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Milý příteli!

Bylo velmi žádoucno,bych ten
to Kurs o Obchodu a Obchodní
cích věnoval Vám: Předně mohl
jsem si to dovoliti, poněvadž ne
jste obchodník, aniž jste se jím
kdy snažil býti. A při věnování
dlužno uhoditi na pravý titul. Vy
vstala mi též samovolně na mysl
ona beseda s Vámi a p. kapitánem
K.,při niž byla řeč o p. Kuncířovi,
jenž po zrádě a částečně ze zrady

Stříže a Tichého slepil Družstvo
Přátel. Pekl jste na vysvětlenou,
co že chci, že "KUNCÍŘ JEST
DOKONALÝ OBCHODNÍK"
O tom jsem tehdy zapochyboval,
neboť mipsával,mněneznámému,
z války listy, oplývající srdečností
a nejsvětějšímijmény,cožby se mi
tehdy, kdy jsem ještě neprošel
tímto Kursem, bylo zdálo v dis
harmonii s obchodníkem doko
nalým. Pokoušelo by mne tomu
věřiti teď, když kromě jiných pří
znaků vím, že svazek „Lilije , který
my jsme s obavami vycenili na
64 Kč., dává sipokradmu koupiti
ochotným knězem dp. P. Š. a pak

ji nabízí ve svém krámě za 92 Kč.
Povídám, že to by mne vedlo k to
mu, bych připustil Vaše ohodno
cení na dokonalého obchodníka,
kdybych zase nevěděl, že, jak sám
sebe vynasnažuje se přesvědčiti,
nedělá to pro zisk, nýbrž proto, by
dokázal, žejestsnámi zajedno, že
„sanuje Dobré Dílo", a vůbec, že
pracuje v náš prospěch. Ostatně
snad jen čert by správně rozlišil
obchodníka od obchodníka jako
politika odpolitika. Vždyťani z to
hoto zajímavého pojednání, dr
ženého v stylu důstojném a klid
ném jako Manuův zákonník Dha
rma-Kástra, nezmoudříte,jak to

mu jest s vlastní dokonalostí to
hoto stavu.
Pres to však tato nauka o ob
chodě a obchodnících jest věc
velmi dobrá, vtipná a zábavná, a
neuškodí, když přátelé potěší se
na chvilku pohledem na zrádno
sti a groteskna naší doby.
Vám srdečný pozdrav!

JOSEF FLORIAN

Obveselujicí, idealistický, cituplný a
bodrý autor této knihy jestpříjemná osob
nost.
Týmiž vlastnostmi honosí se i jeho kni
ha. Obveseluje, jest idealistní, cituplná a
příjemná.
Lobstein není z těch, kteří „šlehají*.
Nikoliv. Spokojuje se tím, že obveseluje.
Vypravuje o bohu Obchodu mnoho pěk
ných věcí. A má z toho velkou radost. Arciť.
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to jest otázka, zda i tento bůh a ti, kdož
ho zbožněpodkuřují (napodobeninou ka
didla), uznají, že jest to opravdu tak zá
bavné. Pro sebe cítím se získán jistým
dobrým mstivým rozmarem.
Ze by nebyla tato kniha cituplná, ani
za mák nepochybuji. Věřte mi, by tak dob
ře by! rozpitván vítězivý ten bůh, bylo
třeba, by se jím poněkud trpělo, by se déle
nesl jeho stín na ramenou.
Jsou Lobstein a jeho kniha idealistni?
To tak jistě, že bych na to přísahal.
Čtěte kapitolu „Sedmero propovědí o Na
onom světě". Ta by rozehřála Villiersa
de ľ Isle-Adama; p. Tribulatu Bonho
metovi vehnala by všechnu žluč pod kůži.
A sympatický? Ach! a jak sympatický!
Dosvědčuje subtilnímu Merkurovi, bo
hu kupců a zlodějů, že mu nebyla dosud
věnována tak svědomitá, strašněji logická
nauka, než jak jest zde vyjádřena.
Šivovi Obchodu a kojencům, zavěše

ným u jeho cecíků, — toliko u jeho ce
cíků, ó běda! — nebude se dařiti hůře
v jejich čachrech. Ba budou si pochutná
vati na větách Lobsteinových s ironickou
radostí triumfujícího cynismu.
Ostatním pak těchto dvanáctero tuctů
výrobkůsepsaných na počestobchodu, bu
dek potěše jako šibeniční humor.

první tucet:

ÚČEL A PROSTŘEDKY OBCHODU

1. — Peníze bližního do posledního ha
léře náležejí tobě.
2. — Předmětem obchodu jest dostati zpět
všechny peníze, jež ti náležejí, jež však ne
jsou v tvých rukou.
3. — Poněvadž ti, kdož zadržují tyto pe
níze, nedali by ti jich dobrovolně, jest třeba,
abys jich dosáhl svým přičiněním a chytrostí.
4. —To, čím se obchod koná, není ducha
plné, jest to prosté, ba pitomé. Jest třeba, by
to takové bylo, aby se toho chápalo co nejvíce
lidí, a též proto, aby největší počet lidí nevě
noval tomu žádné pozornosti.
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5. — Peníze jsou účelem obchodu, a ni
koliv nějakou pomůckou.
6. — Kdyby nebylo peněz, nebylo by ob
chodu, a člověk by nepotřeboval rozumu a
vtipu.
7. — Prodej jest hlavním koněm obcho
du. Lépe řečeno, toť sám obchod, neboť prá
vě prodejem peníze opouštějí kapsu bližního.
8. — Vše, co vychází z tvých rukou, musí
ti býti zaplaceno.
Ztrátou jest, dáš-li něco, ať pod jakou
koliv formou, bez užitku.
Nedávej daru, bližnímu, leda proto, aby
sis ho zavázal, by ti udělal, čeho od něho
očekáváš.
9. — Koupiti, to umí kterýkoliv člověk
opatrný.Toliko obchodník umí prodati.
10. — Dobře-li kupuješ, zachraňuješ své
peníze. Dobře-li prodáš, děláš si zlato.
Prodáš-li, aniž jsi kupoval, zakládáš si
blahobyt.
11. — Nesmí se kupovati, leč proto, by
6

se prodávalo. Rozdíl cen mezi koupí a pro
dejem musí vždy býti velmi veliký, neboť
tím stanoven jest výdělek, zisk nebo důchod,
totiž obohacení se z druhého.
12. — Bez lehkověrnosti obecenstva pou
há schopnost prodejní nestačila by vždy
k tomu, by přinesla vydatný zisk. Ale tato
lehkověrnost jest nevyčerpatelná, neboť od
jakživa obecenstvo věří ve veřejnost.

7

druhý tucet:

OBCHODNÍK

1. — Není obchodník jako obchodník.
Jsou obchodníci dokonalí a obchodníci ne
dokonalí.
2. — Smích není vlastní výsadou člověka.
Rovněžtak ne myšlenka. I psi se smějí. I zví
řata myslí.
Čím člověk jest člověkem, toť chtivost
peněz. Žádné zvíře se nepovzneslo k zna
losti peněz: A nejčlověčtějším člověkem jest
ten člověk, jenž žije toliko pro peníze. Toť
obchodník dokonalý.
3. — Obchodník nedokonalý jest ten,
který chvílemi pouští peníze s mysli.
8

Dokonalý obchodník, i když myslí na
něco jiného, myslí na peníze.
4-. — Hodnota člověka se měří podle
jeho obchodní způsobilosti.
5. — První podmínkou obchodní způso
bilosti jest naprosté zapření a odřeknutí se
bližního.
Na to se zmůže velmi málo lidí, neboť
většina jich sice nechce nic míti se souže
ním a svízely bližních, chce však míti podíl
na jejich potěšení.
6. — Kdo chce okoušeli slastí bližního,
domýšlí se, že má přátele. A jsou to sla
bosti k sobě i k přátelům.
Tyto slabosti třeba platili, a platí se zmen
šením výhod ziskových.
7. — Proto se nesmí mysleli, aby se my
slelo. Třeba myslili, aby se vydělaly peníze.
8. — Bohemem jest, kdo si přeje jísti
aspoň jednou za den; takový má ploskou
obraznost a duch jeho se plazí při zemi.
9. — Obchodník žije ve vzletu záměrů,
9

jimž neklade mezí, protože jeho žádostivost
zisku jest bez mezí.
Jest více básníkem než kterýkoliv jiný
básník, neboť jeho sen, jsa bez proměny,
nikdy se nekončí.
10. — Nelže, kdo hájí svého zájmu.
V obchodě každý hájí vždy vlastní svůj
zájem.
11. — Obchodník, vynikaje nad básníky
obrazností, předčí nad diplomaty obratností.
Když se diplomati usadí za stoly, říkají, že
jednají1). Mluvíce tak, vzdávají čest obchodu.
12. — Ať jakkoliv, obchodník musí vzbu
zovati důvěru. Bude uhlazený a bude oplý
vati přívětivostí. Ve svých rozmluvách bude
sezdáti sdílným. Ve svých vydáních bude
se zdáti štědrým. Ale uchová si svou myšlenku
pro sebe, a nevydá nic, co by nebylo za
jištěno vyšším výdělkem.
1) Lépe by se místo toto překládalo do němčiny, v níž
handeln (a tím Handel, Handlung) blíže jest obchodu, smlou
váni, trhařství, než naše české jednali. Hříčku slovní není
možno přeložit).
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třetí tucet:

O CENĚ

1. — Jest lépe nechati zkaziti věc, než
dopustiti, aby byla zkažena její cena.
2. — Zdánlivými prvky ceny nějaké věci
jsou pro ekonomistu náklad (vydání, kupní
cena) prvotní látky, náklad výroby, výlohy
na převoz a rozprodání, daně a cla, jimiž
věci bývají stiženy, atd., atd . . .
Všechny tyto prvky jsou podružné, ba
málo vážné. Pro dokonalého obchodníka
nejjistější základnou ceny jestiť hlava ku
pujícího.
3. — Všechno se může prodávati draho.
Všechno se musí prodali draho.
11

Obyčejné věci nabudou velké ceny, když
se učiní vzácnými.
4. — Sprostý dav jmenuje lichvařením u
mění, jak skrýti a utajiti věci, aby se staly vzác
nými. Dává nesprávný smysl slovu lichvář.
Je to nespravedlivé. Lichvařiti, toťpředví
dati. I když odměna za toto předvídání jest
velmi značná, jest vždy příliš slabá.
5. — Cena musí zaplatili důvtip obchod
níka, který něco prodává. Není nezbytno,
aby odměňoval práci těch, kteří něco vyrobili.
Práce sama sebou má malou cenu, zcela
správně, jak třeba,aby dělník byl nucen trvale
pracovali. Obchodník musí tohoto odřezance
od peněz uvésti na nejnižší možnou číslici,
ba nejlépe, když ji škrtne úplně, arci dovolí-li mu to okolnosti.
6. — Soutěž mezi obchodníky jest smrtí
obchodu, neboť uvádí cenu na milost a
nemilost spotřebovateli.
Ale obchodník musí udržovali soutěž mezi
dělníky a musí ji podněcovali mezi spotřebiteli.
12

Bude pánem ceny, nabídne-!i málo peněz
mnoha dělníkům a málo zboží mnoha spotře
bovatelům.
7. — Spotřebovatel jest nevyhnutelný k to
mu, aby byl obchod, neboť právě on má v ru
kou peníze, jež musí znovu dostali obchodník.
Ale jest rozeným nepřítelem obchodníko
vým, jako zvěř jest rozeným nepřítelem lov
covým.
8. — Den jak den obchod musí dobývati
nad davem spotřebovatelů vítězství pořádku
nad nepořádkem, kázně nad nevázaností a
vůle nad nestálostí.
9. — Tajemství obchodů dovoluje obchod
níku určovati ceny v naprostém klidu a bez
pečnosti.
Obchod udržel si moc učiniti nedotknu
telným toto tajemství, jež jest nejlepší obra
nou proti spotřebiteli.
10. — Obchodník musí vychovávati spotřebovatele, by si navykl jednou pro vždy pla
titi draho.
13

Přece však jest třeba přivábili jisté lidi
tím, že se v nich vzbudí víra v láci a příle
žitostné slevy. Tu třeba jest poněkud je po
kořiti a dáti jim cítiti, že neplatí cen lidí dobře
vychovaných.
11. —Jíti s módou, toť první starost osob
z dobré společnosti. Měniti módu a stále ji
více zdražovati, jest dobrá věc: bude se tím
prodávati často a za cenu zvýšenou.
12. — V nedostatku marnivosti cit pudí
člověka k výdajům. Zamilovaní nepočítají, ani
lidé v opravdovém smutku, ani lidé zahlou
baní v utkvělou ideu nebo zžíraní nějakou
vášní. Dáte-li si od nich zaplatiti nejvyšší ce
nu, tu ukládáte v bezpečí do dobře zamčené
pokladnice peníze, jež jsou v nebezpečí v ote
vřeném měšci.

čtvrtý tucet:

ÚVĚR A FINANCE

1. — Účelem úvěru jest dosaditi na místo
peněz, jež mají hodnotu, symboly, které jí
nemají.
2. — Papír, látka pramalé ceny, byl zvolen
za první látku úvěru a za vozidlo jeho symbolů.
3. — Umění, jak dáti cenu papíru, říká
se banka.
4. — Úvěr jest symbolika obchodu nebo
úhrn značek, které dodávají papíru hodnotu.
5. — Dokonalý obchodník dává přednost
věci před symbolem věci. Papírem platí bližní
mu a pro sebe uchovává hodnoty trvalé.
6. — Podle obyčejů obchodních slovo da
/5

né, ba i slovo čestné, nikdy není nástrojem
úvěru.
Možno tedy dáli své slovo bez zdráhání
pokaždé, když jest to nezbytno, by se zda
řila tržba.
Potom možno danému slovu dostáti, nebu
de-li to nic stáli, a zvláště, plyne-li z toho zisk.
Vyžaduje-li to peněz, nebo možno-li se
báti ztráty zisku, bude lépe uchovati nebo
vyzískati peníze, než dostáti slovu.
Přijdeš-li o peníze tím, že dostojíš svému
slovu, škodíš více svému úvěru, než když za
chráníš tytéž peníze nedostáv mu.
7. — Ústní slib jest ten, z něhož se chce tá
hnouti přímý užitek — dobrý nebo velký — aniž
se přece myslí na to, by se mu pevně dostálo.
Slib, kterému chceme dostáti — arci nepřihodí-li se nic nepředvídaného — dává se
písemně a se symboly úvěru.
8.—Papír, který nese symboly nebo značky
úvěru, stává se obchodní nebo finanční „va
lutou“. Značkami těmi jsou vyjádřeny sliby.
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Platíme-li „valutami“, platíme sliby.
Prodáváme-li „valuty“, prodáváme sliby.
Ideálem jest prodávali je za hotové.
9. — Hlavním symbolem úvěru jest podpis.
Pokud není možno nadíti se většího zisku
jinakou cestou, třeba dělali čest svému podpi
su, neboť se vyměňuje za jiné podpisy, a ne
smí se zlehčením symboliky úvěru znemožniti
obchod.
10. — „Obchodní valuta“ nebo psaný slib
platili, učiněný obchodníkem, může býti zaru
čen zbožím blízkým a jistým.
Týžslib, učiněný finančníkem, není zajištěn,
leda počty pravděpodobnosti nebo věcmi ne
jistými, nalézajícími se v zemích vzdálených.
Právě tím jest banka v hierarchii obchodu
mnohem výše než obchod.
11. — Bankéř, prodávaje obecenstvu pe
něžní valuty — totiž cenné papíry, akcie, obli
gace, podíly z výnosu, — uvádí je do snův
obchodu. Dopouští, aby jeho klienti měli po
díl na jeho snech, nikoliv však na jeho ziscích.
17

12. — Bankéř, který chce dáti velkou valutu
svému papíru, musí přizpůsobiti sny svých
klientů podle rozmaru dne. Byl čas zlatých
studnic a čas diamantových řek. Sny této
chvíle páchnou petrolejem a uhelnými dýmy.
Jediný živel se nemění: papír, z něhož se
dělají vstupné lístky do ráje naděje.
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pátý tucet:

ÚŘADOVNY, zásuvná okénka,
ÚČTÁRNA

1. — Obecenstvo rádo platí v úřadovně,
před zásuvným okénkem. Nejlépe se dosta
nete na jeho peníze, když to zařídíte tak, ja
ko by je sázel do vězení.
2. -Když obecenstvo vidí za zásuvným
okénkem bytelné pokladny, s radostí klopí
peníze. Věří, že tam jdou jeho peníze, aby
odtud nikdy již nevyšly.
5. — Jest třeba, aby formality byly prosté
a rychlé pro toho, kdo peníze ukládá nebo
jimi platí. Budou četné, dlouhé a složité pro
toho, kdo peněz požaduje a komu není možno
jich odepříti.
19

4. — Jest byrokracie z dřeva měkkého; toť
byrokracie státu, a jest byrokracie z dřeva ma
hagonového; toť byrokracie obchodu.
5. — Přílišná bezstarostnost ubíjí a zchla
zuje zápal pracovní. Obchodník nesmí tedy
dáti pevnou mzdu svým příručím a zřízencům.
Nemůže-li však už jinak, lato mzda musí býti
skrovná, ba nedostatečná.
Obchodník bude podnecovati horlivost a
důvtip svých zřízenců,slibuje jim silné objed
návky a tím velký podíl na práci.
Zajistí si jejich oddanost, když jim slíbí,
„jak jen bude možno“, zvýšení platu z této
spolupráce.
6. — Vezmete-li si k ruce člověka, který má
schopnosti na dokonalého obchodníka, usí
dlíte si do domu sobě rovného a připravíte si
soupeře.
7. — V pisárně (sekretáři) jsou skryty tajemnosti (secret). Proto ne aby si myslel ob
chodník, že musí zasvěcovali do svých důvěr
ností svého sekretáře nebo svou sekretářku.
20

8. — Účetní jsou věštci, kteří se nikdy
nesmějí.
Pomník jejich praotce stojí v Louvru. Je to
dřepící Zákonník.
9. — Účetnictví jest prostředkem obranným.
Musí býti složité.
Jestiť třeba zubatiny kolem každého ob
chodu.
Pravý účel účetnictví: zabránili penězům,
aby se neodloučily od obchodníka.
10. — Do úředního účetnictví obchodní
kova kromě jeho účetních nikdo nikdy nenahlíží, leda finanční úředníci a někdy lidé od
soudu. Knihy musejí býti na pohled příjemné,
krasopisně psané různým písmem, s číslicemi
dobře seřaděnými.
Jest to přívětivost k těmto lidem, kteří to
mají rádi úpravné a dobře je to naladí.
11. — Účetnictví jest dobře konáno,může-li
v téže chvíli, a aniž v něm bylo co měněno, do
kázali, podle okolností, pevné bohatství pod
niku nebo naopak jeho úplnou zbídačelost.
21

12. — Pravé účetnictví obchodníkovo musí
se směstnati do pramalého zápisníku, skry
tého a nerozluštitelného. Ostatně bylo by lépe,
kdyby obchodník byl si jist svou pamětí, by
se obešel i bez tohoto zápisníku, neboť jest
se vždy obávati, že písmo prozradí.

22

šestý tucet:

OBCHOD A ZÁKON

1. — Za žádné okolnosti nesměl by býti
obchodník pleten se zlodějem.
Zloděj okradl svou oběť jen jednou, zřídka
kdy dvakrát.
Obchodník prodává stokrát témuž klientu.
2. — Zdaří-li se obchodní podnik, na nějž
bylo třeba mnoho odvahy a jenžuváděl podni
katele často v nebezpečí, stává se činem ge
niálním, jemuž se dav obdivuje.
Nezdaří-li se, dav říká, že je to taškářství.
3. — Soudce, jenž odsuzuje obchodníka,
jest ubožák, který se mstí.
4. — Zákon a Styky chrání Obchod proti
Spravedlnosti.
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(Návrh fresky pro velkýsál Obchodní Aka
demie.)
5. -Kdyby obchodní podnikání bylo podro
beno obecnému zákonu, obchod by za krátko
vzal za své.
Proto má obchod své vlastní zákony.
A proto též obchodníci jsou souzeni ob
chodníky, kteří pečují o (o, aby dali za pravdu
nejobratnějšímu nebo nejpředvídavějšímu, jak
jest potřebno k trvání obchodu.
6. —Advokát, jemuž se svěřuje obchodník,
mající nějakou soudní při, není právním pří
telem, nýbrž prvním soudcem a nejhroznějším,
neboť třeba mu platili, a třeba mu říci všechno,
totiž příliš mnoho.
7. — Obchodní smlouva dobře sdělaná má
býti tak založena, aby bylo možno žalovati ve
chvíli placení.
8. — Když jmění obchodníkovo překročí
jistou číslici,málokdysestává,abyusoudu pro
hrál. Tím se nechce říci, že soudci jsou úplatní.
Ale kdo je bohat, může se dlouho souditi.
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9. — Jest dobře, když zaplatíme bez pro
cesu malé sumy. Nikdy se však nesmí bez
soudu platili velké sumy. Jest aspoň třeba po
kusiti se o vyrovnání, jímž se strhne s povin
ného zaplacení.
10. — Nemíti peněz na udržení práva, toť
nemíti práva.
Nesmí se nikdy ustoupili pohrůžce proce
sem, když touto pohrůžkou straší chudý.
11.— Účelem úpadku (bankrotu) jest vy
loučiti z obchodu chudé, totiž ty, kteří jsou
příliš neobratní, aby se stali nebo aby zůstali
obchodníky.
12. — Ale dělati úpadky, by se získaly pe
níze nebo by se uchovalo jmění, toť býti dva
kráte obchodníkem.
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sedmý tucet:

PRAVDY EKONOMICKÉ

1. — Politická ekonomie jest dogmatikou
obchodu.
2. — Politická ekonomie, meditace o bo
hatství, sdružuje v mysli davu spekulace pe
něžní se spekulacemi ducha.
Dodává obchodu ušlechtilosti, když se zdá,
že jest poddán nezištným myšlénkám.
3. —Spisovatel národohospodářský (ekonomista), neschopný dobyti větších peněz, zná
obchod, jako kněz, jenž zůstává panicem, zná
lásku.
Ale ekonomista může míti zkušenost zpo
vědníkovu.
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4. — Politická ekonomie nenaučila by ob
chodníka ničemu. Ani ekonomistu nenaučí
obchodu.
Ekonomista nemůže bvti obchodníkem.
Dokonalýobchodník nesmí býlí ekonomistou.
Tím by pozbyl část peněz, jež má vydělali.
5. —Jakmile ekonomista začne vydělávati
peníze, přestává býti ekonomistou.
6. — Politická ekonomie jest služkou ob
chodu. Nebyla by bez něho; obchod však byl
a může býti bez ní.
Jest to však služka, s níž její pán musí za
cházeli jako s dámou.
7. — Ekonomická věda není vědou veselou.
Jest to věda solidní, která nechce býti usta
vena leda ze silných pravd prvotních.
Pomáhá obchodu argumenty, jimž není
rovno.
8.— Vědro vody prostřed jezera Ženev
ského nemá ceny. Přenešeno jsouc do Saha
ry, toto vědro vody nabývá ceny neslýchané.
Na tomto příkladu možno sestrojovati nej
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rozmanitější, nejdůmyslnější theorie o cenách
skutečných a jmenovitých, o užitečnosti do
pravy a o zákonu nabídky a poptávky, o roz
dělení statků a o mnohých jiných věcech.
V praksi toliko dva body jsou důležity: za
placení zprostředkovatelů, a jejich evikce1),
kterou jedni na druhých sami vykonají.
9. — „Špatnou minci vyhání dobrá“, praví
jeden zákon národního hospodářství.
Tím se chce říci, že člověk má raději zlato
než stříbro, stříbro raději než měď, a měď ra
ději než papír. Právě proto, když vidíme příliš
papíru, nevidíme již kovu.
Toť účinek ekonomického zákona. Není to
tedy účinkem spekulace.
10. — Poněvadž politická ekonomie jest
dogmatikou, setkává se často s kacířstvem.
Třeba považovati za vážné a nebezpečné
bludy, co příliš ekonomistů napsalo o dobro
diních soutěže, o tom, aby se vyrábělo pro
1) Právní zbavení statků.

28

blahobyt největšího množství,a jednímslovem
o tom, aby se jednotlivec obětoval společnosti.
Přece však se může státi, že některý do
konalý obchodník bude povinen hlásati tyto
bludy a tylo utopie. To znamená, že tímto ve
řejným projevem bude zároveň ochraňovati
svého majetku, nebo si bude zajišťovati pří
ležitost skutečného výdělku.
11. — Ekonomické zákony jsou četny a
mohou se obměňovati. Zavazují toliko eko
nomie, které je konstatují, obecenstvo, které
jest jim podrobeno, když jsou obchodu pro
spěšny. Nikdy nezavazují obchod.
12. — Obchod má toliko jediný zákon a
ten jest neproměnný: je to zákon největšího
zisku.

29

osmý tucet:

POLITIKA A REVOLUCE

1. —Bude-li Republika spravována jako
společnost anonymní, musíš býti ve správní
radě.
2. — Parlament nesmí představovali lid a
mínění. Musí přestavovati toliko zájmy, a to
velké zájmy.
3. — Dobrá volba podobá se dobrému ge
nerálnímu shromáždění akcionářů.Hlasse do
stane předem pro správní radu, a hlasující
neznají denního pořádku.
4. — Obchod není ničím státu zavázán.
Stát jest povinen obchodu vším, oč ob
chod uznal za dobré ho požádati.
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5. —Monopol v rukou státu jest pramenem

zisku, o nějž byl obchod připraven. Jest třeba
dožadovali se toho, by taková násilí přestala,a
by obchodu byla vrácena jeho svoboda.
Přejde-litentomonopol dorukouobchodu,
stává se posvátným.
6. — V dobře organisovaném státě nesmí
býti výsad leda pro obchod.
7. — Stát, jakožto obchodník jest dobrák.
Poněvadž nerozumí obchodu, prodává laci
no a kupuje draho. Radost je s ním jednati
a vydělají se na něm hezké peníze.
Stát jakožto stát jest sveřepý. Výběrčí daně
a celník mají ruku těžkou, jsou neskromní a
nechtějí rozuměti důvodům obchodu.
8. — Revoluce chudých nebo méně boha
tých proti bohatším jsou nevyhnutelny. Jimi
se přemístí majetky. Když přemístění jest již vy
konáno a pak upevněno, revoluce jest u konce.
9. — Obchod musí se přičiňovati, aby za
držel, seč jest, revoluce, protože první její účin
ky jsou pro něj zhoubny.
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Když už propukne a její vítězství se zdá
jistým, obchod se musí rozhodně k ní přidati.
10. — V každé revoluci obchod má svou
hodinu, jež jest hodinou zisku.
Tato hodina může udeřiti často v téže re
voluci.
11. — Revoluce chudých není pro obchod
nejnebezpečnější. Byla by to revoluce spotře
bovatelů. A ta nikdy se nedostaví.
12. — Obchod, věčný, přežije všechny re
voluce.
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devátý tucet:

POCTY, BANKETY,
VÝMLUVNOST, STYL

1. —Velikému bohatství veliká čest.
2. — Dav měří svou důvěru v obchodníka
podle velikosti poct, jež se mu prokazují.
Sklízíme-li pocty, jež dav považuje za ne
všední, zajišťujeme si u něho důvěru pevnou
a zaručenou.
Tato důvěra se jeví svrchovanou, pakli dav
sám poctu přisuzuje. Lépe však, aby dav ne
musel obnovovati svého soudu, jestiť trapno
a opovážlivo, máme-li se příliš často u něho
o něco ucházeti.
3. — Stává se, že jest třeba voliti mezi
poctou a výdělkem. Volme poctu, jest-li zá
33

vážná, poněvadž příležitost k ní bývá daleko
vzácnější než příležitostk výdělku.S výdělkem
se shledáme později a bude větší.
4. — Pocty se nejlépe uplatňují u stolu, na
banketech, kde se hodovníci scházejí k vzá
jemnému obdivování. Tu se chvála dovolává
chvály.
Uměti v takovém banketu vybrati místo
pro každého hodovníka, toť uměti postupo
vali z oktávy do oktávy a v dobrých nuancích
školou poct.
5. — Jsou-li bohatství a pocty stejné, muž,
který mluví, má ve veřejnosti vrch nad mu
žem, který nemluví.
6. — Každý obchodník může si dopřáti
výmluvnosti, dává-Ii mu jeho hodnost na to
právo.
Pravidel řeči nemá se co báti. Řeč dělají ti,
kteří mluví. Tedy se nic nestarejte o platná
pravidla, jsouce tvůrci nových.
7. — Kdo chceš býti výmluvný, mluv hodnou
chvíli. Lépe jest nemluviti než býti stručný.
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I když ohlásíš, že neproneseš řeči, slibuješ řeč, a musíš slibu dostáti. Nuže, řeč se
liší od každého výroku jiného svou délkou,
8. — Netřeba se báti, že by se nám ne
dostávalo myšlenek. Myšlenky se vždycky
najdou u druhých. Tam si jich nabereme, a
to s tím větší horlivostí, že je to zadarmo.
9. —Abychom hovořili bez rozpaků a dlou
ho, byť nepřipraveni, dlužno míti v paměti
množství vět už hotových. Jest výhodno a
lépe, aby každá z nich byla s dostatek dlouhá.
Máme kdy, odříkávajíce některou jako by
chom improvisovali, vyvoliti si onu, kterou
povíme potom. Takto po něčem se dostaneme
na konec své improvisace.
10. — Sbírka vět řečníkových nesmí se
skládati z vět vzácných.
Ale přece, pakli posluchač konečně si ře
kne: „Také bych to tak dokázal“, tu soudí,
že řeč je prostřední.
To neznamená, že by miloval překvapení
nenadálými formulemi a myšlenkami výji
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mečnými. Naopak, rád opět poznává výroky
řečnické, právě tak jako se zálibou se shle
dáváme při nějaké rodinné slavnosti s pří
buznými a přáteli, jež vídáme toliko v těch
dnech, a vždycky nastrojené.
Umění řečnické v obchodě spočívá v tom,
abychom uměli představovati v jejich obvyklé
toilettě ony známé výroky. To není na dosah
kde koho, a jsou obchodníci jinak velice ši
kovní, kteří se na tohle nezmohou.
11. — Hlavními odrůdami výmluvnosti ku
pecké jsou beseda při zákuscích, oslovení
rodinné, řeč při udílení hodnosti a na po
děkování, řeč na slavnostním shromáždění
obchodníků.
Beseda při zákuscích připouští ironii s pod
mínkou, že nerozruší posluchače. Má tuze rád,
aby si pojezdila na těch, kteří „slibují skopce
pětinožce“ nebo „kteří mají za to, že nalezli
lék ode všech nemocí“.
Přátelské, rodinné oslovení se říká v tónu
veselém aneb v tónu dojatém. Obojí tón se
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může vystřídati v téže besedě. Dobrou po
můckou k oživení takového hovoru jest užití
anekdoty, byť nicotné, ale vzaté ze života jedné
nebo několika z přítomných osob. To utvrzuje
srdečnost schůzky. Osoby, o které jde, jsou
blaženy, i když se jim trochu smějeme (ne
příliš). Jsou tím blaženější, pakli anekdota
vyzývá k jich obdivu. Oslovení rodinné často
se končí podáváním rukou.
Jiné odrůdy výmluvnosti kupecké přibližně
se řídí podle týchž pravidel jako výmluvnost
parlamentární nebo administrativní.
Vždy a všude je důležito, by řečník měl pé
či o spád vět, za nimiž musejí následovati, na
jeho němou výzvu, potlesk či známky schva
ování, vzrušení nebo nadšení.
12. — Jako má obchod svou výmluvnost,
má též svou literaturu.
Styl obchodu musí býti bohatý a vážný.
Když se píše, není to proto, aby se prostě psalo.
Ale výjimka budiž povolena veselým au
torům kupeckým. Na nich jest, aby formou
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rozmarnou vnutili fakta, která čtenářstvo při
jímá jen neochotně, jako na příklad nezbytnost
nového zdražení potravin. Z postupů nejvíce
se doporučuje denní dialog autora s jeho
hospodyňkou. Autoru se posléze vždycky zda
ří přesvědčiti hospodyňku.
Námětem knih vážných jest, dobře-li to
uvážíme, fuse úsilí, za účelem zmohutnění (aniž
tato fuse by se stala konfusí) produktivity
národní práce, tak aby z produktivity přimě
řenými a dokonalými prostředky se stala nad
produktivitou, aby takto národní práce již ne
byla handikapována nadproduktivitou práce
v cizině. Tím je řečeno tolik, že nezbytným
heslem má býti: komercialisace a industriali
sace národní výroby, tak aby maximum zítřka
překonalo maximum dneška, ovšem vždy to
liko v míře, pokud se dá řádně odbyti. Slovem,
kdyžsi přehlédneme celek problému, úspěch
na této cestě jest podmíněn všecek triadou:
Methodisace, Zachycování situace, Řešení
situace.
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desátý tucet:

ŽENA, RODINA A OBCHOD

1. — Žena jest nejlepší vitrínou na vysta
vování bohatstev obchodníkových.
2. —Z krásných očí nejkrásnější jsou oči
ženy, která dostává dar. Čím dar je závažnější,
tím krásnější jsou oči.
Vlastně toliko obchodník je dosti bohat,
aby si koupil takové oči.
3. —Žena — rozumím zde tu, která prvně
přišla, ne některé jiné — ráda se přidá k ob
chodníkovi. Nalézá v něm hojnost peněz, které
ji zajistí od překvapení života, a ošklivost
k zbytečnému přemýšlení, která ji zajistí od
překvapení konversace.
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4. — Pro ty z vás, milostivé, které získá
váte, jste-li poznány:
Taylorisace, Thesaurisace.
5. — Umřítí a nezanechati dědictví, toť po
dati důkaz, že jste k ničemu nebyli.
A též: dědictví je posvátné, netoliko proto,
že musíme dědictví zanechati, ale poněvadž
musíme doufati, že také nám se ho dostane
jednou či vícekrát.
Dědictví se uchovává rodinou. Tudíž máme
rodinu založiti.
6. —Není pravidla pro volbu ženy, již máme
pojati za choť. Bývá dobře dáli přednost ženě,
která přináší peníze, a jindy je lépe pojmouti
choť chudou, ale která dovede pomoci při
nabývání peněz. Stává se dokonce, že třeba
dáti přednost ženě, která umí hojně utráceti,
ale když se to hodí.
Jedinouženou, jíž nikdy pojmouti nesmíme,
je ta, která by zabránila v zisku peněz. Jak
mile její mladost a krása přejdou, octnete se
chudi vedle matróny, potom vedle baby.
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7. — Nežli se dáš rozvésti, dobře zpytuj,
nechá-li rozvod tvé bohatství nedotčeno. Mělli by je ztenčiti, zdrž se. Lépe býti rohounem
než chudým.
8. — Povinností jest, vychovávali své dítky
v úctě k penězům a v naději, že budou děditi.
Povinností jest, vyučili je záhy, aby rozezná
valy bohatce od chudého, a vyznačovaly toto
rozeznávání svým chováním k tomu i onomu.
9. — Donutiti své dítky k dlouhým studiím
je známkou bohatství. Třeba pilně dbáti, aby
byly k tomu donuceny.
Avšak zabývajíc se těmi studiemi, dítko má
věděti, že jsou zbytečny pro obchodníka, a že
i ono, je-li k tomu nadáno, bude obchodníkem.
10. — Máme-li dítko neschopné k obcho
du, dlužno mu do života pomoci, abychom je
měli s krku. Nejlépe najíti mu nějaký dobrý
úřad snadný a jistý, kde jeho vliv by mohl býti
na prospěch obchodníkům z jeho rodiny.
11.— Až do skonání zůstaň bohatcem v o
čích svých dětí.
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Nabude-li syn tvůj většího bohatství než ty
máš, přestane si tě vážiti. Nermuť se proto;
je to spravedlivě, poněvadž logické.
12. — Není chudého příbuzenstva. Pakli
někdo tobě blízký upadne do chudoby, přesta
ne ti býti příbuzným. Jedině existují v tvé ro
dině oni, kteří zůstali neb stali se bohatci.

jedenáctý tucet:

CITY VZNEŠENÉ

1. — Kupec, když nevěří v Boha, musí býti
nějak nábožný, neboť není náboženství bez
chrámu, aniž jsou chrámy bez kupců.
2. — Síla každého náboženství se měří
podle obohacení, jež kolem sebe šíří.
3. — Jste-li příslušníkem nějakého nábo
ženství, které náboženstev nepřipouští, tu ještě
prokazujete čest potřebnou tomuto nábo
ženství.
4. — Hroutí-li se náboženství, hroutí se bu
dova. A hroutí-li se budova...
5. — Zázrak a modlitba jsou pro obchod
nevyčerpatelnými zdroji zisků. Neboť davo
vé, kteří se sbíhají k vůli zázraku, nebo kteří

se shromažďují k modlitbám, chtějí najíti živo
bytí, přístřeší i jiné věci, a někdy i trošku z vlast
ního účelu.
Jsou též léky, které se jeví lepšími a lépe se
prodávají, pakli chytrý obchodník se s nimi
uteče pod nějakou ochranu svatou nebo toli
ko církevní.
Tohle jsou věci, kterých by filosofie nemo
hla konati, aniž kterákoli jiná jalová ideologie.
To soudí filosofii.
6. — Náboženství jest síla, která se obcho
du vyrovná, aniž ho předčí. Neb náboženství
potřebuje peněz, a náboženství, které může
opovrhovali nevěřícími, nemůže opovrhovati
peněžníky, to jest kupci a prodavači čili ob
chodníky.
7. — Výkupné za vlast, které musí býti za
placeno stůj co stůj, dovoluje obchodu obo
hacení náhlá a divoucí.
Obchodníče, klaň se vlasti se zbožností
nadšenou, a zvláště pečuj o to, abys tuto zbož
nost nítil u bližních.

8. — Obchodník nemůže nevěděti o vědě,

neb ona ustavičně vytváří nové cesty k obo
hacování, a činí výnosnějšími mnohé z těch,
které jižexistují.Nesmí však ji uctívati lečznám
kami vážnosti, a musí udržovali u vědců ducha
nezištnosti, aby se neobratně nemíchali do
věcí obchodních.
9. — Byli bohatci dávno před tím, než se
vyskytli vědcové.Lidem přišel dříve popud, aby
prodávali, než aby myslili. Ta neb ona lidská
společnost může obstáti bez vědy; nemohla
by věru obstáti bez obchodu. Toto všecko
podřizuje vědu obchodu.
10. — Dokonce u obchodníka hnutí pří
chylnosti (láska synovská, láska otcovská, lá
ska vůbec, ba i přátelství) jsou nevyhnutelná.
Pokud tato hnutí zůstávají slušnými a rozum
nými, má je snášeli bez obavy a veřejně vy
chvalovali jich ušlechtilost, může v nich nalézti, jesť-li jich pánem u sebe sama nebu bliž
ního, drahocenné pomůcky k úspěchu ve svých
záležitostech.
*5

11—Přátelství lze odůvodniti. Tak i jistá lá
ska, ta, která právě se rodí z důvodů a rozumo
vání, bývá rozumná. Co se týče druhé lásky,
oné, jež se dostavuje bez rozumování, a které
rozumování nedovede odehnati, ta, pokud trvá,
uvrhuje obchodníka, jehož jala, do naivity a
ničemnosti v záležitostech.
I když přestala, můžetedyzanechati násled
ky nenapravitelné.
Dlužno vychvalovati tuto lásku svým ne
přátelům, podle potřeby svým přátelům; sám
však se jí varuj a střez jako zla nejhoršího.
12. — Nesmíš zasvěcovati do svých ob
chodů přátele, ale třeba dáti obchodu tvářnost
přátelství. To je dobrá cesta, jak dobývati si
u bližního, v příhodný čas, přátelství nezištné.
Kdo by si přál oplátky za takovou půjčku, tomu
prostě a pevně připomeň, také v čas příhod
ný, že jsme obchodníky a nikoli filantropy.
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dvanáctý tucet:

AŽ OBCHOD OPANUJE SVET

1. — Všecko bude taylorisováno, všecko
bude standardisováno. Nebude už marných
gest ani kažených látek.
2. — Taylorisace jest věda o šetření gesty.
Toto šetření jest potřebné, neboť gesta jsou
bohatstvím, jehož vlastnění a užívání by se ne
mělo dovolovati kde komu. Monopol v té věci
musí býti zajištěn obchodu, jako monopol
všech bohatstev jiných.
3. — Až obchod opanuje svět, hierarchie
v národech a veřejný řád půjdou podle pravi
del taylorisace.
Budou miliony taylorisovaných, kterým ne

bude dovolen než omezený počet gest užiteč
ných k práci nebo nezbytných k životu, a elita,
elita kupců, kteří budou míli plnou a neome
zenou svobodu v pohybech.
4. — Taylorisovaní, lid spotřebitelů, budou
se živiti a odívati nikoli podle svého instinktu a
svého zalíbení, ale podle pravidel nejprospěš
nějších operacím obchodu.
Budou ustavičně podrobeni dietě dodávek
přisouzených, a dietě odbytu štočků.
5. — Náboženstva utěší taylorisované z to
ho, že se nemohou svobodně hýbati světem,
slibujíce jim na onom světě ráj, kde se budou
moci rozmachovati až do opití.
6. — Umění bude odkázáno na své pravé
místo, bude totiž toliko sluhou návěští a novin.
7. — Obchodníci, aby byli lidmi z dobré
společnosti, nebudou povinni kupovati a podi
vem dařiti obrazy, kterých nikdy podivu hod
nými neshledávali.
Aniž bude závazno poslouchati hudbu, kte
rá jest pouhým hlomozem, aneb u sebe přijí
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mati človeka duchaplného, který odplácí za
pohostění drzými paradoxy.
Tvoříce si sami „svět,“ obchodníci budou
žíti a besedovati mezi sebou, v dokonalé jistotě
a útulnosti, a budou si moci své příbytky zaří
diti po vůli, v slohu americké kanceláře neb
klubovního salonu.
8. —Výchova dítek bude osvobozena ode
všech předsudků, které dnes ji zavalují.
Stačí, učiníte-li důvtipnými a připravíte-li
na rozkazování syny kupců.
Dětem ostatním, ustanoveným dle rodu
k práci a spotřebě podle nařízení, všeliká vý
chova by byla neužitečnou a dokonce nebez
pečnou.
9. — Budou národové a budou hranice,
poněvadž toho jest nezbytno k obchodním
směnám a finančním operacím.
Tyto hranice však budou vyznačeny a oni
národové utvářeni tak, aby na nejvyšší míru
vynesli zisky obchodu, a za žádným účelem
jiným,
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10. — Diplomacie bude míti poslání jen
jedno: sjednávati alliance a úmluvy mezi ve
likými továrnami, jimiž budou národové.
11. — Války budou. Přemístění směn a zi
sků časem vždy se stane nevyhnutelným. Nedá
se to vždycky udělati bez konfliktu.
Národ, který nejvyšší měrou bude míti du
cha kupeckého, bude nepřemožitelný. Pro
něho nebude vítězství bez zisku, aniž ztrát
v porážce.
12. — Až obchod ovládne svět, celý svět
bude mluviti anglicky a jen anglicky.

SEDMERO VÝROKŮ O ONOM SVĚTĚ

I. — Jakmile peníze již nebudou stálým za
městnáním ducha, smrt zaujme jich místo.
II. — Jakmile nastane hodina, kdy člověk
příliš myslí na smrt, pak už nic neznamená pro
obchod.
III. — V kterémkoli člověku dnes živém jest
kostra nebožtíka zítřejšího. Až budou holé,
všecky tyto kostry budou stejné. Toť hrubé
bezpráví, spáchané na obchodu.
IV. —Musímesi sami dáti zbudovat svou
hrobku. Toť jediná pomoc, abychom po svém
skonání nebyli ošizeni v množství, jakosti a
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ceně materiálu, a nebyli vystrčeni na hřbitov
třídou lacinější.
V. — Kdo zanechá své jmění chudým ne
bo vědátorům, bude se dávati vinen, že něco
nahrazuje aneb něčeho lituje.
VI. — Onen svět? Nač pak... Peníze by
tam neměly kursu.
VII. — Bůh? Ten by sotva porozuměl ob
chodu.
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KURS 8.
v listopadu l. P. 1924.

Z frančiny preložili
Bohuslav Reynek a Josef Florian

Obálku navrhl
Willi Wessel

Vytiskl
Viktor Dvořák

v Moravských Budějovicích
Skladem
u Marty Florianově

ve Staré Říši na Moravě.

DEO GRATIAS

