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živější vývlády i van Zee~
v, kdy výroba a zaměstnanost
II statků mezi státy zůstává stá-o
a prospěšným. Ihned na počát
!vyslovil proti uvolnění meziná:ženlivost jakmile šlo o závazek
,yžaduje. V druhé části Zprávy
lárodních styků uvádí van Zeertgenty .ialw překážky hospodář
omezení pohybů kapitálu jako
láhle a rázně vede realistu van
~ávazkem států nezvyšovati cla
ltňovati doložku nejvyšších výnl, pokud je prostředkem uvolady nepřímého protekcionismu
tivních předpisů zejména vet~
lebníku a předstíraný dumping.
)Uvy, smíšené paritní komise a
jejich okamžitého prosazení je
m vidí van Zeeland v kontinsamé podstatě mezinárodního
loužíti celních kontingentů, taknějšímu kontingentu se uvalilo
~ ů zemědělské kontingenty nemrání a v tomto odstavci mluví
3elgie. Obává se, že zrušením
které nestačí konsumovati dosrážely ceny. Pokud jde o fim odpomoc proti výkyvům va'lové dohody americko-angloby k ní přistoupily Belgie, Hobyly ochotny spolupracovati na
á kontrola a clearingové bloky
nančník van Zeeland ovšem ví,
'ř totiž nerovnost států ve včle
lvé bloky bude nutno likvidoezinárodních zápůjček. Basi~ej
,o věci připadla zvýšená úloha.
né podmínky nutné k úspěchu
I'ádění plánů. Tyto skutečnosti
lstatuje především, že oslabení
e nyní dostavilo posiluje polili tik van Z~eland ví, že k. prl)'lá snižování životní míry měly
. jako první- princip. své Zprávy.
savadní stav a jako .prostředky
m má býti Německo získáno
ich režimll, rovnoměrnější rozjde o přístup k surovinám na~é , sPQlečnosti~ která by ' měla
. j:>olitická : překážka nerovno[mé nedůvěře neboť státy věři
půjčených kap-iťálů" k "zhrojeiIf
í plánu· navrhuje van Zeeland
.,. Spojenych ' států a .1 talie, kte~
~ladu , li 'vytvořiliúřad pro pro.lářskou ,; konferenci, : na,. níž by '
li progratnu plánu';
". , 1,

wumal

předpoklady

Itátů. Zmíněné

Zeelandův

plán je sympatický především tím, že přihlíží ke
politickým problémům a nepohybuje jen ve fikcích. Realismus
a skepticismus, se }derým autor přistupuje ke všem prob lémům je pevně
spojen s nezlomnou vírou v návrat volné mezinárodní směny. Všechny
tyto vlastnosti mu určují lepší realisovateInost než měly dřívější pokusy)ako.
londýnská světová hospodářská konference a měnová dohoda amenckoanglo-francouzská, Pro náš stát s převážně vývozní povahou by jeho
uskutečnění znamenalo n esporn~T zisk.
Dr . Jos . Sommr.
Van

skutečným

Před pojištěnrm advokátů

v Rakousku.

(Cl1 !Tstan é starobní invalidní a po z ůstalostní pojišt ě ní). Po dobu n ě
kolika roků bylo v Rakousku uvažováno o zavedení sociálního pojištěni
pro advokáty a nyní se zdá pravděpodobným, že v dohledné době bude
tento úmysl uveden ve skutek. Přípravné prácev p,ř esvědčiv~ u~~~~ly! !.e
zajištění advokátů nelze docíliti ani na podklade uspor, am pO]Istem 7.1volního, nýbrž tolikó formu povinného pojištěni sociálního, jaké ji~ dříve
bylo uskutečněno pro notáře. V následujícím uvá.?ím některé ].edn,otlivosti chystaného pojištění, které spočívají, na p0]lstne matematIckych
odhadech.
Rozsah po;ištěnÍ, Pojištění mají 'p odléhati všichni advokáH po'd 61
roků stáří; dále advokát~í koncipienti, ' vykonávající sedmiletou praxi ,
která je předpokla dem provozování advokacie.
Finanční základ pojištěni. Pojištění bude vydržováno z přísrpěvků,
které budou různé a sice v poměru k výši důchodů, podléhajících výděl
kové dani. Nepomýšlí se na žádný příspěvek veřejné ruky. Pojištěnci budou rozděleni do desíti pojistn)'ch tříd, ale bude jim dána možnost, aby
platili pHspěvky o jednu nebo dvě třídy vyšší, než by odpovídalo dani
.podléhajícímu důchodu z předchozího kalendářního roku. .
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Dávky:
Nárok na starobní důch()d vznikne v 70 letech. a ' osóby' jej, požÍ'V:ijící budóumoci nadále .·vykonávati svoje povolání. ' NaproHtomu pří
je.~~idůchodu. invalidního ~iusí prOkázati ,. že . je nadále : vyko'I~ávati nemohou: ..
'
, . ,.,.
. .,
..
. Nárok na důchod je podmíněn desítiletou čekací doboli',kte'r~ : lÍ1ůže
býti 'o .polovÍi"lU ~krácena zvláštními · příplatky, jeji<;hž výše se .bude· říditi
stářím :·v . úvahu přicházejících psob: Cekací doba ·nemusí ~ýti , dok()nána .
y . případě . inváliqity. nebo . smrtinast~lé, ,, :ď lJsleqku úrazu. .ZeI;ni'e-li po-

21'8
jištěnec před

dokonáním čekací doby, budoll zaplace né pHsp ě vky v ráceny jeho pozůstalým.
Výše dllchodů se bude říditi jednak podle desíti pojistných tNd,
jednak podle počtu zaplacených příspěvkťt. Vdovská renta bude činiti
500/0, sirotčí důchod 15% důchodu, na který by zesnulý měl nárok v pří
padě invalidity. Invalidní důchod bude zvyšován o 100/0 základní výše za
každé dítě.
Pojištěnec, který platil příspěvky v různých pojistných tHdách, můž e
žádati důchod vypočítaný na základě průměru příslušných Uíd. Osobám,
lložívajícím důchodu pod 100 šilinků měsíčně, bude po dobu jednoho
roku v případě nutnos.ti přiznáno jisté nadlepšení ze zaopatřovacího fondu, který bude k tomuto účelu zřízen.
o.
J. BílÚ.

z

p r á vy.

Zákon o dopravních značkách pro silniční dopl'avu, jehož vládní návrh byl v únoru projednáván ve sněmovně, je dalším z řady zákonů, Jez
si vynucuje rostoucí silniční doprava. Látka, kterou se obírá, má býti
upravena velkým silničním zákonem, - jehož osnova již prodělala ně
kolik redakcí a jejíž konečné stadium je jistě ještě vzdálené, když i dů
vodová zpráva tohoto návrhu říká, že »důležitost a obsáhlost osnovy silničního zákona si vyžádá ještě určité doby k ústavnímu projednání «.
Proto osnova zákona o dopravních značkách má předbíhat a zaplnit nejnutnější mezeru.
Jde o zákon rámcový, který skoro všechny podrobnosti odkazuje clo
prováděcího nařízení a z něhož jen vlastně první paragraf jedná přímo
«) upravované materii. Druhý přináší výpočet trestních sankcí, pátý závě
rečná ustanovení. A tak se mimoděk vynořuje otázka, nebyla-li také jedna
ratio legis v ustanoveních §§ 3 a 4, které vyjmenovávají úřady a orgány,
jimž přísluší bdíti nad zachováváním předpisů tohoto zákona a ustanovují
příslušnost. Uvážíme-li, že nový zákon deroguje ustanovení sotva vžitého zákona č. 81 z roku 1935 o jízdě motorovými vozidly a prováděcího
nařízení č. 203/1935, nemůžeme projevit příliš nadšení nad vyspělostí techniky zákonodárné činnosti.
Tenorem zákona _ oresp. jeho § 1 - je uložení povinnosti opatřit
veřejné silnice a veřejné cesty jakož i ulice a náměstí dopravními znač
kami. Úkolem dopravních značek je upravovat dopravu a to nejen na silnicích, ale i na cestách, najmě kde se stýkají se silnicí neb železnicí. Kom.ru se ukládá 'PO'vinnO's.tznačky zříditi, osnova neříká, pouze ukládá
,správáJ?:l silnic a cest resp. obcím, aby na svůj náklad značky na vhodných 'llÚstooh umistilq a udržovaIV v řádném sta'VU. Z důvodové z;prá'Vy se
dočít~me odpověď ke svému dotazu: značkování silnic bude v době, kdy
.zákon nabude účinnosti, téměř plně provedeno podle smlouvy státní sil: niční správy oS Auto~hlbem RČS a to So investičním nákladem asi 5,.8 00.000
Kč. Investiční náklad spojený Se značkováním silnic nestátních v délce
asi 70.000 km lze , odhadn()uti na cca 21,000:000 Kč, značení průjezdních
trati ve větších obcích si vyžádá nákladu °a si 2 mil. Kč. Vlastníkům a uživateh~.m nemovit()stí přj silnicích a °cestách se ukládá povinno~t trpět
umístění značek.
.o .
.
"
Značky mají být °čtyř druhů: výstražné, zákazové °a: příkazové; s dppravnhlli ,pokyny' .a všeobecně informační. D.ůležité bude dodržeti zásadu,
že se nutno zdržet zřizováni reklam, které by mohly vést k záměně S °do_
pra:vními . ~načkami. ,
čh, °
° Norm-ativn(' ochranu náivulthotelc, zavedloo sousední Rakousko nařízením °ministerstva obchodu č: 377!1937. Následovalo jiné· WItlěs 0ify_
°spělýltrcestovním ruchem" odokazujíC Ulk, : žese -k' nim 'o'Pr:ívnéně počitá a
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j in ý průmysl. Čes
podobného nařízení
ostatními státy bý,,:
právní materie.
NaHzení má
kladně. Stanoví,
nické koncese
drobností, jež
podávají-li se t
nálevny ještě
technické po
hostům pronaj
chovací záchody,
ná nebo zvonková
podmínek musí být
obchodní komory,
elektrické světlo po
Tato výjimka
ním požadavkům dostati právo užívat
Vídni musí mít n
tekoucí teplou a
tinách pokojů
halu, čítárnu nebo
koupelnu. Z těchto
najednou.
NaHzení ro
niky, jejichž konces
jmutí, i když jinak
Mezi sankcemi
hrubém, zatvrzelém
davkům doby, jak
n ávrh společenstva
Nařízení n

:poměru

.vojensKvcn
branné
možnost nedbati
měTu ' 115 ku 1
též na splácení
V Němec
1.ách p,ři sňatku,
německého o
dictvím a stanoven
dílu dědického. 0(0 71) stranách) . .-:..
voleni {Schwarzse
~an~saci

