
všeho metody pfírodovedecké. 
lního . fešeru (str. 11Ú'). 
y bylo ješte doplniti. »Zfízení 
Lk ostre stavejí. jest nutným 
,bestačné hospodarení domác
a. Jsou-li penezi, jakožto spro
lverní papíry, nebo dIe tecnno
!lejší. Budou to vždy poukázky 
leČ'nost lidská nikdy neobejde. 
jících normální pracovní dobe 
vuí do!be (Marx) usHovaly již 
podarilo v ·praksi! otázku tu 
mlhavým Ip'ojmem jednotky 

dskou práci a operovati s ní 
se, že technokraté ani nepro

ece jen o zevní užívání penez, 
:lOvém hrospodáfství o cenách. 
a nabídky, či nejaký autorit a
:hodovati, zdali podle nejakéh0 
~e marxism, nebo dIe nejaké 
ste tvorení cen na trhu dnes 
:0 vIivy monopolní. Ale žádné 
; skokern do tmy a vyvolá vá 
L onen, jejž Nemci ll'azývají 
Ilefítka t. zv. sociální produkt 
·li by se to dIe individuální 

nutne v zápetí hospodáfský 
krahckého aparátu by k tomu 

dlužníku v dnešním procesu 
:ikor jich podporování. Spíše 
L devalvační experimenty me
nodárstvím dIužníkum posky-

lský živel za dnešního rádu 
,sného pojmu o funkci podni
nyslové, d'okonce pak u/ž ne 
lí kapitál, nýbrž hos'podárské 
(akciové společnosti, verejné 

ch neb neúspech nejen tech
~yčné výrobe rozumeti sami, 

k tomu zjednati) , ale i za 
i který odborný technik zpra
jen ti, kdo nemají dostatek 
podnikatelsikém risilru jest 
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práve živel zdokonalovací. Ovšem se muže podnikatel také mýliti a ne
správne kalkulovati, ale pak práve nese ztrátu, které .se co možno bude 
hledet vyvarovati. Funkce podnikatelská jest tedy predevším hospodársky 
organisační a nikoliv odborove, technická. N ejgeniálnejš~ technik, k jehož 
vynalézavosti lze míti obdiv a úctu, mužebýti velmi špatným podnikate
lem a obchodníkem, č'ehož máme četné príklady. Pokud jde o ryze tech
nické 'problémy, budiž volné pole zustaveno technokracii', pokud jde však 
o hospodárské podnikání, neb dokonce konstruování. nejakého nového fádu 
společenského, jest treba nejvetší o'patrno.sti, neboť jest známo, jak často 
nejlepší technikové v ho·spodárských kalkulacích se zmýliH a jak mají 
mnohdy malý smysl pro hospodárskou nosnost svých, snad .sice mat ema
ticky exaktruch, ale v praksi nekdy dost fantastických ·plánú. 

Slabou stránkou technokratických programu jest také kladení skoro ' 
výhradné váhy na velkovýrobu prumyslovou a 'pí'ezírání malovýroby, 
zejména však zemedelství, jež pfece produkuje statky k výži've lidstva 
ješte duležitejší než jsou výrobky prumyslové. O konkretnfch rešeních 
technokrati'cké diktatury netreba se Šífiti. To jsou utopistické hfíČky. 

Svým 'prímo naivním optimismem ,pfipomínají Fouriera, jenž veril, že 
v jeho novém sociálním svete promení ·se dravci v prítulná zvÍ'fátka 
a voda morská v limonádu. 

Temito poznámkami nemá býti 'práce autora podceňována a jemu 
odnímána chuť k dal-šímu stud iu otázek pro celou budoucnost společnosti 
lidské tak dliležitý,ch. Naopak snaha jeho zasluhuje vší pochvaly a uznání 
a konečne i nekteré názory technokratické mohou v lecčems prospeti a 
rozšíriti naše poznání. C. Hor á č e k s t . 
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Sdružení pro mezinárodní právo chystá se rozvinouti činnost ve p'ro
s!pech pestování meziná:rodního práva podobným z:pusobem, jaký je zave
den jinde. Jde o duležitou vedeokou pr,opa,gaci, která je v zájmu naší re
!puibliky a která ve všech jiných státech je pO'd!porována z verejných pro
stred:ku, jichž naše Sdružení bohužel dOlPosud postrádá. Jedná se nejen 
o prednášky, nýlbrž i o odborné publika-ce a účast na sjezdech me'zinárod
ních institucí, zejména konferencí International Law Association (Asociace 
pro mezinárodní právo). AlSociace tato, jejiž centrála je v Londýne, koná 
své konference témM' kaž.dého roku ve hlavních mestech jednotlivých státu. 

Všichni aJbsolventi !práv, kteň Se zajímají o mezinárodní právo, ze
jména bývalí členové semináru mezináJrod/ního práva na právniokých . .fa
kultách, se zvou, aby pn.stou'Pi1i za členy . československého sdružení pro 
mezinárodní právo. Zejména advOlkátilm, notárom. a jiným praktickým 
právníkum umožňuje · se tu st}'1k s cizími kolegy. 

. Sídlo . Sdružení je~t v Praze. Zvláštní s'Pol/ková mlstnolst nachází se 
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v nové budove právnické fakulty Karlovy university, PTaha L, 9-01, č. dveH 
1716 • 

. Jako zvl. otisk z »časopisu Společnosti prátel starožitno'stí česk0-
:slovenských vPrwze« vyšlo: Ph. Dr. Adolf Lud. Kre j č í k: K záhadám 
Hájkova polníbo merictvÍ. Str. 1'8 + tfi ta:bulky. 

XII. svazek »Vedecké Ročenky právnické fakulty Masarykovy uni. 
versity v Brne« obsahuje: 

Prof. Dr. Karel E ng l i š: Pojem potreby. 
Prof. Dr. Františe:k We y r:- Povinnost a ručenÍ. 
Prof. Dr. JaroISlav K a II a b: Právo apolitilka. 
Prof. Dr. Bohumil B a x a: K periodisaci a k povšechné charakteri

atice Dejin práva na území repuhli<ky česko'S'lovenské. 

Prof. Dr. Dobroslav Kre j čí: Nejnovejší vývoj právního postavení 
zemedelcu na Rusi. 

Prof. Dr. Jaromír S e do l á č e k: československý občans:ký zákoník. 
Prof. Dr. Jan V á ž n ý: L. 4i5, § 2., D 415, 1. 

. Prof. Dr. Franti'šek Č á cl a: Vzájemné vztahy mezi českým právem 
a cizími právními rády. 

Prof. M. A. Z i mme rm ann: Prostorové meze mezinárodního práva. 
Prof. Dr. Karel K i z l i n k: Ochrana menšin' v akciové s:polečnosti. 
Doc. Dr. Adolf Pro ch á z tk a: žalobní duvod a zmena žaloby. 
Doc. -Dr. Bohumil K u č era: Soudní ,proces v sY'stému práva mezi

nár.odního. 
Doc. Dr. Zdenek Ne u b a u e r: Rovnost pred zákonem. 

»Účetní listy«. Č í s l o 5. Cz ledna r. 1913:4') obsahuje: Ú'č.tárenská 
evidence daní. (Lošrun) - Metodologická studie o prUmys'lové e:konomice. 
(Ing. Kubeša) - Jak položiti teoretické základy účetnictví. (Raulich) -
Kurs o obchodních knihách. - Vysoké školy' a účetnictví. 

Č í s lo 6. obsahuje: VedeIÚ ú'bchodní'Ch knih a jejidr prťtkaznost. (Ing. 
Fuksa) - Účet provolzovací pojišťoven. (Brandfeld) - Losy a jejich evi
dence. (Sýkora) - Účtáren:ská evidence dane z obratu a daní výnosových. 
(tošan) - Odpisy z najatého inventáre. - Prednáškový kurs o vedení 
obchodních knih a jejich pruka'znosti. - S:polečný platební rozlkaz na daň 
duchodovou, výdelkovou, rentovou, z vyššího služného. 

Č í 'S' lo 7. obsahuje: Význam knih OIbchodních. - Poplatkový ekvi
valent. (Lošan) - Úlčet provozovací pojišťoven. (Brandfeld) - Losy a 
jejich evidence. (Sýkora) - Deflační bilanee. - Vysoké š1koly a účetnictví. 

Dvojčís'Io 1'-2, časopisu: »Soutež a tvorba« roč. VII. vyšlo s tímto 
obsahem: 

JUDr. Otto Genner: Pokud lze pri daních odečísti náklady na !paten
ty? Dr. I'ng. Jan. Vojáček: Právo zamestnamcu na patent ve Francii. JUDr. 
Jos. Lachout: Stav Mezinárodní Unie pro ochra;nu živnost.enského vlaSltnic
tví na počátku r. 1934. Dr. Ing. · Jan Voj á č ek: NovoročnÍ úvahy sta-
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tistické. JUDr. otto Par sch: Mitže popisné slovo založiti podobno·st znám
ky? Ing. Jaroslav K u b e š: Radium Jako ochranná známka. JUDr. Leopold 
H a ru ann: Co jest predmetem právní ochrany v našem sourežním právu? 
JUDr. Jan Zen k l:. K otázce naplňování prinesených, ochrannou známkou 
opatrených nádob cizí tekutinou. JUDr. Leopold Ham ann: T. zv. Ver
wirkung a l)rávní jistota. JUDr. Vladimír Mor a vec: Poznámky k osno
ve zákona o zákazu prídavku pri prodeji zboží nebo provádení výkonu . 
JUDr. Jan L o wen b ach: Novelisace autor,ského zákona. JUDr. Frant. 
št ern: SoukromoiPrávní normy československého kartelového zákona. 
Ju d i k a tur a: Rozhodnutí z oboru patentního práva. 

Sborník ved právních a státnfch XXXIV. 15 




