochopitelně, že redakce úplně 
zmlkla, když se dozvěděla, jaký delikt páše už 2 léta. Když jsme se vzpa
matovali, podivili jšme se, proč revisní orgán nedostal úřední »nos ~( , Že 
tohle trpí dvě léta, a pak zjistili jsme si: aď 1. že § 4 odst. 4. lit. a', b 
nic nepřikazuje, nýbrž jen doporučuje přípis zpáteční ád~esy, . ad 2:. že je 
zce"la notorické, že tu nešlo o zasílání poštovních známek, tedy cenin po
d~e § 5 odst. 3. lit. a, neboť je samozřejmé, že těch 30 hal. není' úplaťa 
za korigování. 

Ale mýlil by se, kdo by myslil, že jsme ' podali stížnost. Co by nám 
totiž bylo platné, i když by nám nadřízená instance pošt. úřadu Brno 2 
dala za pravdu. Udělá- li nám nějaký poštovní zřízenec tuto věc zase, mll
žeme si stěžovati znovu, ale nikdo nám nenahradí, ani obchodní podnik 
ČSP. ztrátu času, leda že by nám zaplatil náhradu škody nákladem ' ce
lého čísla . A tak majíce s poštou zkušenosti. i jiné, na příklad pokud jde 
o expedici v administraci, kde málem už si to budeme vozit sami, a pošta 
pude vybírat jen poštovné, příště to uděláme s korekturami složitěji, aby 
na nás nikdo z tohoto obchodního podniku ' nemohl. Divte se pak, že sku
tečný obchod nerekuruje. Je to také jeden dúvod jejich deficitního hos-
podářství. Red. 

O NEZAMĚSTNANOSTI A PRODLOUŽENÍ ŠKOLNÍ NÁVŠTĚVY 
přednášel dne 30. listopadu 1933 ing., Rosa v Sociálním ústavu českoslo
venské republiky. Nezaměstnanost není dnes již zjevem přecho,dnýní; 
i když poměry odbytové se zlepší a stanou se normálními, přece neza
městnanost udrží trva1ý pokrok . techniky a prúmyslový rozvoj všech 
stá tú. Tuto nezaměstnanost lze zmenšiti zmírněním přílivu zemědělského 
dorostlI do měst, zintensivněním zemědělské výroby, kolonisací velkých 
statků, odlesněním a odstraněním anarchie v prúmyslovém podnikání. 
Zbytek nezaměstnaných není však možno ponechati v dnešním stavu 
lr,ralé krise již z důvodů mravních. Proto je třeba rozdělitÍ celkové množ
ství práce stejnoměrně na všechny osoby práce schopné a poměrně zmen
šiti 'pracovní povinnost jednotlivce. K tomu mohou vésti dvě cesty. Zkrá

' cení pracovní doby denní a zkrácení pracovní doby celoživotní. Bude 
třeba snížiti počet pracovních hodin radikálním způsobem, aby dvojí s mě
nolt se hospodárně využilo zařízení závodů při snížení nepřímých výloh. 
Při zkrácení doby celoživotní práce je třeba buď snížiti dosavadní věko
vou hranici pro nárok na , důchod starobní nebo také posunouti začátek 
pracovní doby ze 14 na 15 let. Pravděpodobně bude třeba pomýšleti na 
obojí Zpllsob zkrácení celoživotní doby pracovní. Pozdější nastoupeni do 
práce ' vyžadovalo by buď prodloužení školní docházky o jeden rok, na 
což dnes není naděje, nebo by bylo třeba posunouti věk, ve kterém dítě 
počíná navštěvovati školu na sedmý rok. Toto opatření doporučují lékaři 
.a učitelé zejména také ze zdravotních důvodů. Přednášející vyslovil se 
. ťa~é pro značnou , red~koi pracovní doby dělníkú od 14 do 16 let; vhodná 
opatření mohla by tu stanoviti pracovní podmínky. Toto opatření m~lo 
hy zcela určitě za následek vývin zdatnější pracovní mládeže, takže pa\{ 
tepnre by se mohla náležitě uplatniti všechna sociální, kulturní a tělový-

'cr,oy~á z~řízení p,ro m~ádež. .' Dr. Jindřicl). 

SOUDNÍ PRAXE KANDIDÁTA ADVOKACIE NEZAKLÁDÁ POMĚR 
-SLUŽEBNl. (Vytl;ih z r07.sudku vrchního pojišovacího soudu v Pl:aze ze 
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d n e 30. října · 1933, č. j. Cpo 407/33-1.) Žalobce domáhal se žalobou za
počtení poloviny nepojištěné doby, po kterou byl zaměstnán u soudu jako 
kandidát advokacie. Vrchní pojišťovací soud rozsudkem shora označeným 
zamítl žalobu s konečnou platností z těchto důvodů: 

Odvolací soud neshledal, že prvý soud nesprávně rozhodl daný pří
pad, když žalobu zamítl, byť se i mýlil ' ve svém názoru, že žalobce byl 
vyňat z pojistné povinnosti podle § 2 Č. 3 p,ens. zák. proto,že šlo u ža-
10bce o doplnění theoretického studia praktickým zaměstnáním, jinak 
proto, že u žalobce nešlo během jeho soudní prakce podle §2 lit. a) adv. 
řádu o smluvní služební poměr, podléhající pojistné povinnosti. Ustano
vení § 2 Č. 3 pens. zák. má na mysli výkon prací, podléhajících pojistné 
povinnosti v době studia posluchačů ,vysokých a odborných škol, pokud 
zanlěstnání jejich jest předepsaným- nebo obvyklým doplněním jejich 
i heoretického studia. Tomu však není u žalobce, který uvedenou praksi 
ani nemohl vykonávati během studia vzhledem na ustanovení § 2 lit. a) 
:adv. řádu, nýbrž teprve po skončených právnických studiích a odbýtých 
zkouškách. 

Soudní prakse podle § 2 lit. a) adv . řádu byla praksí předepsanou 
pro kandidáta advokacie, soudní prakse kandidáta advokacie byla pak 
průpravou k povolání advokáta a sledovala pouze účel, aby ' se kandidátu 
:advokacie' dostalo soudní praksí vědomostí potřebných pro povolání ad
vokáta (§ 4 zákona Č. 1/1911 ř. z. o soudní praxi právních praktikantů 
nesoudcovských, § 6 nař. min. sprav. Č . 5/1911 ř. z.), jež jest prováděcím 
nařízením tohoto zákona a aby odbytím této praxe splnil kandidát advo
kacie podmínku předepsanou pro výkon akvokacie (§ 1 lit. a), § 2 lit. a) 
advok. řádu). ' 

Předpis § 6 nař. Č . 5/1911 ř . z. ve větě 2. prohlásil také za nepří
pustné využití pracovní síly právního praktikanta nesoudcovského, jež by 
odporovalo účelu výcviku k povolání, jejž sledovala prakse. 

Naproti tomu nepřipouštělo ustanovení § 9 nař . min. sprav. Č. 192/ 
1897 ř. z. o . p.řípravné službě soud~ovs1(é se zřetelem na ,převážný vyučo
vací ráz přípravné služby soudcovské pouze využití pracovní síly soudcov~ 
ských právních praktikantů, jež by bylo na újmu účelu, jehož bylo do
:síci přípravnou službou soudcovskou, t. j . seznání všech odvětví soudní 
služby a výchova k povolání soudce a státního zástupce (§ 6). 

Ze srovnání těchto ustanovení o možnosti využití pracovní síly těch 
kterých právních praktikaÍltů plyne, byť i §, 8 nař . Č. 8/1911 ř. z. stanovil, 
že nesoudcovští právní praktikanti jsou povinni -zásadně dodržovati úřední 
bodinysoudu a býti k disposici soudu pro nutné služební výkony a mimo 
obvyklé úřední hodiny a soudní budovu jako zapisovatelé, že bylo lze 
kandidáta advokacie zaměstnati pouze v omezeném rozsahu, nebyl tedy 
kandidát advokacie povinen konati práce a justiční správa nebyla opráv
něna požadovati práce, jichž kandidát advokacie pro své příští povolání 
:advokáta nepotřeboval. 

Kandidát advokacie nepřipravoval se tudíž k povolání úřednickém~ 
u státu, jež by ovšem bylo vyňato z pojistné povinnosti podle § 2 Č . 4: 

' 'Pens. zák., nýbrž k povolání samostatnému a nebyl také čekatelem na 
úřednické místo jiné, jež by podléhalo pojistné .povinnosti. 

Odvolatel se však též mýlí, domnívá-li se, že na jeho případ vzta
huje se ustanovení § 1 Č. 2 pens. zák., neboť odvolatel nebyl ve shora 
uvedenou dobu zaměstnancem advokáta. 

U odvolatele nešlo o smluvní služební poměr, na nějž by se byly 
'vztahovaly právní předpisy pensijního zákona, kdyby tyto předpisy byly 
,za jeho trvání již platily a nemá proto nárok na započtení této doby 
j ako nepojištěn é doby služební. Dr. J. ' 

JEDNOTA CESKÝCH KANDIDÁTŮ ADVOKACIE V PRAZE konala 
dne 1. prosince 1933 svoji řádnou valnou hromadu v zasedací SíÍli Advo-
1dtní Ko.mory v Praze, na k'teré kro~ž změny staJ:lov bylo referováno též 
ó účasti zástupců Jednoty na poradách o osnově nového advokátního řádu. 
Starostou Jednoty zvolen byl opětně JUDr. Jaroslav Lomherský, náměst
l(em slarosty JUDr. Alfons \Velter, jednatelem JUDr. Jan Slavíček. úř. 
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REDAKCN-l RADA pražská konala schůzi dne 13. prosince 1933 za 
předsednictví Dr. K. Nováka. Byly probrány směrnice pro příští ' číslo a 
usneseno vyzvati kolegy mladší, aby se hlásili se svými pracemi, zvláště 
ze seminářů pražské fakulty, u kolegy místního redaktora . Nechť obráti 
se s důvěrou, kolegové starší milerádi jim poradí. Příští schůze stanovena 
na' ll. ledna 1934 o 18 hod. ---;- Redakční rada brněnská konala schůzi 

'dne 15. prosince 1933 na právnické fakultě za předsednictví Doc. Dr. 
Neubauera, na níž vedle běžn.ých věcí zvláště bylo debatováno o účasti 
zemřelého min. předsedy Švehly v čs. prflv, životě. - Redakčná rada 

. bratislavská konala schódzu dňa 14. decembra 1933 v miestnosli seminára 
dejin práva stredoeuropejského za predsedníctva J . S. p . prof. Dr. 
Rauschera. V debate ako najdóležitejšie body boly prebrané : príspevky pre 
hudúce čísla, repartícia jednotlivých referátov, fillanč'ná otázka časopisu, 
prednášky význ. činitefov na Slovensku, slávnosti a iné . Budúca schódza 
stanovená bola na počiatok januára 1934 .a hude členom pozvaním 
zvlášť oznámená. 

Literatura 

DR. ZDENĚK NEUBAUER: Pojem státního území. .- Praha, Orbis 
1933. Str. 102 in 8°, Kč 30.-. - Po literárně historickém úvodě, sezna
mujícím čtenáře se všemi dosavadními teoriemi státního území, probírá 
autor titulní otázku přísně s normativního hlediska; svoje ryze norma
tivní stanovisko zdůrazňuje nesouhlasem s Kelsenovou formulací, že státní 
území je prostorem platnosti právního řádu. Kelsenově definici vytýká 
kromě neurčito,sti též to, že tvoří pojem státního území abstrakcí pře
vážně z těch obsahů norem, které odpovídají sociologické skutečnosti, že 
totiž vládní činnost mocenských činitelů, pokud se projevuje zevními 
akcemi, jest vykonávána zpravidla na určitém územÍ. Kelsena (s Henri
chem i HadI1itzkim) ovšem jasně ' rozlišuje s ohledem na jeho právnický 
postoj k problému od ostatních teoretiků, kteří pohlížejí na stát současně 
po stránce sociologické, zeměpisné i právnické; avšak ač jeho formulaci 
pojmu státního území prohlašuje za nepochybně správnou, nespokojuje 
se s ní pro její nepřesné ohraničení pojmu a vytčení funkce státního 
území, které je podle Kelsena obvyklým' (nikoli bezvýjimečným) ohrani- 
čením platnosti právního řádu (viz na př. výkon platných vrchnostenských 
aktů mimo státní hranici na podkladě smluvním, nebo podle práva m ezi
národního) . 

Aby došel vlastní, čistě právnické konstrukce pojmu státního území .. 
vychází autor z normativního stanoviska Weyrova, t . j. právní norma jest 
mu . dána výlučně formálním znakem přináležitpsti k souboru norem,. 
jehož normovým subjektem je stát. Dogmatická část práce je uvedena 
velmi instruktivní kapitolou »Základní pojmy a předpoklady « , jež je svoji 
logickou jasností a didaktickou stručností dokonalým katechismem nor
mativní nauky. Obsahem práce je dáno, že obšírněji pojednává o prosto
rových určeních v normách, jejichž rozborem autor dochází k vlastní de
f inici státního území jako prostoru, který právní řád subsidiárně (t. j ~ 
pokud některá norma sama jinak n estanovÍ) prohlašuje za rozsah své, 
platnosti a který jednotlivé normy při stanovení rozsahu své platnosti 
předpokládají, což znamená prostorové vymezení subjektů povinnostnÍch 
a skutkových podstat. Jak již řečeno, je to v podstatě převzatá formulace 
Kelsenova; její omezení na svět čistě normativních pojmů, vylučujíci 
i zdání sociologického postoje (Kelsen v pojmu státního území hledá vý
slovně prostorové vymezení donucovacích aktů a jejich přípravy) je však 
nesporně kladným přínosem Neubauerovým. Chvályhodně jest tak obo
hacena opět prostřednictvím české literatury normativní věda o záslužnou 
a s hlediska státovědeckého fundamentální práci. 

S hlediska úplnosti nemohl se autor vyhnouti probránÍ pojmu stát-


