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§ 136, že ohrožuje značnou lllěrou životy a lnajetek lidí; byl-li 
činěn násilný odpor branné moci} byla-li-"utvořena organ~sac~ 
rázu vojenského, byly-li navázány s,tyky s citzinou nebo jsou-li 
tu jiné okolnosti zvláště přitě1žující. , 

U stanovení §u 2 zák. .na ochranu re,publiky recipují se 
v §u 137 úplně až na některé změny trestních sazeb. 

Ustanovení §u 3 recipují se v ' §u 138 s velmi IPronikavýmj 
a chvályhodnýllli IllodifiJkacemi. .Te nadále trestnÝlm, podle 
odst. 1. §u 13R nejen ten, kdo vydal republiku nebezpečí O'hro
žení nlíru v úmyslu poškoditi republiku, ale i ten" 'kdo jednal 
tímto způsobem v úmyslu, aby tím opatřil prospěch sobě nebO' 
jinému (postihuje spekulaci). Dále se dosti značně snižují sazby 
stanovené odst. 2. §u 3 zákona na ochranu republiky. 

K ténluž §u 138 přidává se ustanovení, jímž se trestá ten" 
kdo ohrožuje bezpeč.nost státu Hm, že zřídí, provozuje, chová, 
prodává nebo z ciziny dOlpravuje zařízení, jimiž nlohou býti ,po
dávány zprávy na větší vzdálenost. 'Dresteill jest tu vězení od 
14 dnů do 1 roku nebo žalM· od 1 měsíce do 3 let. Byl-li pak 
čin spáchán za války nebo za okolností zvláště nebezpečných 
vězení od 3 IllěsÍců do 3 let neoo žalář od 6 měsíců dO' 5 let. 

Dále jest přidáno jako O'dstavec pátý ustaInovení, že ten, kdo 
rozšilřováním lživé zlPrávy O'hrožuje přátelské vztahy rwubliky 
k jinému státu, trestá se vězením od 14 dnů do 6 měs,Íců nebo 
~alářem ,od 1 lllěsíce do 1 roku. V tomto pnpadě jest potřebí 
k obžalobě zmocnění ministra zahraničí. 

Na kornec jest si přáti, aby se demokr~tick§ duch naší , ústa,
vy ,vžil v mysl převá'Žl1é většiny obyvatelstva tak, aby zabez,
peč.ný náš stát mohl se sPO'kojiti ještě lllírnější represí trestní 
proti deliktům proti státu podobně jako demokratické Švýcarsko. 

Prameny: 

L e p š í k: Zákon na ochranu republiky s důvodovou zprávou. 
Praha. 1923. - M i lot a: Zákon na: ochranu republiky. Praha · 1923. 
_ Vergleic~1ende Darstellung des deutschen und auslandischen StraL 
recbt3. Berlin 1906, sva;zek 1. - Strafgesetzbuch flir das Deut'lche 
Reich mit N ebengesetzen. 1922. - Amtlicher Entwurf eines - al1gemei
nel1 deutschen Strafgesetzbuches nebst Begriindung. Berlin 192 5 . . -
Uhersk)T tre3tní zákoník. Praha 1919. - Entwurf eines schweizeri-. 
schen Strafgesetzbuches. 1918. . 

N ejdltležitější judikatura,: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věcech 
trestních (,sbírka V á ž n é h o):. z 21. března 1924 čís'. 1561, z 14. ledna 
1925 čís. 1859. z II. března: !1925 čís. 1922, z 22. dubna 1925 čís. ' 1961 , 
z 8. října. 1925 čís. 2127. . 

ZPRAvv. 
Reforma správního , řízení stala se skutkem vládnínl . naříze

nÍlTI o řize'nfve věcech náleže,;íčičh' do pus8bnosti politických 
úřadLl ze dne 13. ledna 1928 Č. 8. Sb. ,z. d n. Význam této l'e-: 
j'01'Ii1y tkví vedle unifikace procesních norem správního ,prdvCl 
v histo1'ických zemích a na Slovensku lIlavně v tom, že na místě 



176 

dosavadniho množství různých předpisů mezerovitých, z nichž 
teprve prQ:xé a· judikatura neiv. sprálmiho soudu vytvořila sou
vislý celek, přichází jasná a positivní áprcwa .1cdiným . předpi
sem. lI!féně příznivou stránkou nové Úpl'cwy }est to, že úprava 
děle se pouhÝlIl nařízením, neboť přes to, .že dnes není- velkého 
]'ozdilll praktického ]nézi zákonem . a nařízením, přece }enom 
význmn sprdvního ' řízení dnes, kďy veře,;né právo tak zvětšilo 
svii.l ]'ozsah proti soukromému, by ' žádal, aby se mu . dostalo 
úpravy :zákonné, odpovidaiící zákonu úpravě pl'oC'esních norem 
pro obol' práva souk\J'omélw. 

Po věcné stJ'{Jtnce nařízení znamená po většině pokrok proti 
dosavadnímu stavu. Základní práva strany, uznávaná dosud ten 
vlivem Nejvy.š$iho 'správního soud ll, lsou tll výslovně kodifik:o
vána. V~íznamné právo dává se straně nově v pl'áiJu nahlížeti 
do spisů. poněkud po vážlivé lest ovšeln ve spé volnosti ustano
verzí, že úřad . muže uložiti pokutu těm, kdo svév01ně ' zavdaii 
podnět k řízeni. Toto ustanoveni ponechává úřadu a ' úředníZ .. ů 
ťakovou volnost, že by ho mohlo b~íti 'event. POlJ.žžto k něčemu 
zcela linému, než .iakú lest .ieZw účel. . 

S čim však naprosto nelze souhlasiti, lest ustánovení 'O ro ~ 
čítání lhůt. Proti dosavadnímu vývoii a zásadě přiiaté .tiž v říze
ni všeho druhu neprodlužuií se podle ,~ ,86 lhůty o ďny poštovní 
dopravy. Proč byla prolomena zásada všeobecně dnes uznávané 
a převzatá i v reformě beJ'ní, není fasno. Že princip dosc~vadního 
lhůtóvého zákona lest při t01n uznáván za správný, .iest vidno 
z toho; že z nového ustanovení isou v~íslovně vyi1ata oďvoldni. 
při nichž se dny poštovní dopravy' počítatí. N eni iistě logickl! 
požadovati od stranyl více, .než (lb'U ve lhůtě stanovené vykonalo 
své právo lhůtou O'lnezené nebo dostálo své terminované povin
n6stt. U stanovení §36. však ne}enom, že lhlltll podstatně zkra
cu.ie (neboť i u obyvatelů sídla ú.řadu nelze žádati, aby s ;po
clánínl chodili k úřad ll, a v Praze na př. to velmi často ani neni 
možno), ale ona se tím' zkl'acu}e neste}ně pro občanq podle vzdá
lenosti jeiich bydliště. Kromě toho přenáší se tu no. občana 
risiko' poštovní dopravy a uvádí se tím v nelistotu, lež ho bude 
nutiti, aby podání odevzdal no. iPo.štu dlouho před koncem lhůty. 
čímž se prakticky lhůta leště více zkJ'átí. J. B. 

Vladimír M~ura~ié zeml'el 17. ledna 1928 v Záhřebě ve stáí'í 83 
leL Vladi1TIÍ1' Mažuranié byl synem básníka Ivana Mažuraniée, Věno
y~l1 .. s e, vystudovav práva, nejdříve soudní praksi. Jako soudce sezná
mil se se zřízením jihoslovanských zádruh a toto zřízení vzbudilo 
v něm. plně zájem, -takže byl pro své práce v tomto oboru pověřen , 
aby vypra:coval osnovu zákona- o zádruhách, Osnova jeho dostala 1'. 

1894 sankci králo'v'U. Ma.žuranié byl od 1'. I918-1923 presiden.tem jiho
slovanské Akademi~ v Záhí'ebě. V jeho vědecké práci nejvýznačnější 
jest dílo P r i n o s i z a h r vat s k i p r a v n o - p o 'V' j es tni r ječ -
n i k, na: němž Mažuranié pracoval již od počátku svých studií hist.) 
rickoprávních al jejž vydával od r. 1908-1923. Je to dílo, jehož nemá 
dosud ·žádný slovansk)' národ ' a kter:)' neóbsahuje proste termíl1y a jich 
výklad, nýbrž také řa.du monografií, neboť pí'i výkladu každého ' ter
mínu je v , souvislosti vyl·oženo, co značil a co se k němu v právních 
dějinách pojilo. lVI ažuranič byl velmi vážen v celém slovanském vě-
deckém světě. 'Rr: . 
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Z celého světa právnického. Sjezd německých právníků v Če sko
s lov ensku bude se konati leto s o svatodušních svátcích v Bratislavi. 
P~íštíl~o roku 19J9 bude sjezd v Teplicích-Šanově. _ Nejvíce tisko
vy~h zalob bylo v r. 1926 na Moravě se Slezskem (255), pak v Če
chach 159, na Slovensku 9I a v Podk. Rusi 33. Celkem v celé repu
l)lice bylo jich 538, jež byly kmetskými soudy vyřízeny. - V indickém 
parlamentě byla předložena osnova zákona o zákazu sňatků nedospě
l}'ch, dosud v Indii velmi častých . . Má jím býti zakázáno uz~vírati 
sňaltky u hochů do 12 let. u dě'vlčat do 8 let pod neplatností a velikými 
tresty, přesto však mohou dvilní úřady připustiti v určit:)rch případech 
v ýjimky. (Ča .. ) - L otyšsko zavedlo zákonitou závaznost kolektivních 
smluv, jež mus í býti regi1strovány ministerstvem sociální péče. Smloll- ' 
vami těmi však jsou vázáni jen členové organisací, jež je uzavřely, 
a i tito mohou do dvou neděl po jich vyhlášení ,~ystoupiti z organi
sace a zba,viti se tak povinnO'sti tyto smlouvy zachovávati. Kolektivní 

. smlouvy mohou se týkati všech otázek, plynoucích z poměru pracov
ního a způs.obu řešeni sporů. Jsou-Ii uzavřeny na neurčitou dobu, 
mohou b:)rti měsíční písemnou vypovědí kterékoliv strany rozvázány. 
-CI-kg.) 

Zákon o placených dovolených v Luxemburku. Zákon o placených · 
dovolených byl vydán. 6. prosince m. r. Nárok na placenou dovolenou 
přísluší dle zákonai všemu dělnictvu bez ohledu na pohlaví a věk. 
Dovolená má všeobecně b:)rti poskyt·ována v době od 1. dubna do 1. 

listopadu. Tovární inspektor mltže v uváženíilodných případech po
v,oliti výjimku. Jinak mltže b:)rti povolena v kterékoli době, jestliže se 
s trany na tom dohodnou. D()volená, resp. její výměra odvisí od ne
pi~etržité délky zaměstnání u téhož zaměstnavatele, a to: po jedno
roční službě dovolená 4denní, po pětileté službě dovolená 5tidenní, 
vo desítileté s lužbě dovolená 7denní. po dvacítileté službě dovolená 
12denní. Dělníci a. učií.ové mladší l.8ti let mají nárok na dovolenou 
sedmidenní po jednom roce nepřetržitél10 zaměstnání u téhož pod-
nikatele. Dr. Jindřich. 

Povinné pojištění pro případ onemocnění tuberkulosou v Ita1ii za
vedeno bylo vládním nařízením ze dne 27. Hjna 1927. Pojištěním po
vinni j·sou všicilni zaměstnanci , nal něž se vztahuje pojistná povin
nost p~o případ invalidity a stáří. Předmětem pojištění je · zvláštní 
léčebná péče v sanatoriích nebo v nemocnicích, zákonem uznaných. 
Pokud mají pojištěnci příslušníky rodiny, mají nárok na nemocenskou 
podporu 4-6 lir denně. N enLli možno poskytnouti sanatorielní nebo 
nemocniční ošetl'ení na př. prO' nedostatek místa, může býti prove
deno ošetření v domácnosti p·ojištěncově. Nárok má ten pojištěnec, 
který za:platil nejméně dvanáct čtrnáctidenních premií během dvou let, 
pi-edcházejících použitípojistn)' ch dávek. Prostředky budou získány 
premiemi ve výši 1-2 liry týdně; zaměstnavatel i zaměstnanec platí 
každý polovici . Bude třeba ovšem vybudovati nová sanatoria a no'Vé 
nemocnice; prostředky k tomu zapůjčí N ároclní sociální pojišťovna; 
piijč:ka ta; bude splacena v 25 létech. Pojištění nyní provádí auton.)mní 
organisace, sl6žená z ředitelského kolegia sociální pojišťo~nyv . a ze 
zvláštníh.) v:)rhoru. Dr. Jlndnch. 

Prof. Dr. Sommer o reformě právnického studia. Na toto thema 
přednášel prof. Dr. Sommer n8. členské schůzi bratislav3kého spJlku 
>' Právnik« dne 20. ie.dna. Dosavadní c~sta ankety nepovede k uspo
kojivému cíli, neboť o reformě nemoh.)u rozhodovati jedr.lOtlivi pro
fesoři dle svÝch zkušeností. Je třeba sebrati veškerý matenál, vztahu
jící ,se k reformě právnického studia nejen u nás, ale i v cizině, pro j . 

prac)Vati jej, a teprve na tomto základě bude lze provésti re~ormu,; 
která by odstranila - což je její první úkol - vady ve vychove 
právníků, neb nejedná se tu pouze o reformu zákona, učebné osnovy, 
l1)' brž hlavně J reformu ' studenta i profesora. Obecné zásady osnovy 
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pražské komise j30u pokusem o vytčelJí vad nynějšího Vyučovacího 
systému .. Ale její autoři nechtí si pl'ně přiznati naléhavost problému,. 
o který Jde. Zavádí obligátní praktická cvičení, aby čelili studiu in 
a,bsentia, která se mají konati až po navštěvování přednášek z toho 
neb onoho pi-edmětu. Postup tento je nepromyšlený, neb dle no'vého 
učebníÍ10 řádu, který zavádí římské právo do 1. a VI. semestru, pi-išli 
by posluchači do pr<lJktického c;vičení v VII. semestru, kdy neznají 
téměi'- ničeho z latiny. Praktická cvi,čení mají jen tehdy svůj smys l,. 
mtlže-li profesor vstoupiti do osobního kontaktu se svými posluchači ,. 
což, je možné jen, je-Ii jich malý počet. Právnická fakulta pražská na' 
př. by musela rozbít sV)Tch tisic posluchačů z prvního semestru na 
skupiny po padesáti lidech, vedené a,ssis tenty, aby praktická cvičen Í' 
nestala se jen opakovanými přednáškami . A tu opět naskytuje s e o
tázka assistenttl, kterou ministerstyo školství nechce znáť; bratisla,vská_ 
fakuLta žádala o povolení devíti assistentsk)Tch míst, a ministerstvo,. 
aniž by na návrh odpovědělo, systemi30v'a.lo tři mís t a. Reforma ne
rntlŽe b)Tt provedena též jen snížením počtu hodin historických předná-
šek. Bude ti-eba zredukovat i ostatní přednášky - na našich fakul,tách 
se podává mlu'vená věda, přílišně se znásilňuje mluveným slovem . 
T'i'ednášky mají podati přehled látky, návod ku vědeckému myšlení ,. 
mají naučit , jak se propracovati materIálem. Naše .vědomosti, které podává 
fakulta, příliš zastarávají, pOSluchač se musí naučit vlastnímu úsudku, 
aby až bude muset aplikovat své vědomosti z fakulty v životě, nestál 
tu bezradným. Z fakulty nemají vycházeti lidé napěchovaní jen vědo
mostmi jako nyní; zákon je něco plyn.ulého, právníci musí se umět vy
pořádat s každÝm novým zákonem, musí sami bez dalšího jej dotvářet. 
Pražská · komise na.vrhuje dále zvýšení poótu zkqušek: místo dosavad
ních šesti má jich býti napříště devět; přibyla by každoroční zkouška. 
faku ltní, jakési povinné 'kolokvium, lišící se od dosavadních pouze 
taxou, která by se za: ně musela platit. Státní zkoušky by byly téměř 
lotožny z nynějšími. Jediný ro,zdí! je v tom, že historickoprávní zkouška 
má ' se skládati až po absolutoriu. Právní fi losofie zÍlstává opominuta 
nadále i v nové osnově, přes to, že dnes ve všech vědách vracíme se 
opět k filoso.fii. Právníku nemůže býti lépe dokázána jeho »Weltiremd
heit «, než poukazem na tůto osnOVU, která má býti reformou, Náš systém 
m á býti střední cestou mezi systémem německým a francouzským, ale 
,iak mu bylo porozuměno, vysvítá nejzřetelněji 'z toho, že mezitímní 
ikouška, spojující přednosti těcnto dvou systémů , se na právniek~ fa-
kúHě zrušuje, ač se souča sně zavádí n<lJ fakultě filosofické. -lk. 

Sociální zákonodárství v Rumunsku. Ministr Tranco-Iassy nedávno 
v rumunském tisku ukázal ve zvláštním přehle,du na pokrok v 3Ociálně
po!i.tickém zákonodárství. Především konstatoval, že ministerstvo práce 
o,d svého vzniku v roce 1920 věnovalo svoji pozornost a energii vývóji 
otáz.ek, souvisejících s ochra,nou dělnictva, se sociálním pojištěním, se 
zemědělským družstevnictvím a pod., dále pak popisuje v ýsledky, jichž 
bylo na jednotlivých zákonodárných polích dosaženo. Následkem smír
čího zákonódárství poklesl podstatně počet - zastavení práce, atá'Vek 
i výlu.k, jakož i po'čet z této příčiny ztracených pracovních dnú. Zákon 
o odborových organisacích vyhověl dávno' požad.ované potřebě. Po
čátkem roku I924 v,stoupilo v činnost na 81 zaměstnavatelskýc:'l a 84 
dělnických odborových organisací. Stejně . prospěl poměrům i zákon 
zrušující živnostenské zproSJtředlmv<lJtelny a zavádějící veřejné . zpro
středk<Yvatelny. Nyní púsobí již na 36 veřejných z'prostředkovatelen 
práce. Osnova zákona o individuelních a kolektivních sm louvách jest 
nyní v zákonodárném sboru. P.)sléze zmiňuje se , ministr o'. různých 
jiných zákonodárných opCiJtřeních jako: o zákonu . o klidu nedělním, o z.á
konu, jímž se zřizují domóvy pro učně, O, organisování tovární inspekce, 
o zaJloženÍ a organisaci dělnických . komor. Konečně p-oukazuje na; opa
tření, ji'chž je na' různých polích ještě ,třeba a v~slovuje naději, že k nim 
v brzku dojde. . Dr. Jindřic:l. 



lSólciální zákonodárství v Polsku. Úsilí Polska vybudovati dobré 
sociální zákonodárství ni,jak neochabuje. Polsko již ratifikovalo třináct 
meiinárodních pracovních úmluv (l:eskosl,wensko dosud osm); mezi 
nimi jsou všecnny úmluvy janovské z r. 1920 a ženev'ské z r. 1921 .. Byla 
vydána celá řada domácích pra!covních zákonů ve shodě a na podkladě
těchto úmluv. PDdle prohlášení, které učini!l nedávno· v e sněmovně ' 
polský ministr práce J urkiewicz, připratvuje ·se 'nyní v Polsku celá řad(i 
dalších zákonů sŮ'ciálního rázu. Dle sdělení »Sociálních Zpráv « (lnfor
mations Sociales, týdeník M:ezinárodního úřad.u práce) , má býti v nej
bližší době vyhlášena nařízení o živnostenské inspekci; také zákony 
o zákazu užívání bílého Ottravného forforu při výrobě zápalek a o ne
mocech, vznikajících z po'Volání, jsou téměř úplně vypracovány. Mini
sterstvo připravuje dále celou řadu zákontl, které budou co nejdříve· 
předlo·ženy sejmu. Zejména jest to zákon o pojištění duševních pracov
níkíl prOlti úrazům, o pracovních smlouvách duševních pracovníků, zákon 
a starobním pojištění a zákon o pracovních smlouvách dělnických. 

Dr. Jindřich. 
Důležitější Osnovy zákonů předložené Národnímu shromáždění. 

Začátkem tohoto měsíce předložila vláda N. S. tři osno'Vy zákonů spolu 
souvisejících, které vesměs upravují materii obsaženou v zákone'ch, jež 
letos 31. března po,zbývají účinnosti,. Jsou to: 

Osnova zákona o ochraně nájemníktl (poslanecká sněmovna tisk 
1475). Ta'to osnova přejímá celkem s malými změnami ustanovení zá~ 
konao ochraně nájemníků č. 48/r925, jehož účinnostt má končiti 31. bi"ez
na, 1928. Z důležitějších změn jest uvésti předně osnovOu zamýšlené zvý
šení nájemné~lO ve dvou termínech a to 1. července 1928 a 1. ledna I929' 
vždy o 200/0, při čemž odpadá zvyšování nájemného ze zvláštních diL 
yodů, jak ustanovoval citovaný zák,on. Co do výpovědi nájemních 
smlu'V stanoví osnova nové diHežité důvody k výpovědi a vypouští starý 
důvod v)Tpovědí z důvodů velkého jmění přiznaného k dávce z majetku; 
'I yto nové diivody 'připouštějí, že vlastník domu může ve prospěch 
svůj nebo svých ženrut)TCn nebo \rda,ných synů a dcer nájemníkovi bytu 
'o nejméně 4 pokojích, které nejsou ob)T'vány d03tatečným počtet1l' osob 
dáti výpověď, dále mtlŽe - tut.o výpověď dáti nájemníkovi, 'který jest 
v obci, ve které bydlí nebo vykonává své povolání, vlastníkem . domu~ 
v němž jest přiměřeně veliký byt nepodrobený ochraně nájemníkÍl. 
A konečně za šetření 'Vzájemnosti může cizí stát, který jest vlastníkem 
domu a potřebuje místnOlsti pro své účely, vypověděti nájemníka těchto 
místností. (§ 1. odst. 2, čís. 16.-17. a 19 osnovy). Dle § 31. osnovy se 
nevztahuje ochran,a nájemníků na byty a místnosti, které se pro
najmou novému nájemíkovi po vyhlášení na.vrhovaného zákona i ve 
shrých domech. N'.wotou jest též ustanovení § 1. č. 5. , dle kterého Se 
ochrana nájemníků nevztat1Uje na osŮ'by, jimž po tři za sebou jdoucí 
léta byla ,předepsána daň z příjmu z ročníllO důcho.du nejméně 
100.000 Kč. 

Osno'va zákona o stavebním ruchu (poslanecká 3němovna tisk 
č. 1473), přináší celkem málo- novo.t oproti zákonu čís. 44 z r. 192 7 ~ 
j,eho,ž ustanovení vlastně s ně~terými změnami prodlužuje o jeden rok. 
Význačnější novotou jest nov~ · ustanovení § 36, odst. 1. 03nový, podle 
něhož zaručená zápůjčka u nájemních domi't obcí a obecně prospěšných 
stavebních sdružení smí čini'ti jako p.odle posle.dího zákona sice jen 
40%, ale dohromady s předc~lázející nezaručenou zápůjčkou 85% staveh
ního nákladu. Da.ňové osvobození pak bylo v některých případech ci
telně ;omezeno a osvobození od dávky z přírůstku hodnoty týká se to
liko převodů pozemků na nichž se vystavímalobytové 3tavby a bti
de-lise stavěti rodinný- domek či nájemní. dům. Konečně podle § 75-. 
při zavádění správní ref.o.rmy přejde I. červencem I928 ptlsobnost od
dělení pro 3tavební ruC~1 na, zemské úřa.dy . 

. Os.nova odkladu :~xekučního vyklízení místností (poslanecká: 
,sněmovna tisk 1474). Osnova ta,to přejímá ustanovení zákona čís. 51.. 
Z .L 1921 . sb. z. a n. bez podstatné změny (1: důvodem jejího uzákoněnr 
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jest vl as tně ch ys t ané prodlo užení zákon a o oc h raně n áj emrtíkl1. Změ
nou. j iž m ož no zazn amen élJti , jest t o liko zkráce ní povinnos tí obc í usch o-
v art: i vyklízen é věc i n a do bu jednoho rok u. Km. 

a práva politických vězňů. O dsouzeným pod-Ie § 14 a 15 zákon a 
n a ochranu republiky, ne j sou př iznána prá va po litickýc h vězňll . Dle 
oficielnÍ zprávy čs l. t is lwvé lmnce lá)'- e p rý se zřete lem k da nému práv
n ímu st avu. N Cl p oslan ecké inte rve nce sdě lil o m inite r&tvo sp ravedl nos ti, 
že bude nutno o t{lzku upraviti nov)'mi normami. - Domn ívám se, že 
není za,potře b í n ov)Tch ust anovení. Práva po litických vězňll byl a po
skytnut a naří zením z 28. X . 1849 od souzeným' p r o v elezr adu , rušení ve
':e jného pokoje atd. , kromě t oh o t éž p ro delikty podle § 302 tr. z. PocIle 
no \'e ly z 15. li st opadu 1867 p ř í s lu šejí tyto ú levy odso uzený m prO tres tné 
dn.y podle §§ 58 lit. b, c, 60 atd. tl'. z., pokud byly spáchány činy tyto 
% po,hnutek politi ck)Tch. Byl a tím_ vyčerp ána ce lá ka:tegorie trestn)Tch č in ll 
o hrož ujících stát. Záko n n a o'chranu republiky n ahradil ust an ovení cit o
vaná v zmíně n}'ch n o rmách, částečně novými u stanoveními. Kat egorie 
činů, státu n ebez.p ečn)Tch vš.ak tím nezmize la ani z n auky, ani z praxe, 
naopak byl a zák on em tím j eš tě zřej měji od -os tatn ích deliktú odli šena_ 
S luší prot o při práv nickélTl v)'Tkl adu p ř i zn ati úlevy p olitick)Tch VěZi'lll , 
o všem odsouze ným podl e záko·na na ochranu republiky, neboť zákon 
t en obsahuj e vesměs us tanovení, j ež se t ý'k ají p oliti ckýc~1 deliktů a 
v)' hod y pol itických VěZt1 l1 nebyly z rušeny. Usuzuj e-li se o contra l:io 
z toho, že zákon n a ochranu r epubliky pouze u některýc h n ových 
sv)rch ust an ovení uvedl , že se jimi nahra,žují určit é paragrafy' tr est . zá
kO l1-?;, v nai- ízení o ,úl evác h vězňů cit ované a že p i-i o st atních svých 
ust a,l1-oven ích t uto ok olnost neuvedl , nýbrž p o uze st a rá seS t ave ní zru šil, 
na to, že s luš í pi-i zna:ti zm íněné úl evy jen t ěm deliktúm, u nich ž je V)' 
s lovná zmínka v n ahražení st a rých us.tan o.ve ní a že ostatním deliktům 

_ tl níž tét o zmínky není, že výhody po litický ch vězňú přiznány býti ne
m aj í, jest t o v)' kl ad n esprávn)T, jenž, lp í po uze n a s lovním vyjádření 
záko na a nedb á jeho d uch a. Pi-i práv n ickém výkla du , slu šelo by r oze
l>rati obsah té kter é nO'vé no'r111y a porovn ati j e j S u st anovením i st ar}'m i 
CL z ji stiti sku,tečn é o b s a h ,) v é nahra'žení st a r)Tch ust anovení a nikoliv 
jen fo rmálné n ahraže nÍ ocitováním paragraHl. Tak je zn ám o k u př . , že 
~ 302 b yl ob sahově n ahi'ažen § 1 4 Č. 2 až 5 _ zák n a ochr. r epubliky a 
§ 58 t r. z~, v :čá.s ti své rovněž § 15 č. 3 zák. n a ochr. r ep ., a j e nespráv né 
l) ro to, že práva politick)Tch vě zií.ú se odsouze l1 )lm p ro t y t o paragr~fy 
nepřiznávají. Smyslem n ového pi-eřadě ní zákon a n a, ochranu r epubliky 
je účelnějš í nové uti-ídění a niko liv zavedení nové k a,tegor ie trestn)'c:l 
či nů. Vykládá-I i se te dy ust anovení o _úl evách po lit ick)Tch věz ií. ll rest r ik-
ti \'ně . p i- í čí -se to duchu zák on a. Z . R. 
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Prof. dr. Karel Engliš : Státní rozpocet na rok 1928. - S t ať E ng li':' 
š oya je výtah z všeob ecné části dii vo cl ové zp rávy k ro zp očtu na 1'. 1928. 
P rv ní čás t t ét o st ati obsao uj e ro zbor r ozp očtu po stránce_ fo rm áln·Í. Pro 
č tenáře abstrahujíc ího ode 'vš í poli tiky , je to čá s t n e j zajím avěj š í: E ng liš 
twádí někt eré úkoly, kter é se n askytly př i k o n strUování rozpoočtu i je :
jich dllmyslné řeše ní. J ecJná se z,de o unifika.ci ro zp očtových nor em v j ~d
notný účeln)" ro zpočtový a p ak finanč ní řád. Základ k t omu byl polo zen .. 
rozp očtem n a r. 1927, jeh o ž vzor se osvědčíl a byl v p odst atě dódržen. 
-Rozpočet P odk. Ru si se n evede odděleně . Rozdělení na výdaje i-ádné -a 
l11imořádné ~ůs tává, aby se umožnila n adále dos ta t.ečná finanční kontrp la 
pi- i vydáních ostatních resortů. P r o státn_í p odl1lky bylo vypracova!10 
j e dnotl1 ~ rozp očtové sch ém a . Rozpo'č tO'vé' ř á d y r? zeznáva jí provozní 111-


