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zemsk.)-ch obligací a obligací územních svazkú samospravných «. 
Čteme-li tuto vyhlášku, nemůžeme · se zbaviti pocitu jakéhosi př_ckva
pení. Ve vyhlášce jest citováno několik nařízení p o I s k é h Cl ministra 
financí, nařízení presidenta republiky P o I s k é, pak jakási blíže ne
označená dohoda s vládou republiky Polské (čí dohoda?, snad vlády 
republiky Československé?). Maně vybavuje se otázka: Proč jest ta
kováto vyhláška, uveřejněna ve Sbírce zákonů a nář'ízení s tátu česko
slovenského? Smysl této 'Vyhlášky . jest krátce ten, že v Polsku na
řízen byl soupi·s jistých cenných p~pírlt vydaných na území nynějšího 
Polska a že tyto papíry mají přihlásiti' k soupisu též českoslovenští státní 
obČélné, jak se o tom s vládou polskou »kdosi« ve vyhlášce neozna
čený dohodl. Československé ministerstvo financí to nyní občanům če
skoslovenským oznamuje. Takováto ' vyhláška, myslím, do Sbírky zá
kOl1li a nařízení nepatří. Chce-li minis1.erstvo financí uvésti ve vše
obecnou známost to, co natřizují polské úřady, jest k toinu zajisté vhoc1-
nějf, ím a t.éž i účinnějším prostředkem denní tisk než oficlelní záko
ník. Takto věc vypadá, jakoby ministerstvo prostě provádě10 nOľln y 
ciz ího státu, kterýžto dojem nemůže se tříti ani záhadný poukaz na 
jakousi ~ohod~ , o níž ,sve vša,k nic bližšího nedovídám e. Příbuzný svým 
duche1!1 ~est teto vyhlasce zakon ze dne 21. srpna 1925 Č. 220, kterým 
se udel~Je moc zákona právním pravidHim obsažených v úmluvách 
s repubhkou Rakouskou o úpnvě závazkú v rakousko-uherských ko
Tt;'nách .~. 9 ,vz~jemných pohled~vkách z vyúčtování n06iteltl pensij-
111~0 P<:)j.ls te~J. Umluvy tyto. u nas dosud publiko.vány nebyly, nebyly 
a l11 rart:lflkovany, nebyla u nIch tedy sp lněna skutková podstata mezi
národní smlouvy, a nyní se jim již uděluje moc zákona. Jsme tudíž 
svědky toho , že Národní shromáždění udílí moc zákona obsahu smluv, 
jež samo dosud nesc hválilo, ač so uhlasu jeho vyžadují a j ež <lni nezná 
(což nutno lišiti od případťt, kdy jednotliví poslanci vyslovují souhlas 
s ně.čí~, co, sami neznají. - I?~ tom I;ení nic zvláštního). Případy, kdy 
1l1ez111arodnl smlo uvy vyzaduJI ke svemu provedení spolupůsobení zá
konodárství smluvních Státll, jsou do'sti četné věc ' řeší se však ta,k že 
zákonodárnému sberu pi'-edloží se zároveň s~nlouva a osnova zákona 
jiv p.rováděj~dho,_ a obé pak též publikuje . Či chce se snad tl nás v této 
,;,ecl pokracovatl v on0111 nepochopitelném pos.tupu, že totiž zmíněné 
umluvy byly zde posuzovány jako největší tajemství v d obě kdy 
v ~akou:~u byly v~řejně parlan:entárně. prvoj ed náv~ny. a každ~;r , .kdo je 
c bLe! znatl, m ohl Sl proste o lle do \fldne napsatI. 

K ?~ě~a těmto » čÍslům « Sbírky dovolili bychom si podotknouti 
t oto ·: Melt Jsme 'V' tomto ča,sopise již příležitost poukázati vuči mini
s t,e~stvu v~!ejnývc~ prací na to , jak mezinárodní' smlouvy publikovány 
by tl nem~Jl. ~el~ b?,chom

o 
snad my, právnický dorost, vyložiti mini

sterstvu fmanel, Jakym zpusobem mají býti m ezinárodní s m~ ,;uvy uvá-
t1ěny \' íl č innost? je. 
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v naší velmi chudé veřejnoprávní literatuře. Obsah spisu je velmi bo 
héltý. Podává přehled a rozbor právních norem a okolo této kostry jsou 
seskupeny hojné výklady o souvislosti se starším právem i o motivech, 
lderé vedly k jednotlivým ustanovením. Z'vláště tyto poslední partie 
dluzno vítati vzhledem k účasti laiUtorově na sdělání osnovy zákona. 
S nad možno litovati, že spis nebyl doplněn přehledem zákonodárství 
jiných státi't (na. př. pruského, fl ancouzského, anglického) při čemž by 
vJ,nikly některé přednosti naší úpravy, na pi-o větší demokratičnost 
vzhledem k úpravě francouzské, a na druhé ,s traně bylo by lze těžiti 
7. jejich zkušenosti ph praktickém provádění nebo při přípa,dné noveli
sací zákona. N edocenitelnou předností knihy jest zl1\a.čná podrobnost 
celého zpracování. To proto, že při této z brusu nové úpravě vniti'ní 
právy bude třeba teprve vytvořiti praxi a tu kniha bude spoiehlivým 

vodítkem úředníktim i sélmosprávným členům zastupitelstev. Zpa . 
Josef Šusta: Světová politika v letech 1871-1914. II. Trojspolek 

cl francouzsko-ruská aliance. - Praha. I925, Vesmír. - Dějiny novéh o 
věku. 8°. - Str. 300. - V novém díle práce Šustovy se stále víc a více 
přibližujeme k přítomnosti. Není sporu, že právě pro právníka má tako·-, 
véto zpracování, zvláště pochází-li z péra tak povolaného, význam ve
liký a s radostí je vítáme i také proto" že pokračování na sebe, jak 
jin;1 k b)-vá u nás zvykem, nenechává dlouho čekati , V prvním díle 
skončil autor kongresem berlínským a navazuje v pokračování ihned 
na jeho dozvuky v p r v n í k<\pitole. Líčí poměry v Německu Zla vše
vládného Bismarka řl. všímá si hojně otázek hospodářských (griinder
s t ví, krach r. 1873 a p.), naproti tomu pak vystoupení reakce, nezd al' 
v , kulturním boji a př echází k poměrům rusk)~m , kde ruská politika 
l)y la , zaměstnána událostmi na Balkáně, zejména okupací rlakousko
uherskou v Bosně a B e rcegovině. Rakousko také zesiluje svůj vliv na 
Ba lkáně proradou srbského král e Milana na vládě a národu, kterého 

'úpln~ odevzdal v područí moci urputně nepřátelské všemu slovanskému. 
Nato v d r u h é kía,pitole nadchází autoru úkol vylíčiti vznik Troj 

spo lku. Vsímá si nejprve mocenského seskupení na západě Evropy . 
Charakterisovav vývoj politických stran ve Francii a její úplný příklon 
od konservatismu k radikalismu, probírá otázku tunisskou, v níž se
tka la se Francie se zájmy i ~ a lskými, kdež obsazení Tunisu F rancií 
rozhodlo definitivn ě, kterým směrem má se bráti politika ital,ská. TIé\'k 
došlo ke smlouvě o Tro}spoLku 20. května 1882 ve Vídni .. Ale k do
sažení cílti vytčených Bismarkem bylo stále ještě daleko a proto Šusta 
ob raci se ve s vém líčení k vypsání poměri'l rusk)/ch a balkánských, aby 
byl obraz tehdejších poměrtl evropsk)/ch úplný_ 

Souběžně s těmito událo s tmi šlo i mimo Evropu o věci nemenš í 
dúleiitosti a jimi ,·e zab)-vá b ,pitola tře t í. Jde tu o dělení Afriky; 
politiku anglickou opanován byl tento zemědíl dokon'ale, spíše cestlélmi 
diplomatický mi. Ovšem i ostatní mocnosti evropské a dokonce i Ne
mccko snaži lo ~e pevně se uchytiti v Africe, přes veškeren odpor ze
jména Anglie. 

A le i v Asii zavda ly snahy ev ropsk)'ch velmocí střetnu vších se 
s\'}-mi tužbami na témže území popud k ostře vyhraněným sporům, 
() nichž pojednal autor v kapitole čtv r t é. Čína' j e střediskem těchto 
konfliktů, kde západnický duch <I veškeré novodobé sna,hy naráž ely 
!:tfde na tuh ý odpor vžitého imperialismu a konservatismu. Ale i na 
jiném mís tě, v Afganistanu dochází ke konfliktu Anglie a Ruska po
sunujícího své hranice do Zabajkalí. Autor do této kapitoly, chtěje 
jasněji vysvětliti situaci v Anglii, zařadjl sem i odsta,vec o snahách 
IrČantl za samosprávu, třebas podle titulu kapi toly do ní 'nejméně patří. 

A podobný způsob zachoval Šusta i v předposlední kapitole pá t é 
nadepsané »Bulhar·ská hise «, v níž nejen vylíčil, jak bolestně se r o
dilo Bulharsko, jakož i v druhé části této kalpit.oly, která ztěžka pod
léhá titulu, vypsal osud snah francouzských po revanchi Německu , 
intrik 13ismarkoyýrh vi'lči Ru sku zejm. pověstn)T Ri.ickversicherungs .. 
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ve rtra o ' z r. 1887 mezi ~ ěmeckem a Ru kem i konečně rozčarovaní 
i-uskél;o (ara Ll h 1c:diní nového spojence ve Francii. 

l'i-íhodná doba k uzavi-ení aliance rusko-francouzské brzy VŠ,é!,k 
nenadeSia. Na obzo ru politickém se ukázal nový vlivný činitel, úejmě 
konkurující s velk)'Tm kancléřem. Star)' něrn:eck), císai- byl vystřídán 
na necel)'Tch sto dní v lády churavým a v l astně umírajícím synen1. 
Fridrichem III., na jehož sm rt sko ro doslo'va čekal jeho syn Vilém II. 
Osobnost tohoto nového samov ládc e vystupujícího s odměřenou pósou 
vypočífanoú na vnější efekt se nutně musila záhy sti-etnouti s Bis
man"elll . Pádem Bismarkovým rychle se změnila tvářno s t říše Německé 
a :::; ním padly pos lední naděje, ' že hy snad kdy došlo ke skutečnému 
~polku mezi Německem a Ruskem, jež naopak poutalo čím dále, Hnl 
,-íce finanční pouto k Francii. Zároveň Pla,k obnovení smlouvy o Troj
spo lku bylo posledním signálem k 6m l ouvě Írancouzsko-'anglické, ťakž e 
pocátek roku 1894 značí definit.ivně rozpoltění dvou světů evrop,sk)'Ch , 
s lov;l11sko- románskéh o proti germánskému a tím i i-adu pi-íčin k hu
doucím konfliktům. 

Není snadno vylíčiti svoě tovou politiku doby nedávné jecLníllI 
dechem. Tím poutavější j:sou pro stati, kd e autor do ved l svésti celou 
mnohotvárnou fluktuaci novodobéh o života v jeden směr, zvláště kd e 
navazuj e na hospodál-ské problémy. Nalezneme v něm s tejně odstavce 
pojednáv.ající o kulturním boji, klerikalismu jako ant isemitismu, n ebo 
krachu vídeiíském, panamském atd, Není tedy divu, jestliže snad 
někdy prudší spád dějin ned al se postihnouti pérem a proto s i vy
světlíme ony leckdy vehni rušivé skoky anebo násilná mwázání jednotli
výc h líčení , jež v tomto díle vystupují okázaleji a zi-ejměji. Zaji sté že 
by nemohlo vaditi rozvržení na jednotlivé a hoj nějš í kapitoly. Nelz e 
však toho přímo vytýkati, tím spíše, že v knize Šustově v naší litera
tui-e jedinečné, se nám dostivá práce nejen o bsáhlé, nýbrž i velmi 
h lcd,a,né. Ča , 

Dr. jur. Otakar Sommer: Reforma právnických studií. - Brati
s lava, 1925. - Knihovna právn, fakuity sv. 13, - 8°. - Str. 75. -
Obšírná práce profesora Sommra o předmětu velmi aktuálním byla , 
jak se dovídáme z předmluvy, určena pro druh)T letošní sjezd českosl o 
vensk)Tch právníkll v Brně a jes t litovati, že se tak n es talo, byť i mu l1 e
by lo tehdy tak úplně ji podati, j,alk by si byl aútor pi-ál. Takto sjezdové 
jednání uylo oc hu zeno o dlll ežit)T bod poi-adll, ti-ebas že autorovi se 
podai-ilo doplniti své v)rklady doklady z nové úpravy italské_ Svou pr:tci 
založil profesor Sommer na široké ba s i, úvodem pi-edeslal jakou :o i 
historii reformních ·snah u nás za .Rakouska i za republiky a. srovnáva 
ji s podobn)' mi ,snahami jinde. Problém v ce lku je velmi těžký a lz e 
úplně sou hl asiti, že těži ko jeho leží p,-ávě v t01ll nalézti rovnováhu 
mezi vědeckým a praktickým rázem fakult , aniž by se fakulta rozbila 
v kursy doveánosti anebo naopak za se sta la jen »nudným institutem 
m luvené vědy « . Odhaluj e pak některé zásadní závady nynějšího s tudiH 
našeho zejména studium in absentia , ned os taťečnou pi-ípravu praktickou 
a neuspokoju jící úpravu zkoušek. Zajisté. že m :'1 10 kdo z hd nepráv
nick,-ch uvědomí si co znamená na fakultách právnických s tudium in 
abse nti a . Podobn)T zjev by na pi-o na filosofické fakultě byl prostě 'ne
možn~;- d pro·1'. Sommer' právem věnuj e mu několik (i ještě v pozdéjších 
kapitolách) dú ležit)'ch poznámek. Zdá se však, že Gy bylo ·Ieccos do'
p lniti, protože nelze t ento velmi složit)', ve sV)'Tch pi-íčinách zjev Í' eš iti 
jen lehko. Ostatně i vskutku na jiných vysok)"ch školách větší čá stka 
záleží ve studiu soukromém a kdož ví, zda právě to není podstatná vada 
naše ho s tudia, že velmi málo studentů studuje po knihovnách , os~a,tel" 
Se obmezu je na memorování učebnic často ve lmi st ručných , kdežt<) 
jinde musí opati'-ovat i své poznatky pracně po bibliotékách a ústavech,. 
o nichž na na ši fakultě není ani potuchy. Plně je možno akceptovati 
autorovo tvrzení, že také naše semi nái-e nemohou vlivem celkového 
ovzduší do áhnouti té v)'rše , jako j e tomu jinde, že většina pracov-

nikll vyh led ává je jen, tl 

čl že valná většina v1šech 
vědomostí prakticky_ A p 
še tří, pokud jde o vědec 
to smutná řada jmen 
jim však záhy ' zhořkla" 
kosti slov zašel autor 
y ytýká, že pro ni platí 
o btíže činí studi um uh 
~uteľltických překladtt z 
n;l jiné směry zejména n 
Připomínáme si jen oelbo 
proces a prof. Kadlce p 
vÝrok autorltv, 

" Všechny tyto stesky 
zřejmě ukáza l prof. Som 
s tudij.ní řád a zvláště 
~.kým a uherskýlil , přec 
jsou nejcennějšími parti 
kdež prošlo celé ~ tudiu 
11 nás proti humanistic 
pi'-edevším protihistoric 
li<.lšich je v tom, že stát 
kdežtu studi jní i-ád jest 
'. říši, V Německu j,sou 
Jhcr;n g()va, jichž zavede 
Úprava francouzská 
předmětll, hlavně však js 
V' anketě ľ, 1920, V níž 
zkoušek, zjednodušení s 
praktická cvičení, konve 
čems pro nás přímo po 
hami v Ita1ii, jen čálst 
O všem je-li plně pravd 
lamandrei, pak poměry 
pi-í1iš ' vzdálené a rozdíl 
snahy se snahami refo 
cvičení, úprava zkoušek 

Je jisto, že tyto ciz 
nikoliv sice cenu prost 
i cizina, která však to , 
a neřešitelným , již zcel 
o brací k vyučovací met 
dokonalým nečiní »copi 
dosti známou bolest, 
~č~stní při řešení otáz 
in absentia, k povinný 
sp eciálních, a pod. Výho 
v tom, že uvádí ihned 
doufali bychom při nyn 
jmenování většího počtu 

Jako osobitou kapit 
právním. Profesor Su 
st udi.a, obhajuje ho pr 
st ránc'e propedeutické-

V poslední kapitole 
c1up'1ieitě nynějšího sy~t 
rátu. S tím vším lze J 
f akult filosofických a . 

ert ace, již by bylo ne]l 



Ru.skem i konečně rozčarovú n í 
lce ve F rancii. 
:~ rusko-francouzské brzy vš,a,k 
azal . nový, vlivný čin ,itcl , úejm ě 
Ý nem,ecky c í sař byl vystřídán 
"] a v l astně umírajícím synem 
oslo'\la čekal jeho syn Vi lém II. 
vs tupující ho s o dměřenou pósou 

musi la záhy s ti-etnou ti s Bis
~ změ nil a t váí-n os t říše Německé 
snad kdy došlo ke skutečnému 

: naopak pouta lo čím dále, tím 
p,ak ounovení sml o uvy o Troi

luvě Írancouzsko-anglické ťaki e 
~po ltěn í, dvou svě tů evro~,sk)rch , 
Hl a bm I J-a du pi-Íčin k hu-

lo litiku doby n edávné jednÍlll 
kde autor do ved l svés ti celou 

vota v jeden smě r , zv l áště kd e 
lezne me v něm s tejně ods tavce 
lismu jako an ti s emitismu, nebo 
'J,ení tedy divu, jestliže snad 
ttl1110uti pérem a proto s i vy
ane,bo n~silná na,v;á~ání j ednot li 
~kazél l eJl a zi-ejm ěj i , Zajisté že 
h vé a h ojnějš í kapitoly, Nelz e 

v knize Šu s tově v n aší lit erét
nejen o bsáhlé, nýbrž ve lmi 

Ča, 

i právnických studií. - Brati
y sv:, 13 , - 80

, - Str. 75. -
:edmetu , ve lmi aktuálním byla , 
'o. druh y letošní sjezd českosl o -
ze se tak n esta lo, byť i mu 11 e
b >'"l ,llito r pi-ál. Takto sjezdové 
poradu, ti-ebas že autorovi ::.e 

Il ,ové _úp ravy itals ké. Svou práci 
S l. Úvodem pi-edeslal jakoll ::. i 
ll ska i za republiky éL s rovná\'a 

,v .ce lku je ve lmi těžký a lze 
(a ve v t01l! n a lézti rovnováhu 
ult , ani ž by se fakulta rozbila 
sta la jen '» nudným institute'ú1 

'lsad ní záva dy nynějšího s tudia 
ostaťcčnou pi-ípravu prakt icko iJ 
e ~e m~l? l~do z i-ad nepráv
ultach pravmckých s tu dium in 
)sofieké fakultě by l prostě ne-
IU ľ~ěkoli!.;- (i j eš tě v pozdéjších 
~ vsak, ze by by lo leccos do
ve sv)rch pi-í č inác h zjev řešiti 
vysok)'c h ško lác h vět ší částh 
a pr~vě to n ení podstatná vad~ 
tuduJ e po kniho vnách, ost,alt el< 
:a.s to ve lmi st ručnýc h , kdežbJ 
ne po bibli o tékác h a ústavech 
y , P ln ě je možno akceptova'tf 
e n e??oh ou v livem celkov€ho 
mu Jl11d e, že vě tš ina pracov-

nikll vyhledilvá je jen, aby se sez námi la s profeso rem »pro zkoušku <L 
a že valná většina v'šech účastn íkÍ1 nedovede použíti svých teo retických ; 
vědomostí prakticky. A právě tak je p.rwvlda, že na našich fakultách~e : 
še tří, p okud jde o vědecké s íly .a zejména o vědecký doro st. Byla by, 
to smutná řada jmen těch, kteř í 'se kdysi s chutí pu stili do práce, jež 
jim však záhy ' zhořkl a" když j ~j ich cíl jim stále unikal. Ale jistě v trp 
kosti slov zašel aut<;n příliš daleko, když speciálně pražské fakult~; ; 
vytýká, že pro ni pl atí » hungarica non leguntur «, V ím e všichni, ' jaké : 
ub tíže či ní studium uh ersk éh o práva, p rotože nemáme ani řádných , 
autenti cký ch přek l adll z ákonů Ca vý tku tuto byl o by sp íše adresovati , 
na jiné směry ze jména na nalše ministerstvo unifikací , než na fakulty)" 
Připomínáme s i j en odbo rníky v uherském právu jako prof. Horu pro 
proces a prof. Kadlce p ro dějiny a ústavní p rávo, abychom mírnili 
vv rok autorÍ1v, 

" Všechny tyto st esky však souhrnně vzato nejsou pouze naše, jak 
zřejmě ukáza l prof. Sommer v dalšícb kapito lách. P rob r av nynější ná~ : 
s tudijní řád a zv l áště ukázalv na rozdí ly mezi s tudijním . řádem rakou
~.kým a uh er ským, přechází k vylíče ní poměrtl zahraničních . Stati tyto. 
jsou nejcennějšími partiemi z celé knihy. Nejprve obrací se k Německu, 
l, dež proš lo ce lé ~ tudium po vál,ce velikou kris í. Podobný odpor jako } 
II nás proti humanisti ckému studiu vedli tu k návrhllm namířenýrn 
)11'edevš ím proti 'historicko-p rávnímu oddí lu, Z{lsadnl rozdíl od poměrů 
liašich je v tom, že stá t se obmezuje j en na úpravu zkušebního řádu, 
kdežtu studijní i-ád jest ,V'o lný a tím je zpiisobena n ejednotnost s tudicl 
" říši , V Německu j,sou všude zavedena praktická cvičen í podle vzoru 
Jhe ring ova, jichž zaved ení také doporučuje Sommer pro naše poměry, 
Úprava francouzská vyznačuj e se souběžno stí všech přednášených 
předměttl , hlavně však j sou pro nás diHežité některé náměty pronesen (
v t anketě r. 1920, v ní ž se zejména doporuéovalo zavedení písemných 
zkoušek, zjednoduš ení studií a čás tečně n a ma1ých fakultách i častá 
praktická cvičení, konversatoria a pod. Velmi charakteristické a v lec
čems pro nás přímo p oučné jsou zkušenosti získané s reformnínJ,i sna
hami v Italii, j en čáls tečně reali sovanými t . zv. legge Gentile z r. 1923. 
Ovšem je-li plně pravda to, do čeho s i ztežuj e italský profesor Ca
laman clrei, pak poměry italské jsou vskutku ve lmi trl1chlivé a bohudíky 
pi-íliš vzdá lené a rozdílné od našich. A le přesto lze porovnávati naše 
snahy se snahami reformními v Italii jako je zavedení praktických 
cvičení, úprava zkou šek a p. 

Je jisto, že tyto cizí úpravy mají pro nás, jak 'výstižně řek l au tor, 
nikoliv sice cenu prostého vzoru, ,a,le že podobnými nemocemi stůně 
i cizina, která v šak to, co by ~e snad u nás zdálo něčím záhadn:§"m ' 
a . neřešitelným, již zce la uspokojivě rozluštil a. A proto nejprve se 
o br ací k vyučovací metodě a vítaně odvrhuje starý názor, že právníka 
dokonalým n ečiní »copia legum « a spolu odhaluj e nezasvěcencům n'e
dosti známou bol es t, jak poměrně máh, právníklt praktických se 
úbstnÍ při řešení otázek vědeckých. Znovu se vrací k otázce s tudia 
in absentia, k povinným praktkkým cvičením, k zavedení přednášek 
speciálních, a pod . Výhoda navrhovaných reforem prof. Sommrem záleží . 
v tom, že uvádí ihned i prostředky k jich uskutečnění, ačkoliv ne
doufali bychom při nynějším stavu, ze by na P1-, bylo možno dosáhnouti 
j menování většího počtu asistenttt. 

J alco osobitou kapitolu je možno pojím ati stať o studiu hi storicko~ 
právním, Profesor Sommer, ám romanista, vykládá tu význam tohoto 
s t ud i,a;, obhaju je ho proti námitkám a vyzdvihuje jeho diHežitost po 
s tránc e prop edeutické. . 

V pos lední kapitole řeší problém zkoušek. Staví se rozhodně proti 
dup'licitě nynějšího systému a žádá, aby pozdvižen byl význam dokto
rátu . S tím vším lze jistě úplně souhlasiti, zvláště kdyby podle vzoru 
f aku lt fi lo sofických a přírodovědeckých byla by zavedena doktorská rli 
-ertClc e, již by bylo nejlépe vytisknouti. V této kapitole jsou připojeny 



i poznámky o rozvrhu přednášek, reformě státních zkoušek atd. A v zá 
věru pro~sor Sommer podotýká, že otázku správné reformy nelze jinak 
řeši t i nežli po etapách a navrhuje přímé úpravy cestou administr,a 
tivní. Tím vyčerpává sobě daný úkol, kterého dosahuje jistě studi í 
velmi cennou a přinášejí cí plno pHpadných námětů. 

Z toho co v tomto referátu bylo řečeno, je ja!?na obsažnost c elé 
knihy, jež p~kud jde o naši literaturu právnickou, je vskutku jedinečná. 
Bylo by si t edy pi-áti, aby na ni navázala se záhy diskuse, která by 
osvětlila jednotlivé otázky celého problému. To mohou provésti pouze 
odborníci, nejen ovšem z i-,ad teoretiků, nýbrž i praktiků, aby se tak 
zjistily i potřeby prakse. Kromě toho bylo by zajisté dobře vyslech
nouti i hlasy studentstva, které závady nynějšího systému právě tak 
a leckdy i tíže n es e než ti, kdož již absolvovali. Jsme fJřesvědčeni, že 
dobrou snahou lze bez cite lných zásahů do zájmových některých sfé r 
reformu provésti k dobru nejen fakulty, nýbrž celého právn~ctva. 
našeho. Ca. 

Jue. Stan. Ilek a Dr. Mik. Herman: Zákony a nařízení o úpravě 
náboženských poměrů podle práva uherského, platného v Českoslo 
v'enské republice, nákladem B. Kočího v Praze. - 1924, SO. - S tr. 104. 
Cena 15~ Kč. - Knížka tato jest p.ouze soubornou .citací právních 
norem, platných na poli v nadpise uvedeném. Cena její spočívá v tom 
že z obsáhlé a nesnadno přístupné látky vybra1.a jednak nejdůležitěj 3i , 
jednak ' ze stanoviska nynější státní správy nezbytné normy, jež jso u 
dosud v platnosti. Dr. Jindřich _ 

Antonín Hartmann: Nesporné řízení. V Praze 1926. - Nákladem 
Kompasu na Smíchově. - Stran 1624. - Cena váz. 140~ Kč. - Ve 
sbírce Kompasu jako svazek XVII. vyšel nesporný patent se všemi 
dodatkovými zákony a nařízeními vztahujícími ,se na řízení nesporné. 
Kromě toho rámce byly do s bírky pojaty také různé zákony stoj ící 
materií blízko řízení nesporného, jako zákon o posloupnosti v rolnické 
usedlo sti, zákon o prohlášení za mrtva, o umořování listin, p ak ob
sáhlé instrukce o uschovávání a správě jmění sirotčího, zákon o vy
vlastnění pro stavbu železnic a provozování jízdy na nich, o propůjčen i 
nezbytné cesty, a některé př edpisy ze zákonů poplatkových. Kniha 
obsahuje také příslušné předpisy pro Slovensko, čímž rozsah j ej í vzrostl 
na 1624 stran a cena na 140.- Kč. Zákony jsou komentovány v elice 
pečiivě, a v tomto oboru má již vydavatelství tradici a dobrý vý-běr. 
Komentář jest někde dokonce tak rozsáhlý, že jednotlivé paragrafy 
nesporného patentu se ztrácejí z přehledu, což pokládáme za vadu. Mám e 
také za to, že by se doporučovalo při komentování reprodukovati do
slovně pouze ty normy, jež jsou těžko k dosažení, že však není ne
zbytně nutno, aby se vždy uváděly doslovné citáty z občanského 
zákoníka, trestního zákona a řádu , exekučního řádu a pod. Z důvod(( 
praktických bylo by se snad doporučovalo nesporné řízení vydati pro 
historické země a, pro Slovensko zv l áště, ježto tyto normy jsou celkem 
dosti odlišné a pro praktické právníky . ustanovení druhé l:ásti jsou 
ce lk em nadbytečné, zvětšujíce obsah knihy a stěžujíce přehled . Totéi: 
již se stalo při Hartmannova vydání Exekučního řádu, a, může se nyní 
po nějaké době, kdy toto vydání jest v praxi říci, že se spojení ob OH 

právních řádů ne o s věd č u j e, a že mnohem snáze se pracuje s vy
dáním, v němž jest text · zákona jasný a přehledný. Máme :)bavu, že 
v nesporném řízení bude tato vada vystupovati Ještě více na jeve. 
Kromě toho postrádáme ve vydání nesporného řízení také text notář
ského řádu, jenž jest také nesporným řízením tangován. Věcný rejstřík 
zdá se nám nepříliš rozsáhlým, 'a pokud jsme měli příležitost se pře 
svědčiti, nepříliš praktickým. Veškery tyto námitky týkaj í se však pouze 
stránky praktické. Pokud se t)TČe úpravy vědecké , co do úplnosti ko-
mentáře, a tiskové úpravy jest vydání vzorné. -k. 

Dr. Em. Soukop: Zákon o pojištění osob samostatně hospodařících 
pro případ invalidity a stáří. Nákladem českého odboru zem. rady 

živnos t. v Brně, 192 5, 8°. 
tuj e ne jprve důležitá m 
jištění zaměstnanců pro 
jakož i přehl ed sociálníh 
jištění toho dotýká. Pak 
pro pojištění osob somas 
k osnově zákona o pojiš 
invalidity a stáří (tisk č. 
taci jeh o . Pod vlastním 
g rafu pi-íslušné vysvětliv 
tato pi-írl1čko l1 pro ty v 

Dr. Pavel Kafka a 
N ákladem bratJ-í Stiepel 
označena . - Práce tato 
vtládní n ař í ze ní , jež j 
sko-uherských vál ečnýc 
a poznámkami obou au 

Doc. Dr. A. Basch 
dáfská existence. - Pol 
S tran g6. - Praha. - O 
za úkol z důrazniti ho s 
dářské složky rakouské 
a dopravu - banky, ci 
.shrnuj e v celkový rako 
(oproti předválečným 4'4 
hosp odáře pochopitelné 
vysoce aktivní položkou. 
s itu ace R akouska a t. 
všeo becné situaci světov 
šc. n á vý roba i konsum, 
kousk)'ch (přetrž ení so 
průmyslu , n epoměrné 
nost ob chodní bilance ( 
v oboru potravin a uhlí. 
vodních sil a zintensiv 
m ožnost hraditi pasi 
platební (kapitálové d 
remitence vystěhovale 
Zajímavé je, že jen z 
_Rakouska 200 mil. Kč. 
byl .snažší, kdyby nastal 
rálnější tendenci. 

Ing. J. Dvořáček 
litice« probírá nejprve 
do jiných států. Jtako 
bilance obchodní proti 
ceno aktivem Rakous 
o 140 mil. zl. korun). 
zvýšením kupní síly 
exportu 75%, a dále 
o nejvyšších výho,dách. 
žení mezi nástupnick)Tm 
ních cel, jak je má n 
čL 205 Tria,nonské, při 
niti zásada nejvyšších 

Knížk'a sleduje zř 
je soběstačné a že . 
v hranicích nástupmc 



ě státních zkoušek atd. A v zá
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Dr. Jindřich. 
lL V Praze 1926. - N ákladern 
- Cena váz. I40~ Kč. - V ť. 
'šel nesporný patent se všemi 
IUjícími ,se na řízení nesporné_ 
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tkon o posloupnosti v rolnické 
, o umořování listin, pak ob
,jI?~?í sirotčího, zákon o vy
al11, ]lzd! na nich, o propůjčen í 

zakonu poplatkových. Kniha 
rensko! čímž rozsah j ejí vzrosti 
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k dosažení, že však není ne
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lhy a stěžujíce přehled. Totéž 
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praXI tlel, ze se spojení obou 
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orného řízení také text notář
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živnost. v Brně, 1925, 8°. - Stran 184. - Cena 12~ Kč. - Autor ci
tuje nejprve důležitá místa důvodové zprávy k osnově zákona pro po
jištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (tisk č. 4I86), 
jakož i přeh l ed sociálního pojištění v cizině, pokud zpráva ta se P.)
jištění toho dot)'ká. Pak zmiií.uje se podrobně o přípravných pracích 
pro pojištění osob somastatně hospodahcích, všímá si důvodové zprávy 
k osnově zákona o pojištění osob samostatně hospodařících pro případ 
invalidity a stáří (tisk č. 5163) , přechází pak k výkladu zákona a k ci
taci jeho . Pod vlastním textem zákona uvedeny jsou při každém para
g rafu příslušné vysvětlivky. Dle úvodního slova autorova má býti prác,~ 
tato pi'- íručkou pro ty v rstvy národa, na něž se pojištění vztahuje. 

Dr. Jindřich. 

Dr. Pavel Kafka a Dr. Pavel Gans: Die Kriegsanleihe-Gesetzgebung. 
Nákladem bratří Stiepelů v Liberci, 1924. 16°. - Str. 66. - Cena není 
označena . - Práce ta.to cituje v německém překladě véškery zákony a 
V1ládní nai-ízcní, j ež jakýmkoliv způsobem se dotýkají bývalých rakou
sko-uherských válečných půjček. Knížka opatřena jest · vysvětlivkami 
a poznámkami obou autorů. Dr. Jindřich. 

Doc. Dr. A. Basch a lnž. J. Dvořáček: Rakousko a jeho hospo
dářská existence. - Politická knihovna. Řada 1. Kniha VI. - 8°. -
Stran 96. - Praha. - Orbis, 1925. Cena 15-- Kč. - Dr. Basch vzal si 
za úkol zdůrazniti hospodái-skou existenci Rakouska. Probírá hospo
dářské s ložky rakouské (prllmysl - zemědělství a lesnictví - obchod 
a dopravu - banky, cizinecký ruch) ciferně i heslovitě je oceňuje :1 

,s hrnuje v celkový rakouský národní důchod asi 5 miliard zl. korun 
(oproti pi- edválečným 4-4 miliardám zl. korun). Zajímavé, ale pro národo
hospodái'-e pochopitelné je konstatování, že Vídeň je pro P akousko 
vysoce aktivní položkou. Nato přechází k charakterisaci současné hosp. 
si tu ace Rakouska a t. zv. rakouské krise. Příčiny její vidí jednak ' ve 
všeobecné situaci světového hospodářství (pokles zahr. obchodu, zmen
šená vý roba i konsum, ochranářství) jednak v poměrech specielně ra 
kousl<jch (přetržení souvislosti, drahý úvěr, .technické nedokonalosti 
průmyslu, nepoměrné nároky sociální politiky na hosp. život). Pasiv 
nost obchodní bilance (1.031.7 mil. zl. korun v 1924) má hlavní důvoo 
v oboru potravin a uhlí. Tyto položky daly by se pa,ralysovati využitím 
vodních sil a zintensivněním zemědělství. Na druhé straně má Rakousko 
možnost hraditi pasivnost obchodní bilance aktivními položkami bilance 
platební (kapitálové důchody z ciziny, cizinecký ruch, transitní obchod, 
remitence vystěhovalců), které dosahují 1924 nejméně 250 mil. zl. korun. 
Zajímavé je, že jen z ČSR . jde nal dividendách a tantiemách ročně do 
Rakouska 200 mil. Kč. V závěru konstatuje obrat k lepšímu, který by 
byl :snažší, kdyby nastal v mezinárodní obchodní politice obrat k libe
rálnější tendenci. 

Ing. J. Dvořáček v samostatné stati: ~K rakouské obchodní po
litice« probírá nejprve poměr mezi vývozem a dovozem z Rakouska 
clo jiných států. Jlako Dr. Basch, poukazuje na to, že aktivum čsl. 
bIlance obchodní proti Rakousku (391-1 mil zl. korun) je značně zkrá
ceno aktivem Rakouska v některých položkách bilance platební (a to 
o 140 mil. zl. korun). Celkové zvýšení rakouského vývozu odůvodňuje 
zvýšením kupní síly nástupnických států, které ' participují na rak. 
exportu 75°/0, a dále systémem bilaterálních obch. smluv s doložkou 
o nejvyšších výhodách. Mužnost intensivnějšího hospodářského sblí
žení mezi nástupnickými státy, viděl by pouze v uplatnění preferenč
ních cel, jak je má na mysli čl. 222 smlouvy St. Germainské resp. 
č l. 205 Tria'nonské, při čemž by i v okruhu preference musila se uplat
niti zásada nejvyšších výhod. 

Knížk'a sleduje zřejmě svůj účel: přesvědčit ciferně, že Rakousko 
je soběstačné a že volání po utvoření jakéhosi hospodářského útvaru 
v hranicích nástupnických států, nemá důvodu. Objektivní, heslovité, 



ciitami dolo žené zpracování oběma autory, které svou vý lu čností činí 
pr0blém srozumitelným, přehledným, značně přispělo k dosél ženÍ .. to-
hoto cí1.e. _ Dí". Lcpar. 

npaBo ~oBeTclwH POCCiH. -:- . Praha 1925- - Díl 1. - Str. 335· 
Dí l II. 3I2. - Vydavatel nJJSM.ll. - Profesoři rnské právnické fakulty 
v Praze prof. Aleksejev, Zavauskij, Nlakl eco II ;1 Timašev vydali spolu s .profelsory ruskými v Berlíně, v Rize a v Paříži spis o právu sovětskéh o 
R itska. V j ednotlivých s tatích vylíčen tu stav práva v současném so
větském Rusku. Probráno je právo ~Tle všech jeho formách a poskyt
nuto tak evropské vei-ejnost i informovati se o podkladě . právního stavu 
v sovětském R.usku. Autoři me,todou přísně vědeckou probírají v prvém 
<:Iíle ne jprv e prameny práva, dále státní zřízení ruské, místní samo
-právu, dále otázky práva správního, zvláš tní stati mluví t u o 'v)"mi
nečném sta vu, o veřejnoprávním postavení osobnosti, o poměru stáhl 
k církvi . V prvém dílu jsou ještě sta,ti o sociální péči, o agrárn ím zří
zení, o otázkách Pl"tti11yslu a o finančních problémech a o finančním 
h ospodář f' tví. Svazek druh), jedná O' právu občanském, trestním él 

procesním. 
Ve všec h těchto oddílech autoři probírají dané otázky od po

vs tánl sovětského Ruska, zachycují tu vý'voj počáteční hledající nové 
:ic1 eje v revo luci, jdoucí úplně do nemožnost í a ukazují, jak se ocl 
těchto po(:átkú ustupoval o a jak revoluční Rusko úplně se vrací k zá
konúm nejtužšího ca ri sm u. Je tu líčen kvas právních norem. které sn2ž í 
se o vytvořen í novéh o právního s tavu. 

Právo sovětského Ruska jest zj ev v dějinách lid stva podivuhouný. 
\! některých otázkách na př. pozemkového vlastnictví není bez pi'ed
c hozího v}'voje. Jind e ' vš ak ani právem býti nazváno nemúú, protože: 
jest soullrnem ná si: í a protiprávnosti. Z l ovů le není tu upravena a někdy 
přímo soudci j e předepsáno souditi proti veške rému lidskému cítění 
právnimu. Právní ViT-VOj vrací se tu plně ku s ti-edověku, v němž nalezli 
bychom hojné anéllog ie jak v právu veřejn ém, tak v právu soukromém 
a tres tním. 

A utoi'-i knihy, ruští profesoři, vzdálení bczprostředního vývoje: 
mc..hli nejlépe posouditi právo sovětskéh o Ruska al kutečn~ ucinili 
tak z1?ůsobem velmi dokonalým a informativním pro širší evropskou 
veL-c jnost, které nebyla dosud dostupna nejen díla o právu s()větského 
l~llska, nýbrž i zákoníky tu vydávané. Autoi-i použili nej en přímo pra
mentl, nýb rž i literatury i statistických dat a p. Proto mohli pojednati 
ne pouze o theorii, nýbrž ukázati i na příklady, jak právo sovětskéh\l 
R llska jeví se v praksi. Autoři snaží se bý-ti ne strannými líčíc e vše věcně 
a vědecky . A právě proto je kniha velrili cenou, protože u knih vy 
š lých v Rusku n e.strannosti není. A proto právě t aké je kniha pro 
Evropu důl ežitou; ' zvláš těl když nyní JSOll pi-ístupny již sovětstk ':' 
zákoníky a mlUe se t en, kdo by o nestranno sti pochyboval, sám ji ch 
studi em přesvědčiti. 

Knihu múž em e proto n ejv ře l eji doporučiti_ nau~chcr. 

Jan Kapras: Právo hornoslezské. - Lwów. 1925. Otisk z Ks i ~gi 
pamié!tkowej ku czci O swalda Balzera-. 8". - Str. 12. - A utor n avaz uj e 
na své dřívější práce zvlá ště o Opolsko-ratiboi- kém zemské l;1 zi-ízení, 
zemském zřízení těšínském, privilegiích těsínských a opolsko-ratibor
ských robotn ích řádech a líč í zajímavý V)TVOj právních poměrú na 
území Horního Slezska. PtlVodní právo záhy se tu proměnil o r ecepcí 
práva saského, které však neodolalo mohutnému v livu práva českého, 
které při druhé recepci v době pohusitské 'sem vniklo . Tato r ecepce 
p r áva českého je nám t a,ké neklamným svědkem životnosti n ašeho 
práva. Čao 

Nákladem S. Č. P. II Všehrdc v Praze. Redaktor dr. František Čáda. 
Tiskl B. Stýblo v Praze, Václavské nám. 28. 

ROČNIK VII. 

vš 
L IST 

Valoris:1Cť je p 
111ěny SaIna o sobě 
měny, tedy opatření , 
1)1'0 nerušený V~IYoj 
ylastně nápravou 1 

pravou následkll zn 
zhodnocen, .luk už 
majetek, jehol hod 
.J p to takový majetek 
již tím, že jeho hodn 
'Znehodnocení měny 
tohoto majetku. K 
tečně nebo jen 

realisovalo se toto 
dající měně do všech 
'uvážiti, že t. zv. infl 
úplně minuly tuto 

Jedná se O· vrst 
.líce aktivního pod 
rychle přizpůsobiti 
prve, když už se 
musí míti však záj 
·co ze svých důchod 
. vrstvám, které po 
. dářstvL Z těchto 
111ajetku nejen jako 
nebezpečí , které by 
vrstvám chuť střáda 
nan~ních prostředk 

Křivda tato 111 

nlěny , použije-li 
' opačného než jak 
deflace. Ukáza10 s 
cestou nejlepší, 
že zhodnocuje 
'vrstvy osiatní, 


