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málo norem, které bylo možno aplikovati na leteckou válku" 
nemělo za světové války valného užitku. Deklarace z r. 1899' 
byla již deset let prošlá a nová z roku 1907 pro doložku »si 
omnes « nevstoupila v platnost. Ani článek 25. Řádu války po
zemní,10) ani všeobecné zásady, vyslovené v úvodu IV. kon
vence z r. 1907, které rovněž měly vztah k letecké válce, neza
vazovaly ve smyslu čl. 2. téže konvencell) (»ustanovení řádu 
a této úmluvy mají platnost toliko mezi smluvními stranami 
a toliko tenkráte, jsou-li všechny válečné mocnosti stranami 
smluvními «), poněvadž se této konvenci nedostalo ratifikace 
ltalie, Turecka, Srbska, Černé Hory a Bulharska. 

. ( Dokončení příště.) 

2;právy 
Úprava úrokových sazeb čilJi hospodářství a politika. Úprava

úrokových sazeb .ie politickým požadavkem, .iínlž má býti ře
šena krise. Jeho splnění nenaráží na žádné poNticky významné
stavovské překážky. Jest to tedy ideální způsob, .iak ukázati, že 
se proti krisi něco dělá, aniž by se to dotklo nepH.ienmě někte
rých politických zá.inlů. Sníženi úrokové míry .ie proto lékem. 
populárním a lim už úspěšným, neboť v poliliické kuchyni je· 
v prvé řadě rozhodu.iící, co se líbL Co .ie platno, obětu.ie - li se· 
některá strana za ně.iaké opatření, lehož dobrý účinek le ne
sporn?í, když opatřeni to vzbudí nelibost voličů a stl'anu poško
dí. To ovšem neznamená, že by se nemohla taková opatření 

dělati. Bohudík nouze naučila i Dalibora housti a politické. stra
ny smiřovaM se někdy s hospodářsk?ími nezbytnostlni, ovšern 
pak .ten za předpokladů, že politicky poškodi toto opatření 
všechny strany ste.ině. A i to je problém télněř neproveditelný, 
neboť máme tu nelen strany vládni, dělicí se o zodpovědnost,. 
t. i. ve skutečnosti neien o risiko vládimtí, nýbrž i o oposicL 
A poněvadž ie oposice někdy protistátní, ie konec konců li zá
jmem státu, aby opatřeni, která ho malí zachraňovati ) nepoško
zovala příliš vládní strany, na kterých sto.ií. Takový hospodář
ský problém se tedy mění v problém politický se všemi jeho
tragikO'mickými důsledky. Béře se zřetel na důsledky politické, 
ale důsledky hospodářské zůstávali čím dále lim více stranou 
a často se stane (nutno býti spravedbžvýnl, že ne vždycky, ač
koli předpoklady i dobrá vůle by tu byly), že po politickém pro
iednání osnovy se ukáže, že je to docela něco .liného, než tOl 
mělo býM. 
_ Tuto cestu všC!-k osnova o úpravě úl'okov~ích sazeb nepro
dělala. Když na podzim selhala dobrovolná disciplina peněžních 

10) 11) Srovn.: 1-:1 o b z a: Dokumenty ke studiu mezinárodního 
pJ"áva. Str 390. 
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ústavů a úprava úrokov?Ích sazeb až na banky a několik vel
k?Ích spoŤlitelen zůstala na papíře , bylo .iasno, že bude nutno 
nalézti ně.iaký donucovaci prostředek, který by peněžní ústavy) 
které daly svů.i souhlas, přiměl, aby se .iím také řídily. Iniciati
vu převzal O střední sn1Írčí orgán v případech nekalé soutěže 
ve věcech peněžních a bankovních. NCLVázalo se na dřívě.iŠí 
snahy a vy pracovánu, l'esp. pokud .ide o peněžnictvL doplněny 
a domyšleny předpisy proti nekalé soutěži. Neboť ústavy, které 
nedodržují sazby, které .ie};ch ústředí považují za jedině zdravé, 
dopouštějí se vlastně nekalé soutěže. Or,okové sazby Jsou dány 
určitým1i hospodářsk?Ími hranicemi. Jednu nlez tvoří neJnižší 
úrok, ktenÍm se spokoJí vkladatel, druhou mez tvoří režie pe
něžních ústavů a třetí risiko při poskytování úvěrů. Peněžní 
ústav nemůže se spokojiti s úroky menšími, než sám platL ale 
ani ne s takovými, které by mu nekryly jeho vydání a risika. 
Dělá-li to, počíná sli nezodpovědně a dopouští se nekalé soutěže. 
Orokové dohody byly dosud dobrovolné, bez jakýchkoli sankci. 
Podle zákona o soutěži ve věcech peněžnictví ;mají dostati cha
rakter zákonné normy vyhlášením ve Sbírce zákonů a nařízení 
a jejich vynutitelnost }e poJištěna trestními sankcelni. J eiicll 
povaha se ovšem' také do Jisté míry mění. Dosud byly to jen 
dohody soukromé, diktované }edlŽně zákony nabídky a poptáv
ky, dnes tím, že tyto dohody slednávalí se v Poradním sboru, 
v němž vedle zástupců peněžnictví zasedalí .ieště zástupci státní 
a zástupci ostatních hospodářských korporaci, tedy zástupci 
zastupujíci zálnly úplně protichůdné a ma.ií se tu uplatniti i zá
sady celohospodářskéJ nikoli úzce peněžnické. Tato snaha .Te 
zbytečně zdůrazňována. Ačkoli se tvrdí, že peněžní ústavy pl'Ů
mysl a obchod přetěžu.ií a vyssáva.ií, nelze' přehlédnouti, že 
úzkým vztahem k průmyslu a obchodu }e dána také' úroková 
politika peněžních ústavů, které přece ne.isou tak krátkozraké? 
aby pro vysoké výnosy ničily podstatu, která tyto výnosy md 
dávati, a to tím spíše, že tato podstata .iim často z valné části 
patří, takže by ničíce průnlY'sl ničily vlastně sebe. Sprše .isou 
oprávněny obavy, že v Poradním sboru pro otázky peněžnictví 
v dnešnínl .feho sfožení se budou uplati1.ovati někdy zájmy, zá
;mů peněžníctví protdlehlé. 

Tato autonom'ní úprava úrokových sazeb za dalekosáhlých 
ingerenci živlů nepeněžních však politické kruhy neuspoko.iila. 
Politick~Í efekt osnovy, která ponechává úpravu nějaké věci od
borníkům, zdál se nedostatečný, bylo nutno ukázatL že i vláda 
i kruhy politJické bez odborného zatížení .isou odhodlány učiniti 
něco populárního již proto, že se žádný politický zálem neris
kllje a při tom se dělá doiem, že se účinně bo.iuje s kJ'lisí. Ar!J.~
Zenka sice není nová. Také v cizině již k ní sáhli. Důvodová 
zpráva ovšem lnohZa uvésti .fen země moratorní, s nimiž by bylo 
přece jen pro nás stydno se porovnávati. I psychologický efekt 
má význam. Naše zákonodárství dokazuje na četných přípa
dech, že ani tento efekt není zanedbáván. 
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Přes veškel'é odborné námitky byla uzákoněna možnost 
normativní úpravy úrokových sazeb, neupraví-li .ie Poradní 
sbor sám nebo nebude-li vládě .ieho úprava vyhovovati, A je 
zajímavo, že v tomto zmocnění mluví se již na rozdíl od ostat
ních ustanovení zákona o nejvyšších sazbách. Vláda .ie si při 
tom vědoma, že stanovení ne.ivyšších sazeb .ie s to toliko zpu
sobitL že se úvěry, jichž 11isika a súročení by maximální.mi saz
bami n ebyla kryta, nebudou poskytovati. Zdá se, jak o by právě 
proto, že s maximálními cenan1i je tolik špatných zkušenosti , 
se tato metoda volila, aby se snad nemusilo zbytečně tápati 
v chybách jiných. Vláda sal11a .ie sli vědoma, že toto ustanovení 
je toliko planou pohružkou a netají se s tím. Zapomíná však, 
že takovéto zpusoby demoralisu}í. Nelze současně ukládati sprá- . 
vánI peněžních ústavu bankolJním zákonem nemožnou zodpo
vědnost a současně je nutiti pohružkamí k čin um politicky snad 
populárnínl ) avšak hospodářsky nezodpovědným . Tady má zod
pOlJědnost vláda a parlament. Doba .ie příliš pohnutá a m'á ten
denci spíše k horšímu než k lepšímu , a tato tendence automa
ticky využlije každého hospodářského omylu nebo hlouposti, 
kterými se jí pomuže. 

Těmito kritickými poznámkami ne'má býti . znevažováno 
poctivé úsilí vlády i pal'lamentu o překonání krise. Parlament 
ilJláda odhodlaly se ,řiž k mnoha nepopulárním, ale účelným 
a nutným opatřením, která .iim dělají čest. V politice defensiVní , 
ať liž jde o vyrovnaný l'ozpočet či o přísně protiinflační měno
vou politiku, dosáhlo se úspěchu, jež by nám i ty nelvětší státy 
mohly záviděti. Tyto úspěchy musí býl1i však doplněny úspě
chem v ofensivní politice, v účelné politice obchodní, v pl'užno
sti státní reglementace , která se rnusí omeziti ien na případy, 
kde .ie opravdu nezbytná. A pak 'musí také politika defensivni 
i ofensivní Hti ruku v l'uce. Právě poslední doba ukázala, jak 
se tento nedostatek vymstí. dil. 

Z celého světa právnického a hospodářského. F r a: n c i e: Také 
letos se udělí cena zvaná Demosthenova tomu francouzskému advokátu, 
který vyniká výmluvností. Porota se skládá z·e soudních 110vinářských 
zpravodajtl. - I r s k o: Sněmovna přijala zrušení přísahy věrnosti 
Anglii. -- J u g o s I a v i e: Ve skupštině podalo 62 poslanců' návrh', aby 
jesuitský řád byl vypovězen ze státu a jeho majetek zabaven. - Mono
polní správa snížila cenu soli. _ Něm e c k o: Známý president říš
ského statistického úřadu, taj. vlád. rada prof. dr. \Vag-emann., kten'r 
byl ještě při posledních volbách úředně pověřen zjišťováním jejich 
výsledkťt , a jeho stálý zástupce, řed. dr. Wohlmannstetter byli posláni 
n a dovolenou. - P o I s k o: Vládě se podařilo snížiti ceny uhlí, ce
mentu, koksu, litiny a papíru ; v prvé řadě snížily ceny státní podniky. 
- Rozpočtový s chodek ve výši 400 mil. zlotých má b'ýti částečně kryt 
výdejem 200 mil. pokladničních poukázek. - Por t u g a I s. k o: Por
tugalská banka snížila diskontní sazbu o 1h % na 60/0. ~ R a k o u' s k o: 
V dťtsledku posledních rozhodnutí nejvyššího soudu připravuje vláda 
nouzové nařízení o zlaté dolo žce, dle kterého tato u soukromých smluv 
sice nemá býti p rohlášena za neúčinnou, pro její dodržet\í dlužníkem však 
mají býti stanoveny určité úlevy. - Rum u n s k o: Státní dluh za 
zboží dodané státu před 1'. J932 má dle připravovaného vládního návrhu 
býti zaplacen v daií.ových poukázkách. - Š'v ý car y: Vláda předlo-
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l ila sněmovně návrh zákona o kontrole bank; provedou ji zvláštní re
v isní jednoty. Připravuje se také spolkový zákon o spořitelnách. -
U S A: Diskontní sazba byla zvýšena Federal Reserv-bankou o 10/0 
na 3%0/0. - Osnova o změně spolkového zákona o konkursech byla 
přijata senátem i sněmovnou representantů. Kč. 

Ze Sbírky z·ákonů a nařízení: Vládní nařízení č. 36 provádí zákon 
,o dopravě motorovými vozidly. - Číslo 37 je finanční zákon, kterým 
se stanoví státní rozpočet na rok 1933. - Pod číslem 38 byl uveřejněn 
zákon o dani z elektrických zdrojú · záření, pod čís. 39 pak prováděcí 
naříz ení k němu. ~ Čís. 40 je koncesní listina, týkající se úzkokolejné 
dráhy Liberec-Růžodol. - Číslem 41 je vyhlášena mezinárodní pů
sobnost dodatkové úmluvy obchodní s Francií. _ N ař. č. 42 stanoví 
.celní přirážky na některé druhy obilí. :- Čís. 43 je spořitelní úmluva 
mezi Rakouskem, Polskem a Československem. - Zákon Č. 44 obsahuje 
předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně. -
Zákonem č. 45 byla určena výše státních záruk na vývozní úvěry. - . 
Pod čís. 46 bylo vyhlášeno opatření Národní banky o převodech platů 
.do Německa. -ý. 

K § ISO exekučního řádu. Paragraf tento se jeví jako jedno z nej
markantnějších míst. kde intensivně vystupuje do popi-edí otá'zka po
měru přesného znění zákona a interpretace praktických právníků, sna
žících se znemožniti těžké konsekvence a komplikace, jež z přesného 
provádění tohoto paragra.fu by se podávaly. 

Jedná se totiž o otázku, zda realní břemena, služebnost bytu a 
výměnku, jež předcházejí vymáhajícím"u věřiteli, mohou býti přejata 
beze srážky či se srážkou na nejvyšší podání. Z· výslovného ustanovení 
zákona plyne, že, má-li vymáhající věřitel horší postavení, tedy jde-li 
za výměnkem, musí toto břemeno býti přejato 'bez započtení do nej
vyššího podání. Když však břemena mají býti přejata bez započtení, 
je zpravidla docilováno menšího podání a poněvadž toto nesmí zase 
býti nižší než podání nejmenší, tak v mnohých případech v důsledku 
závazku ku přijetí břemen je nejVYŠŠí podání tak nízké, že ani všechny 
pohledávky a břemena předcházejících hypotekárních věřiteltt nemohou 
býti uspokojeny (N eumann, Komentář k exek. řádu, str. 467). Uváží
me-li princip priority, že z věcného břemene oprávněný nemá dříve 
obdržeti ničeho, dokud až k němu předcházející nároky nejsou uspo
kojeny, vidíme, že přiznání převzetí služebnosti bytu a výměnku bez 
započtení, by znamenalo úplné prolomení této stěžejní zásady knihov
ního práva. Na předcházející věřitele by se dostati nemuselo, ale slu
žebnost výměnku by trvala dále, ač měla třeba pořadí nepoměrně horší. 

Prakse si tu vypomáhá tím způsobem, že tenkráte, když není jisto, 
zda-li by převzetím požívacího práva bez započtení neutrpěly předchá
zející věřitelé újmu, je požÍvací právo převzíti se započtením na nej
vyšší podání (Sb. n . s. 3483) a bez započtení jen tehdy,. když podle 
případu nemůže míti to za následek újmu veřitelů předcházejících. 
(Hartmann, Exek. řád, Kompas, § ISO.) rv'šeobecně se pak přijímá, že 
je možno převzíti služebnost výměnku bez započtení, před,chází-li 
vše m hypotekárním věřite l ům, poněvadž v tom případě, nemůže žádný 
věřitel býti zkrácen, musí-li bez toho k němu býti přihlíženo již v prv
ním pořadí. V tom smyslu vyzněl i posudek vídeňského nejvyšího 
soudu ze dne 16. května 1902 pres. 272/1 (srov. IHora, soustava exek. 
práva str. 153.). -

Třebas prakse si vypomohla přizptlSobeným výkladem zákona, 
aby se vyhnula příkrým dtlsledkům, přece nutno zdůrazniti, že přesné 
znění zákona přímé podpory tomuto výkladu nedává. In t e r p r e
t a ční c e s t o u m o d i f i k o val a p r a k s e z á k o n. 

D. r'I./'. Sýkora. 
Několik myšlenek k reformě veřejné správy, Aby naše veřejná 

správa v budoucnu splnila řádně své úkoly, uznává se dnes všeobecně, 
že je nutně třeba provésti důkladnou reformu veřejné správy. Mnoho 
se vytýká naší veřejné správě; přílišná centra1isace u vyšších a nej
vyšších úřadů, výhrada příliš rozsáhlé kompetence vyššími a nejvyš
šími orgány a okleštění samosprávy, přílišné pronikání státní správy 
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do činnosti výdělečné a podnikatelské, přemíra úkolů, která se jí ukládá. 
nedostatek spolupráce ve vnitřních vztazích správních orgánů mezi 
sebo~, nedostatek ve výchově úřednictva atd. Reformu má přinésti 
zvláštní smíšená komise, složená z odbornrktl a praktiki't, která by měla 
býti nadána značnou pravomocí. 

Dnes není možno reformovati admini~tra1ivu ták, že by rázem 
povstala nová organisace správních orgánů nebo že by dnešní správní 
orgány mohly býti rázem vtěsnány v naprosto nové formy úřadování~ 
zcela odlišné od uřadováni dosavadního. Nelze přehlížeti, že jak forma 
úřadování, tak i systém správních orgánll vyvíjel se pozvolna tak> jak 
toho vyžadovaly poti"eby občanstva a úkoly veřejné správy. Proto při 
provádění reformy jest potřebí míti stále na zřeteli tuto okolnost,. 
neboť každý intensivní zásah do organisace úřadů a způsobu úřado
vání by mohí působiti rušivě na administrativu a na pořádek ve státě 
vůbec 

Při provádění reformy nelze zapomenouti, že naše zákony a před- -
pisy správní jsou stále složitější, právě tak jak složitějším se stává. 
hospodářský život ve státě . Nově vznikající zákony bývají však často 
velmi nedokonalé a kasuistické a proto úřady jsou pak nuceny sap1y 
intensivně zasahovati do chodu života různým rozhodováním, povolo
váním nebo zákazy. Taková činnost úřadll je nehospodárná, neboť je ne
produktivní. Jest nutné pi-íště velmi opatrně postupovati, mají-Ii býti 
ukládány úřadům nové správní úkoly. Mělo by se tak díti jenom tehdy~ 
když bylo již postaráno o snadné rozhodování a výkon administrativy 
u správních orgánů dokonalým propracováním předpisů zákonných po 
stránce nejen formální, nýbrž hlavně po stránce materielní. Také dnes 
platné zákony bude třeba probrati a zjednodušiti. Úřady bude třeba. 
také vhodným způsobem chrániti před svévolným nebo zlomyslným 
obtěžováním. . 

Je potřebí pozdvihnouti skleslého dU,cha zaměstnanectva; proto je 
třeba zreformovati pi-edevším řízení kvalifikační. Kvalifikace mus[ 
v zaměstnanectvu vzbuditi přesvědčení, že je správná a spravedlivá; 
proto musí býti jednoduchá a nikoliv školácká, sestávající z mnoha 
»známek« . Taková kvalifikace nevzbuzuje důvěry ve správné posuzo
vání. Pro úředníka stačí posouditi jeho pílí, výkon a charakter. Vs~chny 
tyto tři skutečnosti lze doložiti z jeho úřadování a tím lze zvýšiti dll '
věru úředníkovu, ž e»sám jest svého štěstí (t. j. postupu) strůjcem « _ 
Takový zpllsob jednání, kdy bude podnícena jeho plná důvěra v bu
doucnost~ zvýší jeho alffibici a tedy i jeho celkový výkon na nebývalou 
před tím výši a způsobí v celku též zdokonalení administrativy ve
sV}Tch důsledcích. 

Pozvolnou úpravu veřejné správy třeba prováděti podle vhodných 
návrhů, podávaných správními orgány. Přijaté návrhy bude třeba od
měií.ovati. 

Chtěli jsme zde poukázati na několik myšlenek o reformě veřejné' 
správy. Nesmíme zapomenouti, že otázkou touto jest nutno se brzy a 
podrobně zabývati, ježto reformy veřejné správy je: nutně třeba a ježto
reformu tuto nemůžeme počíti bez všestranné a dllkladné přípravy. 

Dr. Jindřich. -
Sociální následky racionalisace. lVIezinárodní úřad práce vydal ne

dávno obsáhlou studii o sociálních následcích racionalisace, ve které 
shrnuje dosavadní výsledky šetření v řadě zemí o této otázce. Studie
zabývá se vzájemným vztahem mezi racič)11alisací a výrobností, raciona
lisací a pracovní dobou., vyšší mzdou a racionalisací a nezaměstna
ností, vlivem racionalisace na hygienu, úrazy a Pllsobením racionalisace' 
na vztah zam.ěstnanců k 'závodu. Bylo docíleno zvýšení pracovních vý
konů, jednak výběrem pracovních sil, jednak vzděláváním zaměstnanců,. 
zavedením pobídkového systému, plynulou prací, usměrňováním pohybů 
a vložením přestávek. Racionalisace v ohledu sociálním pllsobila pře
devším na pracovní dobu. Právě zkrácení pracovní doby mělo pod
statn}T vliv na rozšíření racionalisace. Racionalisace připravuje cestu 
k dalšímu zkrácení pracovní doby, jednak neustálým zvyšováním vý
konu, jednak tím, že zvýšené napětí, únava a jednotvárnost si vynucuif 
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nová raciona1isační opatření. O poměru racionalisace a mzdového hnuti 
lze říci, že zavedení různých raciona1isačních opatření vede k vyšším 
mzdám. Zvýšení mezd je často nutným předpokladem pro zavedení no
vých pracovních method. O vzájemném poméru racionalisace a zaměst
nanosti vyslovil se Mezinárodní úi-ad práce v tom smyslu, že nedos
tatek spolehlivých statistických , podkladů znemožií.uje učiniti si vše
obecně platný úsudek. RtlZné racionalisační formy působí nhně na. 
pracovní trh. Nezaměstnanost má původ v různých příčinách, mezi 
nimiž se nedá racionalisace přesně stanoviti. Většina racionalisačních. 
opatření vyvolává určitý stupeií. nezaměstnanosti, kterj" jest přechod
ného trvání. Racionalisace zV~Tšila zodpovědnost za péči o ochranu před. 
úrazy, je však otázka, zda zmenš,ila úrazové nebezpečí. Vzrůstající 
mechanisace zmenšila úrazové nebezpečí, na druhé straně však vyvo
lala, různá jiná nebezpečí. Ohledně vzájemného poměru racionalisace 
a dílenské hygieny je obtížné dojíti k všeobecnému úsudku, jak působi 
racionalisace na zdraví dělníkovo, ježto 1;>adání v tomto směru je ještě 
v počátcích. V závěru obraCÍ se Mezinárodní úřad práce k celému svě
tovému hospodářství s požadavkem" aby použilo rozumné racionalisace 
k navrácení své rovnováhy, k svému upevnění a k odstranění všech 
obtíží, které se vyskytly ve vzájemném poměru lidské práce, pracovn[ 
doby a mezd. Dr. Jindřich. 

Půjčka práce, kuponová daň a snížení zúročení cenných papírů:.. 
Poslanecká sněmovna zahájila své jarní zasedání s velikým e lánem. 
Vyřídila dvě velmi důležité osnovy o půjčce práce a o kuponové dani,. 
a snížení zúročení cenných papírů. Obě osnovy spolu souvisejí. Nejde 
tu jen o pouhé vypsání půjčky, nýbrž též o likvidaci některých starších. 
problémů a také o deflační opatření, která mají doplniti opatření již 
učiněná nebo chystaná. 

Sní žen í z úro č e 11 í cen n Ý c hpa p í r Ů jf' doplií.kem sní
žení úrokových sazeb, jímž se zab:)Tvá zákon o úpravě úrokových saze];), 
který úroky emisní ze své úpravy výslovně vylučuje. Snížení toto je 
akutní toliko u papírů pevně zúročitelných a nepřichází v úvahu u pa
pírtt dividendových, kde se řídí zúročení bilančními výsledky a kde 
t. zv. de.flační momenty se uplatiíují automaticky. TJ cenných papírů 
státních předpok l ádalo by vlastně snížení úrokové míry konversi. Po
něvadž však konverse postihuje pravidelně jen zúročení nejvyšší a 
kdyby šlo o konversi dobrovolnou, předpokládala by možnost výplaty 
v hotovosti, zvoleno pro snížení úrokové zavedení nové daně ku·· 
ponové. Výsledek je stejný, jako by byly úroky sníženy, neboť výtěžek 
daně stejně jako sníŽení úrokové jde k dobru dlužníka, a tím je u stát
ních papírú fiskus. Ovšem má tento způsob s hlediska čistě daňového 
své logické chyby, neboť nová pújčka je od daně hned osvobozena a 
stejného osvobození se má dostati i půjčkám budoucím, poněvadž u nich. 
snlženI úrokové nepadá v úvahu. Kuponová daň u státních papírú a 
snížení úrokové u ostatních činí jednu šestinu úrokového výnosu. 
Úroky ze zápújček, na jejichž podkladě byly vydány zástavní listy, 
snižují se rovněž o jednu šestinu, čímž se velmi uleví hypotekárnínr. 
dlužníkům. Pro státní papíry zavádí se vlastně úrokový standard SOle,. 
což je zajisté nutno vřele vítati, neboť tak aspoľí částečně se čelí opráv
něné výtce, že Drávě státní správa" ačkoli na snížení úrokových sazeb 
tolik naléhá, nejméně se těmito snahami řídí. Kuponová daií. sama vy
nese na 200 mil. Kč. 

Půjčky práce má býti použito k účelům investičním, t. j. k odstra
ňování příčin nezaměstnanosti. Proto se jmenu~e ptljčka práce. Její 
výše není opatrně určena. J e.ií horní hranice je však nepřímo dána in
vestičním programem, který činí 2M miliardy Kč. 

Pro vydání nové pttjčky dnešní hospodářská situace není právě 
příznivá. Osnova o půjčce práce je si toho vědoma. Proto se snaží pa
ralysovati nepříznivost situace výhodami; které nabízí. Nemohlo by to 
býti vyšší zúročení, poněvadž by to bylo v přímém odporu k úsilí vlády 
o nižší úrokovou sazbu. Osnova proto sahá jednak k v)rhodám daúo
vým, jednak k možnosti úrokové bonifikace. Obě výhody dojdou jistě 
příznivého ohlasu a bylo hy si přáti, aby svého účelu plně dosáhly_ 

, í 
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Výhody daňové při úpisu přinášejí nad to aspoň částečné řešení sta
rého, a čím staršího, tím beznadějnějšího pro b 1 é m u daň 'o v Ý ch 
n e d o p I a t k ů. Jeto sice jen řešení příležitostné a proto částečné, 
nemůže se vyhnouti nedůs l ednostem, ale pi-ece jen je viděti dobrou 
vůli. Dosud byl posuzován tento problém nemožně fiskálně. N edo
platky rostly, svědomitě byly k nim přičítány úroky z prodlenL, byly 
považovány za ohromnou - reservu, která přesahova l a 5 miliard Kč, a 
při tom tomuto úzkému účtárenskému nazírání unikalo" že čím jsou 
nedoplatky daňové větší, tím menší je pravděpodobnost, že je bude 
možno vážně vymáhati, nehledě na krisi; která illusornost těchto cifer 
ještě více stupňovala. Bylo jen důsledkem tohoto nazírání, že finanční 
správa se zásadně bránila každé myšlence, že by se, snad daly tyto ne
,dop latky vyrovnati nějakou přijate lnou kvotou, naopak trvala na j.ejich 
itplném zaplacení a byla odhodlána vymáhati je těmi neostřejšími pro
:středky . . Proti této odhodlanosti stála vš,ak ho lá skutečnost: kde nic 
není, ani stát nebere. Svědčí jen o. tom, že střízlivá úvaha piece jen 
nabývá vrchu, když 'odhodlává se finanční správa k slevě 25010., ovšem 
.za 40010 úpis nové půjčky a za 75010 platby nedoplatků. Upisovatel . ne
musí však býti totožný s poplatníkem. který si může jen opatřiti od 
upisovatele potvrzení, že půjčku upsal. Jsou to podmínky v normální 
-době snad pi"ijatelné a bylo by si přáti, aby i v dnešní době přinesly 
-očekávaný výsledek. Doufejme, že finanční správu, nebude-li úspěch 
.stoprocentní, to neodstraší a neobrátí na persekuční cesty, jimiž se 
~htěla ubírati, že nebude chybně vyvozovati, že nedostatečné využití 
této výhody svědčí o nepolepšitelnosti poplatníkově, naopak, že si uvě
-domí, že rozsah výhod nedosáhl patrně u většiny poplatníků ještě hra
nice jejich platební schopnosti. Je velikým krokem kupředu, že se fi
nanční správa aspoň k tomuto kroku odhodlala a: svědčí to o její pruž
nosti, která je v dnešní době nezbytná . . 

S úpisem je také spojena daň o v á a mne s ti e, a to v té formě, 
že zatajená částka musí býti upsána za horší kurs (105), že Zl upsa
ných dluhopisů bude možno bráti úrok, ale nebude možno jimi tři léta 
disponovati. I tato výhoda je účelně vyvážena. , 

Osnovu tuto možno vtlbec nazvati osnovou dobrých nápadů. To 
platí také o jejím zúročení. Bude 5010 jako ostatní 6010 dluhopisy po 
srážce daně kuponové. Bude slosovatelná v kursui IlO, tedy s 100/0 pre
mií. Finanční správa bude moci, jako u jiných slosovatelných půjček, 
nahraditi slosování, ' když bursovní hodnota půjčky klesne pod nomi
nelní hodnotu, nákupem na volném trhu. Takto docílenou úsporu, která 
na př. při poklesu na kurs 80 a umoření 50' mil. Kč by činila při I mi
liardě půjčky 1% " si však neponechá, nýbrž ji rozdělí majite lům půjčky 
ve formě zvýšení běžného úroku . Tím bude zároveň automaticky regu
lován kurs půjčky;. Jakmile klesne půjčka , pod pari, zvýší se zúročení 
:a tím se dá podnět k zvýš:ení ku rsu. Tato novinka" i když snad se ne
uplatní stoprocentně, přispěje značně k regulaci trhu ukládacích papírů. 

Konečně je v osnově pamatováno i na umořování vnitřního stát
ního dluhu založeného. Ministr je zmocněn přijímati k úpisu nové 
půjčky dluhopisy dřívějších ptljček. Tyto půjčky budou vzaty z oběhu. 
Tím se nahradí do 1. ledn-a 1935 umořování předepsané dosavadními 
předpisy, které činí 287 mil. do konce t. r. 

Obě osnovy jsou velmi pěkné, oplývají novými myš lenkami. Bylo 
by si přáH, aby splnily p l ně svůj úkol. Dr. Lepař. 

Archiv pro dějiny prům.yslu, obchodu a technické práce v čSRl 
byl zvl áště z podnětu univ. prof. Dra Šusty a vrch. řed. Dra Preise zří
zen minulého roku v Praze péčí N árodohospodářského ústavu při České 
Akademii věd a umění, Technického musea čs., Ústřed. svazu čs. prů
myslníků, Masarykovy Akademie Práce, Čs. zeměděl. musea a jiných 
institucí. Jeho úko lem především bude sbírati dokumentární materiál 
-pro jmenované obory, jej uchovávati, studovati a konečně po případě 
vydávati tiskem. Je to tedy úkol jistě velmi těžký, ale nad jiné záslužný 
a důležitý. Neboť právě obory hospodářské postihuje zlo'" které se při 
rozvoji hospodářském, stále stoupajícím, projeví teprve za delší dobu, 
kdy však bude již pozdě. Prttmyslové, obchodní a obdobné podniky 
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většinou totiž neuchovávají materiálu, který již není akutní. Tím ovšem 
není řečen opak, že by bylo záhodno uchovávati všechno:, poněvadž 
bychom za nějakou dobu byli zaplaveni spoustami bezcenného mate-o 
riálu. Tento materiál se musí uvědoměle a opatrně roztříditi, zničit 
(skartovat) to, co je nepotřebné, aby tím více vynikly dokumenty dů
ležité historicky. Ale průmysl a obchod nečiní ani toho a leckdy, 
chceme-li postihnouti historii některého závodu, na přík!. při jeho ju
bileu, nenajdeme ani výročních zpráv, natož korespondence. Není to 
však pouze nějaký »ahistorismus«, nýbrž je to i obava, aby sel spisy,. 
tisky a pod. nedostaly snad nevítané konkurenci, obava, jež je často 
zcela nemístná. Podaří-li se tuto antipatii zlomit Archivu jako instituci 
oficielní, bude úspěch velmi značný. Mnoho by přispělo jistě, kdyby 
Archiv záhy poučoval representanty průmyslu a obchodu, že v cizině: 
podobné soubory se nedělají jen k jakémusi tajemnému (totiž obyčej
nému techniku!) účelu historickému, nýbrž také k ryze praktickému,. 
protože v těchto dokumentárních sbírkách ze statistik vlastního zá
vodu, studia obdobných případů a pod. čerpají se prakti~ké zkušenosti 
pro budoucí práci, projekty atd. KlasickÝm příkladem je bankovní 
archiv Lyonské banky a volání po t. zv. »živém archivu«. Jest si věru 
tedy přáti jak se stanoviska hospodářské vědy, tak i prakse, aby úko
lům svým Archiv dostál co nejlépe, v čemž si zaslouží podpory celé. 
naší a zvláště právnické veřejnosti československé. *) Čao 

Sociologie na sjezdu právníků. Ke sjezdu slovanských právníků do 
Bratislavy položeny na pořad i 'otázky sociologie. N au.ky právní appli
kované v životě mohou silně prakticky uplatniti výsledky, k nimž so-· 
ciologie dospěla. Absorbují je pro sebe, čerpají z nich k porozuměni 
toho, co ' je sice jejich objektem, ale objektem neobyčejně jemným a 
citlivým a silně reagujícím na každý pochybený zásah. Jako věda po
měrně mladá dostala se i na university a stala se předmětem universit
ních výkladů. Svým absolutním a abstraktním pojímáním všech zjevtl 
společenských vymyká se možnosti zachytiti ji jen na jediném, ať jiŽ:. 
kterémkoliv vědním oboru. Z toho pak vyplývá zajímavá otázka, na. 
kterou fakultu vlastně sociologie patří. Náleží primát fakultě právnické
či filosofické, je disciplinou historickou či filologickou. nebo snad jak 
Comte ji chtěl míti přírodovědeckou? Není to ostatně jen otázkou pres
tyže. Není to také bezvýznamné rozhodnutí, kam_ definitivně bude při
členěna. Ve svém významu nemůže se státi pouhým přívěskem, nýbrž. 
předmětem, který má také svůj vlastní účel i svůj vlastní cíl. S o ci 0-

logie na sjezdu právníků je rozhodně přízna.čným 
z jevem. íD r. S. 

Pensijní pojištění zaměstnanců soukromých drah nově upraveno~ 
Vládním nařízením ze dne 9. února 193.3, Č. 33 Sb. z. a n. bylo upraveno, 
podle § 3. zákona ze dne 21. II. 1929, č. 26 Sb. z. a n. o pensijním 
pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách pensijní po
jištění zaměstnanců soukromých drah. Úprava pensijního pojištění za
městnanů soukromých drah byla za platnosti dřívějšího pensijního zá
kona provedena vládním nařízením ze dne 29. prosince 1921" č. 506 Sb .. 
z. a n., kterým byl také zřízen Pensijní ústav soukromých drah v Brně .. 
Nyní bylo upraveno pensijní pojištění zaměstnanců soukromých drah 
podle nového pensijního zákona" který ve svém § 3 ponechal úpravU;. 
pensijního pojištěrJí těchto zaměstnanců vládnímu nařízení. Pensijní po
jištění bude prováděti jako dosud Pensijní ústav soukromých drah 
v Brně; k tomuto ústavu jsou příslušni pensijním pojištěním zaměst
nanci drah státem neprovozovaných a sloužících veřejné dopravě, a. 
jejich pomocnýh ústavu, vyhovují-li podmínkám § 1. pensijního zákona 
č. 26/1929. nebo jsou-li ve výkonné službě železniční tl-i roky ?epře-

*) O programu archivu napsal Doc. Dr. Ing. Rudolf Barta článek 
do »Průmyslového Věstníku« (též zvl. otisk). Při této příležitosti'
vzpo.mínám i dřívější akce býv. Svazu průmyslu potravinářského, která:. 
úplně zanikla s tímto Svazem. Ačkoliv bylo leccos připraveno. jediný
viditelný výsledek byl článek Dra Jana Procházky o vývoji konservo-'· 
vání potravin u nás, který vyšel v »Průmyslu potravinářském« (1931) .. 
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.tržitě, převážně a nikoliv pouze přechodně (výpomocně) po složení pn
j)adných kvalifikačních zkoušek zaměstnáni jako strojviidci.. topiči, ři
diči motorových vozů, vlakvedoucí, průvodčí: výhybkáři, a pod. nebo 
jsou-li na takových služebrdch místech dříve než po třech letech nepře
tržité služby trvale ustanoveni, jakož i zaměstnanci pomocných ústavů 

,že l ezničních, ustanovení na stálých místech po uplynutí tří let od jme
nování stálými. Za povinně pojištěné považují se i zaměstnanci" kteří 
sice nesplňují těchto podmínek, kteří však v den, kdy toto nařízení na
bylo účinnosti (t. j. zpětně ke dni 1. ledna 1929), byli povinně pojištěni 
,podle stanov. Zaměstnanci, kteří byli 1. ledna 1929 dobr0volně pojištěni 
setrvávají v dobrovolném pojištění, pokud nepodléhají pojistné povin
nosti. O vynětí z pojistné povinnosti platí ustanovení § 2, č. 1 až 3, 6 a 

,8 pens. zák., s tou odchylkou, že ministerstvo sociální péče může v do-
.hodě s ministerstvem železnic po slyšení nositele pojištění vyjmouli 
z pojistné povinnosti zaměstnance nucených sva:i' ků územních nebo záj
mových, kteří byli k s lužbě že l ezniční přidělem před vyhlášením tohoto 

.nařízení nebo přechcdně i později, jestliže vyhuvuji podmínkám § 2, 
, č. 4, pensijníh® zákona. 

O provádění pojištění. o podmínkách nároků na dávky, o pojist
ném" organisaci', přestupech, o řízení pojišťovacím, o hospodaření jmě
ním nositelů pojištění, o státním dozoru, o úlevách finančních, o činech 
trestních, o spolupůsobení úřadů a pojišťoven, o státním příspěvku a 
jako ustanovení přechodná platí v celku ustanovení pensijního zákona 
, č. 26/r929. Dr. ~indřich. 

Stav jednání o úpravu bratrského hornického pojištění. Užší výbor 
zv láštní komise, která byla z jara 1932 jmenována ministrem veřejných 
prací k projednání nové úpravy hornického pojištění vypracoval řadu 
novj'Tch alternativ sanačních na podkladě nových aspo]ehlivých statis
tických zkušeno.stí. Uvažuje se o různých možnostech, na př. o ponec
chání samostatných bratrských, pokladen a Ústřední bratrské pokladny, 
nebo spojení těchto pokladen v úzkou finanční spolupráci s Ústřední 
,sociální pojišťovnou nebo konečně o úplném sloučení hornického po
jištění se sociálním pojištění vůbec. Na zavedení nějaké nové dávky z ne
rostrl ve prospěch bratrského pojištění se zatím nepomýšlí. Zachování sa
mostatného pojištění hornického naráží na obtíže, hlavně na obavy za
městnavatelů o schopnost života samostatného hornického pojištění. Ježto 
udržení zvláštní definice hornické invalidity je v rámci vlšreobecného 
dělnického pojištění z důvodů o rgan i sačních velmi nesnadné, ,byla uva
žována také otázka samostatného příplatkového ústavu hornického, 
který by pojišťoval pouze dávky, jdoucí nad dávky invalidního a sta
robního pojištění dělnického. Všecky tyto varianty jsou uvažovány na 
podkladě propočtů, provedených s použitím nejnovějšího statistického 
TInteriálli, získaného ze zkušeností našeho hornického pojištění. 

. Dr. Jindřich. 
Přednášlky o osnově čsl. všeobecného zákoníka občanského. 

'V cyklu přednášek (o osnově nového čsl. občanského zákona, jejž po
řádá Právnická jednota v Praze a o jehož zahájení bylo referováno 
v 3. čísle tohotc časopisu, přednášel dne 1. prosince 1932 prof. Dr. Emil 
S vo b o ď a o r e for mě p r á va man žel s k é h o . Přednášejíci 
se zmínil úvodem o překážkách, jež bylo nutno při pracích kodifikač
ních překonávati a zdltraznil, že i pro zákonodárce platí princip »na
tura non facit saltus«. Bylo proto dbáti především organické souvislosti 
mezi právem starým a novým. Zabývaje se pak jednotlivými změnami 
V' právu manželském, uvedl přednášející, že osnova nemá definice man
.želství, jež byla pokládána za zbytečnou, nemajíc normativního obsahu. 
Zásada rovnosti muže a ženy nebyla provedena úplně, neboť osnova 
zachovává jistou převahu muže. Jako korrelát moci otcovské zavádí 
osnova moc mateřskou. Dále pojednal přednášející zejména o otázce 
omylu při slí.atku, obligatorního si1atku civilního, obligatorní prohlídky 
snoubenců (jež nebyla přijata), jména manželčina při rozloučení. a 
koakvisice. V přednášce bylo pokračováno dne 19. ledna 193.~, kdy prof. 
Svoboda vylíči l , jakým způsobem upravuje osnova rozvod a rozluku. 
Přirovnav osnovu k jednotlivým evropskÝm zákonodárstvím, z nichž 
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<označil úpravu ruskou za » nejlevější « a italskou za » nejpravější « , 
uvedl, že osnova jde střední cestou a vúči platné manželské novele je 
·orientována spíše poněkud na pravo . 

Dne 15. prosince 1932 přednášel v tomto cyklu prof. Dr. Miloslav 
.S ti e ber na téma: »Z měn y v p r á v u věc n é 111.. « Upozorniv na 
zajímavost zákonného textu po stránce jazykové, vytkl. přednášející, že 
·osnova se snaží vyhnouti se dle možnosti definicím. Mezi nejdiUeži
tější změny osnovy patří především nové vymezení pojmu přísluš,enství, 
·dále anonymnost výhrady vlastnictví ke strojiim, zvláštní řízení při 
nahražování star~' ch strojii novými. Pokud jde o ;) o jem držby, nero
zeznává ji ž osnova držbu věci a dr žbu práva·, nybrž zavádí jednotný 
-pojem držby práva. Při vlastnictví na př. se drží právo vlastnieké. 
-Osnova připouští též spoludržbu. Pojem vlastnictví se též mění. Z ab-
solutní moci se !>tává moc konkrétní. Omezuje se právo nad a pod 
povrchem. Pojem pokladu je rozšířen . Z diivodt"1 systematických pi"e
jato spoluvlastnictví do vlastnictví. Podle práva švýcarského zavádí se 
-vlastníkova služebnost. Ze změn týkajících se práva zástavního lze ze-' 
jména uvésti t. "LV. normální hypoteku, dle níž ručí nemovitost i za 
příslušenství pohledávky, i když příslušenství nebylo zvláště vtěleno. 
ve1mi dii1ežité je též zavedení zástavního práva rejstříkového, vztahu
jícího se na c,bchodní podniky. Podnik bylo možno dosud zcizovati a 
·exekvovati, nikoli však zastaviti. Předmětem zástavy je celý podnik 
i. s příslušenstvím a práva zástavního he n;tb)'ti zápi'iem do rejstříku. 

Dne 9. února lC)33 přednášel Dr. Stanis lav Dni s; t r j a n s kyj, 
profesor ukrajinské university v Praze, na téma: )) 'CJ vod k ob č a n
's k é m u z .á k o ní k U«. Při revisi obč. zákoníka byla otázka', zda se 
má v osnově úvod (§§ 1-14. resp. 19) ponechati, vyi'"ešena kladně . 
Naopak při superrevisi byl celý úvod vynechán, aniž by diivodová 
-zpráva vysvětlovala" proč k této změně došlo. Úkolem přednášky prof. 
Dr. Dnistrjanského bylo vyložiti význam úvodu k obč. zákoníku me
todou historicko-evoluční. Přednášející probral proto postupně úvodní 
ustanovení v Corpus iuris civilis. v Gratianově dekretu, v Tripartitu-, 
-v Landrechtu a v některých moderních zákonech a došel k přesvěd
<čení, že ustanovení úvodní jsou nezbytná 'a mají obsahovati všeobecné 
směrnice pro občanské právo, zejména vysl oviti poměr mezi zákonem, 
právem obyčejov)'m a rozhodováním soudcovským. 

Dne 23. února 1933 přednášel Michal Z i m m e r man n, profesor 
-Masarykovy university v Brně, )) 0 mez in á rod ním p r á v u s o u
K r orné m vos n o v ě o b č a n s k é h o z á k on a. « Úpravu kolisních 
norem pokládá prof. Zimmermann za nejobtížnější úkůl zákonodárce a 
jako odstrašující příklad uvádí kolisní soustavu německou, odsouzeno'J 
:i německou vědou. V dalším probral přednáš.ející jednotlivé zásady sou
kromého práva mezin á rodního tl vyložil. jaké ú[)ravy došly v osnově . 
Osnově nelze upříti, přes některé nedostatkY, velkou vědeckou hod
notu, což je, dle pi'"ednášejícího. zásluhou zejmé!ia hlavního referenta, 
prof. Krčmáře . 

Dne 2. března 1933 přednášel Dr. Jaromír Sed 1 á č e k , profesor
Masarykovy university v Brně;, )) 0 p r á v nic k é o s obě a jej í 
úp r a v ě vos n o y ě ob č a n s k é h o z á k o n í k a. « Pojem práv
nické osoby je priichodním místem právnického myšlení. Kryje se 
tím problém společnosti lidské, právního řádu, problém poměru jed" 
notlivce k celku, společného jmění k jmění jednotivcě . Tento pojem 
nemiiže býti proto pojmem jednotným. V právní vědě lze konstato
'vati v tomto směru úplný zmatek. Celá literatura o právnické osobě 
je, dle výroku přednášejícího, pouhou variací na sporé výklady J usti
nianských Digest o korporaci. To bylo základem obecného práva a 
též ~§ 26 sl. o. z. o. Primitivní předpisy obč. zákona spolu se spolko
-vými a společenstevními zákony minulého století postačily tehdejším 
poměrúm, nikoli však dnešním, kdy právnické osoby vládnou začasté 
velkým jměním a hrají velmi dúlež.itou úlohu v národním hospodářství. 
Je proto nezbytna nová úprava, aby diiležité národohospodářské hod-
110ty nebyly ponechány libovůli členiL Policejní systém nelze doporu
·čiti a zbývá tedy pouze cesta normativní úpravy. Problém se točí ko-
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lem zvláštního jmění, rozdílného od jmění osob, a kolem orgánů, jed
najících za právnickou osobu. U stanovení § 16 osnovy je zcela bez
významné, takže lze říci, že o právnické osobě neustanovuje osnova. 
ničeho. Pokud jde o základní otázku, zda právnická osoba má býti 
upravena v o. z. o., zodpovídá ji přednášející kladně. Rovněž tak otázku,. 
zda organisač.ní statut jest pokládati za soukromoprávní jednání. Další 
otázky, které nutno upraviti, jsou: kdy je spolek konstituován, jaké 
jsou háležitosti přístupu, kdo representuje kolektivitu na venek', otázky 
voleb, jmenování, porušení statutu. Policejní předpisy se starají toliko 
o bezpečnost se stanoviska veřejného pořádku. Spolčovací svoboda a 
bezpečnost právní vyžadují úpravu těchto otázek. Hodnota osnovy 
stoupne, dá-li odpově.ď také na tyto otázky. rk. 

IŠtátovedecká spoločnosť v Bratislave usporiadala spolu so Spo
ločnosťou pre štúdium národnostných otázok 3. marca 1. r. prednášku. 
univ. prof. dr. J 0ze1a Bor o' v i č k u »0 politickom vývine Katalán
ska«. Prednášku 'otvoril minister m. sl.. dr. Anton Štefánek, ktorý po-o 
ukázal na analogické zjavy nášho a katalánského života. Prof. Boro
vička nastienil historický vývin Katalánska, ukázal, ako kedysi mocný 
národ stálym úpadkom dostal sa v 18. storočí až na pokraj zániku a. 
ako od r. 1833 sa dialo jeho z,novuvzkriesenie. Bolo obdobné ako iné
národné renesancie, ale postupovalo rýchlo, takže počiatkom 20. sto
ročia už počalo robiť &tarosti španielskym vládam. Keď sa hnutiu po
stavil na čelo plukovník Macia, nadobudlo ešte viac útočnosti a v po-
litickom vývine Španielska posledných rokov bolo z najd6ležitejšícn. 
elementov. Už pred prevratom r. 1931 dohodli sa zástupci iŠpanielov a 
Kataláncov na spoločnom postupe paktom zo St. Sebastiana. Usta
novenia tohoto paktu boly skoro za vypracovaním španielskej ústavy' 
uvedené v život. Bol uzákonený »Katalánsky« Štatút «, ktorý 4 katalán
skym krajom popúšťa značnú autonomiu, takže _dnes je Katalánsko len 
samostatnou čiastkou federatívnej republiky španie1skej. Skutočnosť, . 
že bolo privolené k tak rozsiahlej autonomii, treba vysvetliť tým, že 
Katalánsko je krajina bohatá, silne priemyselová a že jej obyvatel'stvo 
je najpokročiiejšie z · celej španielskej republiky_ Katalánci, čítajúci so 
3 miliony hláv, sú i jazykove i rasove dosť odlišní od Španielov, sú 
natol'ko početní a vyspelí, aby sa zdarne vedeli sami spravovať. - Po 
prednáške nasledovala debata, do ktorej zasiahli najma prof. dr. Cha-
loupecký, Klecanda, Wollmann, doc. dr. Karvaš, inž. Zaťko', dr. Varsilc 
ako aj predsedajúci min. dr. Šteflánek. čb. 

Šestý sjezd německých právníků v Československu bude se konati. 
o svatodušních svátcích od 2.-5. června v Brně. Poř-ad je stanoven 
takto: v pátek 2. června: 19 hod.: zahájení: v sobotU 3. června: o 9'. hod .. 
zasedání vědeckých oborů po celý den a taktéž dopoledne v neděli 
4. června. Odpolene téhož dne výiety. ry-' pondělí 5. června dopoledne" 
dokončení vědeékých zasedání" a o ~ I 1. závěrečné zasedání. úř. 

Redakční rada pražská konala schůzi dne 8. března 1933 v 18. hod._ 
Zúčastnili se jí kolegové: Dr. Lepar, Dr. 'Štefl, Dr. Edelstein, Dr. Rei
chert, Dr. Kubeš, Kapras, Dr. Jindřich omluven, Dr. Klíma, Mrázekr 
Dr. Kliment, Dr. Bascb', IPlecitý. V debatě byly probrány tyto nejdůle-
žitější body: Úroková míra. Hitler v Německu. Rozhlas. Příští schůze
stanovena na den 12. dubna 1933 o 16. hod. 

Redakční rada brněnská konala schůzi dne 15. března 1933 ve
spolku za předsednictví doc. dra N eubauera. Zúčastnili se jí: prof. dt:o 
Čáda, Dr. Kubeš, Dr. :Beneš, Peterka. Dr. ,AJ1ierer, Dr. Drost, Dr. Ko
jecký, Dr. Koukal, Kepert, Ptáček, Dr. Žáček. Probráno a kritisováno
poslední číslo časopisu. Debatováno o otázce právnických doktorátů 
a doktorských· disertací na filosofickÝch fakultách a v cizině; o, ome
zování veřejných subvencí na vědecké účely atd. Poj.~dnáno o příspěv
cích pro 7. číslo. 

Redakčná rada bratislavská konala sch6dzu dila 14. marca 1933~ 
v seminári práva stredoeuropskeho za predsedníctva (v zastúpeni 
omluvivšieho sa p. univ. prof. Dra R. Rauschera) univ. asistenta Dra 
Knappka. Boli prítomní: Dr. Přenosil, Dr. Holák, Dr. Floreán Černý,. 
Josko, Luby. V debate prebrané boly tieto najd6ležitejšie body: došlé.-
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.ako i k uverejneniu vysádzané príspevky pre budúce číslo, literárne 
novinky, rozdelenie referátov ďalších publikácH najmi univerzity Ko
menského, T. S. P. Š. S., prednášky Extenzie univerzity vo vačších 
mestách Slovenska. Sch6dza trvala do pozdných hodín byvši spestrená 

·drem Přenosilom prednesenými príkladmi zo súdnej a advokátskej 
praxe. Budúca sch6dza stanovená bol a na den 6. aprila 1933 o pol 19. 

nod. tamtiež. 

eiteratura 
L. Starowieyski: Europa na rozdrozu. (Evropa na rozcestí.) -

Krakov 1932. Vydalo Towarzystwo ekonomiczne, - Str. 52. - Cena 
1·80 zl. - Politická a hospodářská situace ve střední Evropě je stále' 
.nevyjasněna; Anschluss, Podunajská federace, Malá \ dohoda, to jsou 
-dosud pouhé směrnice a pokusy o reálné řešení. S. se těchto otázek 
dotýká, a třeba by se poměry zejména v posledních měsících poněkud 
změnily, zůstává jeho brožurka velmi aktuelní. 

Autor nejdříve črtá obraz světa, jak vypadá dnes. Ironisuje roz
· dělení zeměkoule na státy a státečky, které provozují krátkozrakou 
politiku zahraniční, a apeluje na rozum státníkll, že po zmezinárodnění 
.kultury a civilisace politika nemllže zllstati nacionalistickou. Poválečný 
stav Evropy, jak jej autor předvádí v následující kapitole, znamena 
krok zpět oproti dobám pi"edválečným ; kromě naprosto neuspokojující 
bilance světové války byla porušena rovnováha a stabilita evropských 
pomě rlt . S. ukazuje, že i USA., které vzbuzovaly zprvu dojem, že válka 
jim přinesla prospěch, musí těžce doplácet na tento prvotní zisk. 

Po těchto úvodních kapitolách přistupuje S. k vlastnímu problému 
'středoevropskému; podává jeho analysu a zpltsob možného konkrét
·ního řešení. Za hlavní překážky hospodářského sblížení považuje mír 
' versai11ský a špatně chápaný nacionalismus. Kapitola o míru versaill
ském však budí dojem, že její autor stál pod přímým vlivem revisio-
nistických snah německých ; v ústech obč.ana polského státu, který dě -

. kuje za své znovuzrození právě zmíněnému ' míru, ' zní cize prohlášení, 
že je nutno versai11skou smlouvu jako nebožtíka pochovati. Víc pře

.svědčuje stať o nacionalismu, v níž autor ukazuje na Bismarkovi, Ca
vourovi, Disraelim, Stressemannovi a lVlasarykovi, jak lze nacionalis
mus jako heslo uvésti na cesty činorodé, 

Poslední dvě kapitoly jsou věnovány konkrétnímu řešení středo
evropské otázky. Evropští národové si musí uvědomiti, že jejich úkol 

' nespočívá v nějakém mystickém poslání, nýbrž že je dán stupněm je
jich civi1isace, kultury, přírodním bohatstvím a pod., takže k spolupráci 

-mezi nimi mltže dojíti jen na úkladě těchto přirozených směrnic. Autor 
'pojednává dále o neúspěchu Panevropy, Podunajské ' federace a ozna-
čuje za pramen trvalého napětí v Evropě otázku Anschlussu a spornou 

-hranici německo-polskou. (Podobné mínění o polském k0ridoru obje-
-vuje se v poslední době i na okrajích oficiální politiky francouzské , 
.avšak zdá se, že i Francie v tom směru je ovlivněna německým revi
·sionismem, neboť koridor nemltže, jak sám S. odltvodií.uje znamenat 
pro 6 milionll německých nezaměstnaných pomoc a záchranu). Podle 

-autora je splynutí Rakouska s Německem pouze otázkotl času, Přiro-
zeným dllsledkem toho přesunu musí býti" užší spolupráce Polska s Čes

°koslovenskem, k nimž přistoupí Rumunsko. Ale hospodářská prospe
.rita na delší dobu mllže býti zaručena jen spoluprací všech' těchto státlt, 
rozmnožených vo případě o Maďarsko, neboť takto zřízené k01150r

-cium bude moci získati rozsáhlá odbytišltě jednak uvnitř svého svazku, 
-jednak na dalším Východě. 

Autor je bystrým pozorovatelem v otázkách hospodářské spolu
··práce středoeyropských státlt, a ač jeho práce, zejména v závěrečné 
kapitole je koncipována ze stanoviska polských zájmll, vystihuje dobře 


