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ZPRT-\VV. 
Persekuce. Je lomu právě deset let, co b~/l spolek českosln

vensl~!ích právníků » Vše hr d « V Prazp rozpuštěn. Byl to be:::
lnála poslední čin, kterým byl rozpllštěn českú spolek a Jes t 
možno říež, že .tUn rakouská vláda velmi dobře koruriovala svou 
persekuční práci. Nikdo by byl jistě nevymyslil hodí satiru na 
z'akollsl,:é poIice.iní orgány, než si sama pro sebe uchystala, kd!!:
s6.lIla i na ncí,\i odbornÝ' spolek .. Ale Jestliže zesměšnila se tak.řkcf 
l'ozpadúva}ící se moc sama vlastním činem, na druhé stl'ant 
proti ni uystllpu,;e u plné si/e, s úplnou rozvahou a vědomiJJl 
blizl.ých vážnúch událostí členstvo našeho spolku. Jl1LHenw
býti upravdě hrdi, že bylo to české pl'ávnictuo, jež svou lnladOl[ 
ffenerncí promluvilo .Ťasně a neuhť!bavě. Zvolení čestnúch členil . 
.Ťež se zaslollžžli o celý n árod, znovuzapsnn[ v seznam čestných 
č -enu někdc;ši1lO přislušní1w, kten!! se zúčastnil odboje za hra
dcemi, spolll s vyloučením oso bIJ, JejE loqálnost nebyla sym-: . 
poUckou, tento čin valné hronlCldy pl'ojeclnťtvaiirí celÚ pl'ogranr 
svúj s (Uístoin~ím klidem věcnúmi debatami byl také iwmolf 
odpo/}~~ <lÍ ul /řdnollcí moci, dL"-aaznúm mementem , ::e tužbu p(/" 
strl/ni samostatnosti nejsou jen obmezenu na ul't'ité vrstvy, nlíbr:: 
fe iSOll snnlwmi ceiéJlO národa, ž .ielw odborn!Ídi iNd, zefméiw 
českého pl'ávnictva. ROZpll .~tění spolku Cl zape(~ctění mistností 
str[:o se 2fJ. pl'osince, ale tím .ten se lltllžil náš odbo.i. BUlo to 
přimo zas/epenoslí tehdeť~dch vládních orgánu, myslily-U- si, :C' 
tfInto ;?'flllso!Jem někoho zaleknou, zastaví 1) cestě pevně nClsto U- " 
pené. »Všehrd « nepřestal existovat, ba pracovalo se dále lÍnI 
intensipně.iž, .ten pro policii vedena jiná firma. Vždyť prodávcthr 
se (1 tiskly dal.~i publikace v t. zv. »Prode.;-n.ě J}rrívnic1""úch př('d
ná.~ek « , vy.{:el i k padesátiletému jubileu » Pam átnU .. ·«, bUlo ];:n 
n(Ína slavnostní valná hromada, ov,~em jako důvěrná SCh .')7;C ,

p({ ni: lmlo skutečně důsio tně vzpomenuto založeni spolku, ro z ·· 
hodně odmítnuta milost se st],(llHJ rol-oLls ké vMdU, Cl kdlJi při.~cr 
radostnú den 28. říina 19/8, stálo v,~echno členstvo »Všehl'd! l« 
ve s',,!:b(;clz vz],·fi.{:enélw strí:tu. Dny převratu, dnv znovuzrození 
nwir]w siOl1 staly se tak i znovuzrozením » F.~eh]'dll « . Ale to .iesr 
liž kapitola .tiná, F-= vzpomeneme pnzd é fi. ;~T ež) dnes. kdu VZP()
mínáme tol oto persekučnilw aktu, lenž se stal dobrou přede
luou 1,- slavnostnimu obnoveni, na.šl organisace nikoliv rukon 
ut!a.čovateM, núbl'ž vlastní sřlou, .iediné přáni bUlo bU lTIOžn n
vyslovit: aby právě tak, iak'o ve chvíli persekuce všechno naše
pl'ávnictvo z totožnilo se s tldbm1li po samostatném stálě, tal; 
ClbU v f dy českoslovenští právníci obětavě pracovali pro SV0lr 
l'epubliku. Úspěšný roz voi státu bude i jejich vlastním úspě
chem Cl ne}lepši odměnou za veškeru námahu. 

29. prosince 1927. (a . 

a~hrana československého autora v SjHS. V SHS. n ení dosud chrá-· 
něno autorské právo cizích autori'l, protože SHS. nepl'istoupilo dosuď 
k bernské konve nci a proto ' Německo vymohlo si v nové své obchodnÍ' 
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"ml c uvě klausuli, že se pro jeho pi-í,s lušníky použije zásad této konvenc e. 
Čs. sdružení pro ochranu autorských práv podalo podle tO;10to zP.ů
sobu návrh ministerstvům zahraničí, školství, obchodu a veř. prací, 
..aby při sjednávání nové obchodní smlouvy dostalo se ochrany také 
československ)Tm autortlm. Ca. 

Rozhodčí soudy pracovní v Portugalsku byly reorganisovány v lád
ním nařízením z 28. září 1927. Tyto soudy mohou býti zřízeny pro 
každý soudní okres na žádost obcí, pokud rozsah místního obchodu a 
JHůmyslu toho vyžaduje. Jsou pak vý lučně příslušny pro rozhodováni 
porů m ezi zaměstnavateli a dělníky, j ež se t)"kají mzdy, odškodné:lo 

~ I e smluv, délky pracovní doby, sazeb odměn za rukodělné práce, a 
-vllbec všech sporů plynoucích z n eúplnosti neb nedo statků fjracovních 
smluv. Mimo to jsou ro zhodčí soudy p ověřeny některými funkcemi 
-správními, prováděti zákony a nařízení týkající se obchodu a pri'1-
TIlys lu a vyšetřovati příčiny neshod m ezi zaměstnavateli .a dělníky. 
V čele rozhodčího soudu stojí předseda, který stejně jako jeho námě
s t ek jest soudc em z povolání a' jmenován vládou. Přísedící vysílají ve 
tejném počtu odb orové orga nisace zamě stnanecké a zamě stnavatelské. 

K. Gerlicn. 

SmÍr,čí a rozhodči rady amerických železničářů. Pro r e:; ení spon'i, 
I ·lynoucích z pracovního poměru, mezi společnostmi severoamerick)!c:1 
..že leznic a jich personálem bYl zaveden zv láštním zákonem od července 
J')26 nový syst ém ~~ mÍl-čí a rozhodčí, kt erý se za krátkou dosud dobu 
-provádění zákona velmi osvědčil. Všechny spory proj ednává nejprve 
~, tálá pětičlená rada srriírčí, která se pokU Sí o pokojné urovnání věci. 
Neve de-Ii její sna,h al k cíli, ustaví se pro t en kt er)! spor zvfáštní rada 
Tozho dci'l, do které jmenují po jednom neb dvou členech dopravní spo
l elčnosti a ve s t ej ném počtu též železniční zaměstnanci. Tito jmenovani 
členové pak sami jmenují nějakou nestrannou osob u předsedou roz
]lodčí rady; n edohodnou-li se, tedy tuto osobu jmenuje smírčí rada. 
Obe strany jsou pOVl11ny podrobiti se vý roku rozhodčí r ad y. 

K . Gerli ch. 

Z celého "Světa právnického. Na jugos lávských. právnických fakul
tách jest zapsáno ce lkem .posluchači'1 , a to v Záhřebě 963 (na 14 pro
iesorll), v Bě l ehradě 1755 (na 21 profeso ri'1) , v Lublani 301 (na 14 
1Hof.) a v Subotici 331 (na II profeson'i). - V Irsk u byl vydán zákon 
proti lit erárnímu braku, kterému podléhají též tiskoviny o ' obmezení 
porocli'1 , neb zakrýva jících pod titul em t ě lověd n)lITi určení pornogra
fické . - Ji s tá pařížská nakladatelská firma vydala knihu se. zákazem 
pi:'lj čova ti ji do určit é IhMy a plljčovnám účtuj e do t ét o lhllty ji za 
,čtyřnásobnou cenu. Je to podle ča s. »Bibliofil « první pokus obmeziti 
1.1žívání knihy a bud e míti nep ochybně v zápětí značné spory práv

"J.li cké. - Podle časopi,s u Borsenblatt fúr cl en deutsch . Buchhandel bylo 
:za rok 1924 vydáno v Německu právnických knih 991 (kdežto r. 1923 
1036), státovědeckých a stati stických 1695 (r. 1923 1654), kte rážto čísla 
by ilustrovala i p ozvo lnou s ta'g naci knižníh o trhu v na šich oborech 
v Něm ecku. - Poclle vzo ri'1 jiných stáHl , které mají kolonie, uvažuj e 
i britské rr.inisters~vo ynitra zřídit tre~.ta.n ecké kolonie, ze jména na 
Nové Guinei. - 21. Xl. sešel se v Ženevě výbor právníků pro mezi
:národní siněnečné právo. Předsedou byl zvo len Perceron (vrancie). -
V Sasku přijal sněm 30. XI. zrušení tH stu smrti . Od převratu z 36 
Tozsudki'1 smrti ani jeden n ebYl vykonán. - V pruském sněmu byl 
př ijat zákon, jímž se zrušuje 12.900 samostatných vrchnostensk}-ch 
-okrski'1, kt eré byly přežitkem ještě z dob feudálnÍc:l a v nichž dědičný 
velkostatkář byl i policejním správcem. - V r. 1928 má býti posta
vena pro . N ejv. soud v Brně budova na I-I u sově třídě . - N ejv . . s. s. 
rozhOldl, že jazyková nai-Ízení . neodporují zák~nu, protože podle úL 
dostačí podpisy aspo-ň poloviny ministri'l , takže nedos tatek ďvou pod-
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'pisll platnosti ja.zyk. nař. neškodí. ~ (Ca..) - 17.-19. XL konal se 
v Amsterodamě ustavující sjezd pro hlasovací právo žen. - Meziná
rodní konference svazů sociálních pojišťoven 4.-5. XI. v Bruselu 
usnes la se na zalo.žení mezinárodní organisace . a přijala příslušný 
statut. Pi-edsedou byl zvolen Dc vVinter (ČSR.) - M-ezinárod.ní parla
mentní konference pro obchod konala 5. září XIII. zasedání v Rio · 
de Janeiro. V resoluci o uhelné pólitice žádá sjednocení výroby a 
spotřeby na podkladě mezinárodním, aby se mohlo úspěšně čeliti na
hlým oti'-esi'tm a krisím. Příští zasedání bude 1928 v Pai-íži, 1929 v Ber_ 
líně. - (kg). - Na Nový rok koná se v Cairu mezinárodní statistický 
sjezd, je:l'ož se za ČSR . . účastní president SÚS. prof. V"leyl', min. 1'. . 

Dc Boháč a Dr. Mráz. 

Přehled chystaných zákonů z oboru soudního. Dle dúvodové zprá
vy k rozpočtu n rl r. 1928 (tisk 1224 posl. sněm. N. S.) vypracova lo . 
ministerstvo spravedlnosti osnovy následujících zákonú: společný řád 
exekuční, jednotný řád notái-ský 'a advokátní, konkursní, vyrovnávací 
.a odpúrčí ' zákon, obchodní zákon, zákon o zaměstnancích ve VYŠŠíc~1 
službách soukromých (na místo zákona o obchodních pomocnících 
č. 2o/I91O ř. z.) a knihovní zákon. 

Vedl e těchto osnov, které - jak dí důvodová zpráva - jsou vy_ o 
prac vány, Národnímu Shromáždění však dosud nepředloženy, uvedeny 
zde osnovy, které jsou pouze připraveny: zákon o stihání pokoutnictví, . 
o zmocnění zemsk)Tch úvěrních . ústavú ku pi-ijímání soudních deposit. 
o sirotčí jistotě C~nn)TcÍ1 papín\ zákon o řízení nesporném, zákon 
o obchodních jednatelích, o organisaci soudú, o soukromé smlouvě 
pojišťovací a konečně zákon o refo~mě splátkového zákona. 

Užší superrevisní komise pracuje na jednotném tekstu občanského 
zákona a to na podkladě elaborátu pěti subkomiteh~l. 

Osnova zákona o zločinech a přečinech, jakož i zákona o pi-e
stupCÍch byla vydána tiskem. Značná část osnovy jednotného trest
ního i-ádu je již projednána a hotova, a připravuje se zákon o soud
nictví nad mládeží a zákon proti necudným publikacím. 

V r. 1928 hodlá ministerstvo unifikační připraviti k podání zvláš tní 
osnovy jednotného civilního řádu soudní~1.o, jurisdikční normy a uvo
zovacích zákonů k nim. Osnova civ. řádu soud. bude obsahovati 61.1 . 
paragrafů a pro rok 1928 zbývá hlavně vypracovati oddíl o řízení 
manželském a provésti konečnou redakci osnovy na podkladě výsledklt 
projednání v odborných komisích. 

Dále připraveny tímto ministerstvem. úplně k samostatnému po
dání: zákon o umořování listin, o zahlazení odsouzení a spolupraco
v áno bylo na zákonu šekovém, zákonu o ručení silostrojú a zákonu 
o zbavení svéprávnosti. Toto ministerstvo se chystá konečně samo
statně předložiti i osnovu uvozovacího zákona k občanskému zákonu 
a osnovu předpisú o spolunabytém jmění. Jak patrno setba velká, jsme 
j en zvědavi jaká bude za rok žeň! Ský. 

Důležitější osnovy zákonů předložené Národnímu Shromáždění • . 
Vláda republiky čsl. předložila Národnímu Shromáždění v poslední 
době řadu osnov zákonů, z nichž důležitější ve stručném obsa~1U za
znamenáváme: 

Osnova ' zákona o daň o v é 111 Z á k I a du r o z hod n é m p ľ o 
z á p i s pod n i k ú d o o'b ch o dní hor e j s:t ř í k u (senát tisk ČÍS. 
527) mění dosavadní ustanovení o daií.ové základně dle zákona z 30. 6. 
192I , čís. 260 Sb. z. a n . v ten smysl, že ustanovení obchúdní:lo záko- · 
nílo o firmách, ohch odních knil,ách a prokuře vztahuje se toliko ha 
obchodníky, u nichž ryzí výtěiek činí ročně nejméně 50.000 Kč (§ 1. 

osnovy) , kterážto částka' může nařízením býti zvýšena nebo snížena 
(§ 3.). K rozdílu míst dle počtu ob yvatel osnova již ne.pi-ih1íží-. 
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O~nova zákona, jímž se pro připad mimořádné nezaměstnanosti 
-mění a dopli1ují některá ustanovení zákona ze dne 19. července 1921, 
ds. 267 Sb. z. a n., o stá t ním pří s p ě v k u k pod po ř e ne z a
_111 ě s t n a n Ý c h (posla.necká sněmovna. ti sk 1226). Tato osnova zna
Jll.ená další krok k vybudování gentského systém u a vztahuje se na ty 
-o bory výdělečné činnosti, ve kterých nastane mimořádná nezaměst
.nanost. V láda rozhoduje o tom, od kterého dne nastane nebo skončí 
úci!1nost navrhovaných opatření. Tato opati-ení jsou hlav-ně, že osno
-vou se prodlužuje v době mimořádné nezamčstnanosti podpt'trná doba 
ze 3 na 6 tněsíct't čl státní příspěv ek činí dvojnásobn)T obnos organi-
ační podpory (§ I), přI čemž smí dosáhnouti nejvýše 18 Kč za den. 

- (§ 4). Použití této výjimečné úpravy jest vázáno podmínkou, že od
borové organisace přiměřeně upraví svá podptuná pravidla. (§ 2 . odst. 
2. a 3., § 3. odst. 3). Organisační podpora musí čin iti nejméně 0·66 Kč 
.denně (§ 2). 

Osnova o och ran ě do m á c í h o- trh tl p r á c e (pos l. sně
movna tisk 1227) chce docíliti oC~l.[any domácího trhu práce tím, že 
JHO každého, kdo hodlá zaměstnati cizince, zavádí zákonem povinnost, 
.aby si k tomu opatřil svolení příslušného úřadu. t. j. politického úřadu 
n. stolice (§ 3. a 5.) D le §u osnovy jE:st toliko tehdy uděliti povolení 
.z aměstnávati cizince, když stav na trhu práce to pi-ipouští nebo toho 
--vyžadují zájmy národohospodářské, nebo jde o výkon, pro který nelze 
.z ískati domácí sílu, nebo mluví-Ii pro udělení mimořádné dt'tvody 
z hlediska poměrt't obchodních nebo rodinných. Ministr sociální péče 
jest zmocněn zastaviti použití zákona na určitou nebo neurčitou dobu 
--c1. vyjmouti určitá zaměstniní z tohoto zákona (§ 13.) U stano-vení zá
kona nehrká se cizincú, ktei-í přišli na území republiky pi-ed I. květ
J1 em 1923, a nepřetržitě se zde zdržují. 

Osnova zákona. o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o m i
moř á d n Ý C;1 o pat {- e n í byt o v é p é č f; (Pos l. sněmovna tisk 
1304) prodlužuje účinnost zákona ze dne I I. 7. 1922 čís. 255 Sb. z . 

. a n. do 31. března 1928 (§ I) a doplií.uje § 13. cit. zákona v tom směru, 
že ustanovení o státních zaměstnancích platí obdobně i o učitelstvu 
-veřejn)T ch škol obecných a občanských. (§ 2.) -lk. 

Ze Sbírky zákonú a nařízení. Nai-. Č. 152/27 o vojenském kázeň
's kém a kárném právu s oudcovském: Dle § 4 rozumí se soudcovskou 
káuňskou pravomocí právo soudcovských představených a nejvyš š ího 
v oj enského soudu (kárného senátu) stíhati a trestati poklesky (§ 2. 

o dst. 1. zák. Č. 154lr923) vojenskýc;) soudců, které j sou kázeňsky (~4 . 
.-c it . zák.) trestné; soudcovskou kárnou pravomocí pak právo nejvyšš ího 
vojenského soudu (kárného senátu) stíhati a trestati porušení soud

---c ovských povinností (§ 3 téhož nařízení), které je kárně C§ 23 zák. 
Č . 154lr923) trestné. - Nařízením č. 156/27 o rozsahu ručení pojištěnců 
z a škody z provozu motorových vozIdel zrušeno nař. z 28. října 1908 
--Č . 222. ř. z. a ustanoveno (§ I), že pojištěnci musí sami hraditi škody 
do 400 Kč zcela a ph škodách větších 10 procent, nejméně však 400 
Kč, aniž mají nároku na náhradu pojišťovatelem. Úmluvou múže býti 
-zvýšen rozsah škod, které pojištěnci sami musÍ hraditi. - Č. 157/27 
obsa~l.uje prováděcí nařízení k zákonu č. 77/27 o nové úpravě finanč

--ního hospodái-ství svazkú územní samosprávy. - Pod Č . 160/27 uveřej-
něna úprava vydání správních spisú sjedna.ná mezi rep. česko sl. a 
král. Maďarsk)Tm v Budapešti dne 3. června 1927. Obě strany zavazují 
s e, že si vydají veškeren spisový materiál (čl. 3.), jenž se výhradně 
týče správy (železnicé, pošty, telegrafy a telefony, komunikace a říční 
c esty, katastr danĚ' pozemkové, správa hydrografická, hydrotec1lll ická, 
hydraulicko-zemědělská a meterologická, úřady vojenské, soudní spisy 
a knihy pozemkové, matriky) území druhého státu a vzta~l.uje se na 

,dobtl mezi 1. lednern 1886 (resp. ze strany Československa I. lednem 
1888 a 30. říjnem I918. Ský. 
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Exkurse semmare prof. dra Mildschuha a prof. dra Funka. Ve 
necll 1.-6. června t. r . podnikli členové uvedených seminářii společné 

_5 členy S. Č. P. Všehrd za vedení jmeno'vaných p . profesorú exkursi 
·-dokraj e moravsko-ostravského, Z lína" Luhačovic a Kyjo'va. Účelem 
jejím bylo bližší seznání výroby a těžby v podnicích r evíru moravsko
. st ravského i v moderním velkopodniku Batově. ,Místa pro exkursi 
byia ji s t- ě velmi v hodně volena, neboť tam nalézají se zá'vody nejvě tší 
svého dru:lu v tomto státě. Někol ik dat kuse, ale jasně ukáže, tamější 

--vj'rrobu. V kamenouh e lném reví! u ostravsko-karvín.ském bylo v pro-
- voz u 40 závodú dúlních s počtem zaměstnanců 40.412 (mimo úřednic-
- tvo t ec hnické i administrativní). Zužitkovatelného uhlí vytěženo 
9,14U.135 t v hodnotě I.129,615.82~ KL Veškera produkce kameTlného 

- uhlí na území našf>ho státu ve 121 závo dech činila 12,55~.998 t v hod
~ no tě 1.528,395 ·077 Kč. Z revíru ostravsko-karvínského vyvezeno do 

iziny 1.018.919 tun; největším odběratelem z tohoto r ev íru bylo 1{a
ko usko, MacYarsko a království S. H. S. (Data, uváděna j so u dle po
s lední úř. st:lt ist iky z tohoto oboru 22. 1925.) Z těchto dat jest úejmý 

-' význam těžby černého kraje, zejména pak v poměru těžby tamější ku 
celkové uhelné produkci (uhlí kamenného ovšen"l) v našem státě. Ob-

o dobně vyniká revír V c, v)T robě briket, koksu a ve výrobě hutnické_ 
Z 16 koksoven j e jich v tomto obvodě 12, z 6 briketáren jsou tom 2 

; a z 9 nutí rovněž 2 a to s největší výrobní kapa~citou . Celý kraj tvoří 
_ iedno město hutí , dolú a koksoven spo jených že leznic emi a elektric
- l~~r mi drahami. 

Pokud jde o jednot livé závody, prohlédli účastníci exkurse kok
- SOvnu na dole »F rantiš ek « fy. »SevernÍ dráha Ferdinandova«, žele-
-zárny Bá11ské a hutní spol. v Třinci, a po.sléze, rozděleni na skupl11Y 

sestoupili do dolú , z nichž prohlédli di'l! »Jan « fy Larisch-Chormich 
- v Karvinné, »Pokrok« fy. Báňská a hutní spol. v Petř-valdě, »H lubinu «: 
- fy. Vítkovické horní a hutní těž. a »Hermenegildu~ fy. »Sev. dráha 

Ferc1inandova «. Dne 2 . června účastnila se výprava schi'lZe Právnické 
_ jednoty Ostra,vsb, Cl Těšínska, spojené se ' založením odboru národo
hospodářského; při té příležitosti proslovena p. prof. drem Mi-Idschu

~ hem pi"ednáška »0 nápravě znehodnocené měny «. 
Dalším závodtm, jejž exkufose navštívila, byl závod Baťúv ve Zlíně, 

- vy-nika,jící rozsahem výroby, počtem zaměstnancú a odchylný od 0-

' ~tatních závodi'l poněkud jinou organisací práce. Podrobnější organi
ace závodu, jmeno'vitě po stránce účetní a obchodní nebylo moino 

ovšem účastníki'lm poznaL 
Pot.om navštíveny a prohlédnuty lázně Ltóačovice a vhodn:'f-m 

- zpestřením a zakončením exkurse byla návštěva Kyjova, kde konaly 
se S. a 6. června slavnosti »Slováckého roku «, názorně ukazující život 
čl povahu morarvských Slovákú. Část exkurse v poslední den odjela 

- " p. prof. drem Funkem clo Brna, kde prohlédla špilberská kasemata. 
Ve všech místech dostalo se exkursi podrobného vysvětlení, jakož 

milého přijetí , začež patl-í všem, kteří se o to přičinili, srdečný dík. 
re. 
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živéno zájmu o sociální pojištění přichází velmi v hod knižka, která 
- přehledným a pi"ístupným zpi'lsobem informuje o hlavních jeho od-
- větvích, totiž o pojištění nemocenském, invalidním a starobním u nás 
-·a v ostatních evropských státech. Je jistě zajímavé srovnání, jak tento 
" obtížnj'r problém distribuce diichocltl a sociální politiky v riizných 

státech je i-ešen. Úprava zákonodár ství sociálně-pojišťovacího toho 


