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ždenia kontrolnému komi:u je pOovinný odstrániť všetráto inštitúcia dosavádnych
osiaf obsadzovaná oSOobami
) stojacimi, bez ohfadu na
takéto Oosoby k zdárnemu
ujú. V dosledku toho kondzala sa rigoróz ne, obmedbez kaž dej revízie meritorsice volnú ruku pre vofle v prípade, ak túto vorbu
rOoV prezident obchodného
e však obmedzenie, vzfahulce svoje účastiny na buroho kontrolného komisára
Oomisia pozOostávajúca z jedsúdu, predsedy obch. súdu
zorOoV. lch posobnosf vzťa
:e, inventára, bilancie, účtu
'y. K tomu účeru sú kedyu previesf a v prípaJde súrsvolať valné shromáždenie.
dňa 8. augusta 1935 vyne~tín novo emitovaných.
rládné nariadenie zo dňa 8.
'nymity v spoločnosti. Do, cOode de commerce v tOom
f kOonkurz spoločnosti može
kromé imanie tých osob,
~ans le couvert de cette sorádzali Oobch. úkony v svo j
lÍm spOoločnosti ako s vlastty proti správe, riaditefom
). , ktoré podvodne zatajujú
pohfa;dávajú oproti spoloč~
rátili účastinárov alebo veti.
30. októbra 1935 upravuje
OoSti. Pod sankci ou neplatHínOosOov (aportov), regleručebnú povinnOosť zaklapOoločnosti zaJpríčinili a ' za~ister obchodný.
tóbra 1935 ohfadne ochraoi du 30 octobre 1935 rela>

tif fl la prOotection des obligataires) upravuje sposob elnitovania
obligácii. 19)
Napokon vládne n~iadenie zo dňa 30. októbra 1935 Oohfadn e sostavenia bilancie (Décret-Ioi du 30 octOobre 1935 modifiant
l'article 35 de la loi du 24 juillet 1867 sur les bilans et comptes)
mení čl. 35. cit. zákona nasledovne: 20 } Súvaha ako;j účet straty
a zisku, ktoré musia byť valným shromaždením predložené, n'Utno vyhotoviť v tom istom triedení, ako v rok och predchádzajúcich a jednotlivé oceňovacie pOIOožky treba ponechať nezm'~
n eme s výnimkou, žeby takýto postup bof výslovne usnesením
valného shromáždenia schválený (1. odst.). lnventár, súvaha,
účet straty a zisku, akOo i všetky listiny, ktoré zákonne musia
byf valnému shrOomaždeniu sdelené, treba behom 14 dní pred
zasadnutím účastinárom zprístupnif k ich nahliadnutiu (2. odst.).
Bárskety však može účastinár či jeho zmocneIlJec na\,hliadnuť
alebo opísať všetky dokumenty, ktoré boly valnému shromáždeniu v posledných troch rOokoch predložené a/ to spOolu s protokolmi
týchto zasadnutí. V sídle spoločnosH majú právo behOom 14 dní
pred každým valným shrOomáždením nahliadnuť do soznamu
účastinárOov (3 .. odst.). Ostatné predpisy hovOoria o podmienkach
pozývania účastinárov na valné shromáždenie a o. sankciách
v prípade nedodržania týchto ustanovení.

Německý

socialismus.

Sudetoněmecká

strana konala letos v únoru v Tepliclh-šanově hojménem strany Dr. Janowsky soubor
hospodářskopolitických zásad tvořících hospodářský program hnutí. Tyto
programové směrnice, které byly publikovány pod názvenf »Fragen der
sudetendeutschen Wirtschaftspolitik« a jež nazývají hosp0dářský směr,
který zastupují »der sudetendeutsche Socialismus « jsou předmětem kritického rozboru, který byl právě uveřejněn v knížce jejímž autorem je guvernér Nár. banky čs. prof. Dr. Karel Engliš (Karel Engliš' Německý ' socialismus jako program sudetoněmecké strany, straI).~ 109, vydal Fr. Borový, Praha 1938).
Interesovaná veřejnost uvítá tuto nejnovější r/ráci Dt'. ' Engliše, nejen proto, že se bude lehko moci seznámiti s p gl'QJllo~mi zásadami,
rahy ke všem problékteré budou určovati stanovisko sudetoněmecké
spodářský

sjezd, na

němž přednesl

19) K tomu vide R o g e r-P i car d, Protec, on des obligataires, Paris
1938; tiež Dem egu e, La protection des obligataires, Paris 1937.
2.0) Cl. 1. meniad čl. 35 zák. z. ·r. 1867: »Le bilan et le compte de profÍlts et rpertes présenrtés ft l'assemblée des act.jonna~res do.ivent elre établis
chaque année dans la meme forme que les années précedentes,et les
méthodes d'évaluation des divers postes doivent elre immuables, ft moins
que i'assemblée génerale, agres avoir pl'is cOlIIDais.sance des motifs exposés
d<ans le rap·p ort des comJ]l.issa~res, n'a,p prouve exp,r es,s ément chacune des
modifications apportées, soit au mode de p;résentation des chiffres, soit
a.ux méthodes d'évalruation. «
~
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mům hospodářským

a finančním, nýbrž také proto, že bude chtíti zvě
úsudek autority přede všemi povolané, jakou beze sporu Dr. Engliš je.
Dr. Engliš vykládá hospodářský program sudetoněmecké strany vě
decky, hledaje v něm prvky možných hospodářských soustav, jichž struč
ný přehled předesílá vlastnímu obsahu knížky, aby mu rozuměli i čtenáři
ne zcela obeznámeni s jeho konstrukcem.i hospodářských soustav, jak je
uveřejnil dříve ve své Teorii státního hospodářství a nejnověji ve své monumentální Soustavě národního hospodářství. Dr. Engliš chce býti přísně
objektivní a proto dříve, než kritisuje a rozbírá, podává přesný a podrobný
obsah hospodářského programu sudetoněmecké strany.
Těžiště knížky spočívá ve třetí části, obsahující vl~stní rozbor a kriUku pl'ogr'a mu. Východiskem 'p rogramu je světový názor universaHstický.
totalitní, který ještě nese stopy duchovního otce německého socialismu,
vídet1ského profesora Otmara Spanna. Praktickým cílem je mu společnost
(Volksgemeinschaft) a jednotlivec prostředkem a podřízeným článkem.
Národní hospodářství je prostředkem k udržení ·a rozvoji organisovaného
národního společenství. Společenské těleso je tedy předmětem péče nesoucí
se k naplnění určitého ideálu, což je základním znakem soustavy solidaristicko komunistické. Této konstrukci svědčí i ustanovení programu, že se
iednortlivec vřruz,uj,e do p.ráce podle toho, co dovede, že se pro společnost
zdůrazt1uje zásada mravní odpovědnosti za všechny občany a členy národa, že sociální zákonodárství má vycházeti z práva na práci pro každého, že každý člen národa má právo na život člověka důstojný. Program
tedy hájí právo na práci a právo na existenci, avšak vzpírá se k olektivismu, k jemuž jedno i druhé vede, neboť jak praví Dr. Engliš, dá se
uskutečniti jen v důsledné kooperativě anebo v důsledném solidarismu. Že
by se pak musela zavésti pracovní povinnost, o tom už program nemluví.
Vychází zde tudíž jen z líbivých hesel, jako ostatně na četných jiných
místech, která si často odporují a jež tudíž program nemůže a patrně asi
nemíní uskutečniti.
V úvodních výkladech o polarisaci hospodářských a politických soustav dovozuje Dr. Engliš, že určité pořádkové soustavě svědčí i určitá konstrukce politická a naopak. Tak individualismu s cílem svobody a své
odpovědnosti jedince odpovídá demokracie a solidarismu, který podřizuje
jedince celku a na místo s véodpovědnosti staví vzájemnost, hoví diktatura.
Psychologick)Tm základem solidarismu může býti láska k bližnímu a pak
je to solidarismus humanitní a jeho ideálem je člověk. Psychologickým základem však také může býti vztah k celku, národní vědomí a pak je to
solidarismus národní, jehož ideálem je národ. Na tyto výklady pak navazuje autor v rozboru programu a praví, žé solidarismus sudetoněmecké
strany je německonárodní, jeho psychologický základ je národní. Proto ;,
hnutí směřuje i k převýchově mentality. Nacionalismus se totiž ukázal býti
nejmocnější pohnutkou solidarismu, neboť státy se 0f!5tlnisují podle národů. A právě psychologie národního solidarismu pomáhá překonávat
všechny rozpory mezi zájmov}rmi třídami a skupinami, jak se projevu e
.
v individualistickém kapitalismu.
Národní solidarismus sudetoněmecké strany však není dúsledný,J' levede k úplnému solidaristickému kolektivismu, nýbrž zachovává individualisticko kapitalistickou základnu, na níž buduje. Je to opět vidět na
speCiálních otázkách, jako na kladném poměru ke kapitálu, pokud slouží
národnímu celku a podporuje tvořivou práci, na klíldném poměru k podnikatelské soustavě, která se zachovává a posilI'íuje, na kladném stanovisku
k autonomnímu hospodářskému plánování, které se však v dalším směděti
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sUJe, jak praví Dr. Engliš, s mezihospodářskou organisací syndikátní byť
i usměrněnou podle veřejného zájmu. Neodstrai1.uje tedy solidarismus sudetoněmecké strany kapitalistický individualismus, nýbrž buduje jen jako
jeho nadstavba, tedy stejně jako dnešní naše státní politika. Nedůsledný
solidarismus programu plyne také z jeho odporu ke kolektivismu a
marXIsmu, jemuž vytýká, že marxismus staví proti sobě do třídního boje
podnikatele a dělníky, kdežto národní společenství je má spojovat k spolupráci, že vyznává ideál velkozávodu, který dělá z »Handwerk « pouhý
»Handglr iff «, kdežto 'p rogram 'Přeje rozvoji středního stavu, že přejímá
od kapitalismu mzdové metody (Akordlohn je Mordlohn) které snižují
lidslwu práci. I v odporu proti marxismu vidí Dr. Engliš odpor k úplné
negaci kapitalismu a činí z toho závěr, že na konec jde opět o vyvažování individualismu a solidarismu, při čemž se na venek více zdůraz
i1.uje solidarismus národní. I když připouští větší posun k solidarismu, a
větší jeho zdllrazi1.ování v praksi, nevidí v tom Engliš žádnou zásadní
změnu. Nové je, že německý socialismus vztahuje a obmezuje svůj solidarismus na příslušníky téhož národa, a že národní vědomí a zájem má
pomoci smazati protivy, které přináší kapitalistický individualismus. Toto
pojetí má pak vzápětí synthesu ve státě o jednom národě a rozklad
ve státě s více národy. Jelikož se však národní solidarismus obmezuje jen
na příslušníky vlastního národa, rozkládá i mezinárodní vztahy. Ze ZÍ'etele
ke společenskému tělesu tedy ze zákl~dů solidaristických plynou všechna
obmezení jednotlivých států. Důsledný národní solidarismus vede takto
k autarkii, k níž se program hlásí.
Tato základní hlediska se uplati1.ují i ve zvláštní části programu, kde
se zaujímá - stanovisko některým speciálním hospodářským, sociálním a
finančním otázkám. I zde odhaluje Dr. Engliš logické slabiny programu,
který si vůbec nehledí soustavy a tím méně vědecké objektivity a pravdy. Nad rozumovou stránkou převládá cit, kterému je milejší heslo, líbivá
fu'áze a vášnivé provolání, než logická s'Prá'Vnost a objektivní pmvda.
Z těchto důvodů tuší Dr. Engliš, že rozprava a dohoda při jakémkoliv
problému bude nesmírně obtížná.
l
'
Rozborem programu sudetoněmecké strany ukázal Vr. Engliš znovu
přesvědčivě, podobně jako dříve ve spise »0 řízeném hospodářství « jak
je nesmírně důležité znát základní pořádkové soustavy k.J posouzení, kam
jednotlivé prvky patří, čím jsou podmíněny a co mají v lzápětí, mohou-li
vedle sebe existovat, či vylučují-li se vzájemně a jaký kají dohromady
smysl.
Dr. F. Stránecký.
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Hospodársky problem AAŠlusu.
,
Pripojením Rakúska k Nemecku nastala po eb; pr~ósobenia a preorientácie našej hospodárskej politiky vzhfado na nové skutočnosti. Musíme byť opatrní nielen politicky, ale aj h spodársky. Rakúsko malo
v našom vývoze vefký význam. ČeskosloveI).'ský vývoz činil r . 1937 do
Rakúska Kč 878 mil. a dovoz Kč 456 mil. Tedy výmena zbožia bola pre
nás aktívnou o Kč 422 mil. Náš dovoz z Nemecka činil roku 1937
Kč 1785 mil., a náš vývoz činil Kč 1831 mil., tedy sme mali aktivum obchodné vóči Nemecku Kč 46 mil. Na našom vývoze do Rakúska participovalo ostravské uhlie v Kč 209 miL, textil: Kč 254 miL, drevo: Kč 357 mil.
Je pravdepodobné, že vývoz nášho uhli~ (Ya celkového vývozu) do Rakúska

