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ZPRAVY. 
Nová organisace ministerstev provedena byla dekretem 

z 3. listopadu. ·Místo dosavadního ministerstva práce) obchodu 
a pl'l1myslu zřizují se dvě nová: ministerstvo práce ,a sociální 
péče a nlinisierstvo národního hospodářství. Pz'vé z nich .fe 
přislušno pro věci) týkajíci se zákonodctrství v oboru pracov
ním, odborového sdružování, statistiky, parcelace, vystěhovale'r 
ctvi) sociálního hnuti, úspor (spořitelny), odborného školství a 
řemesel. Všechllq ostatní věci , spC/dajícť dosud pod pravomoc 
min. práce, obchodu a průmyslu, ; min. veielných. prací, které 
se z'uM, podléhají nyní ministnstvH nftrodního hospodářství. Tak 
zejnléna mu podléhá rada národního hospodářství, ústřední ře
ditelství obchodu) průmyslové školství a generální ředitelslvi ze
mědělství. 

Lituiezne, že musíme llpozorniti, že talo zpráva se i~íká 
Š pan ě 1 s k a, .ichÓž neznalost poměrů bq snad mohla býti 
pro nás »španělskoll vsí «, kdežto ve skutečnosti víme (mnohem 
více o kompelenčnínl ohraničení ,§panělských ministerstev než 
o československých, zvlás'lě při pečlivém taiení dosavadniho ela· 
borátu vládního nařízení o kompetenci ministerstev. (-kg) 

Prol .. Dr. KAREL KADLEC zemřel 
4. prosince 1928. 

Po Hennerovi Kadlec! Dvě jména osobností tak vzácných a vy_ · 
nikajících, dvě jinémi. vědeckých pracovníků známých v daleké Clzme 
mizí za jediný rok ze seznamu žijících badatelú na poli právní vědy. 
Lze říci, že smrt je neúprosná k pražské právnické fakultě. Prof. 
Kadlec zdál se překonávati svou obdivuhodnou energií i těžkou cho
robu, ale jestliže jeho~ houževnatost překonala vše, dne 4. minulého 
měsíce přece podlehla a s ní podlehl i prof. Kadlec. Není: tomu 
dlouho, co předl necelými čtyřmi léty psali jsme na tomto ' místě 
(Všehrd VI., str. 109) o šedesátém výročí jeho narozenin, a proto 
nemělo by významu znovu podrobně probírati jeho práci. Kadlec byl 
již dávno vyhraněnou osobností, jejíž cíl je pevně vytčen a jež se 
neuchyluje od přesně určeného směru. Byl v něm věru dúsledný od 
počátkú své badatelské dráhy, kdy si, jak s uznáním jest konstatovati, 
jasně stanovil, co chce a oč bude usilova:t. Stalo se tak již v letech 
devadesátých, kdy bez oba'V, jež by za tehdejších poměrú byly 0-

oprávněny, dovedl říci, oč se bude snažit ve slovanských právních dě
jinách. Pohlížíme-li nyní na tyto jeho počátky předuniversitní dráhy, 
jeví se nám v časovém odstupu jako zldravý a idealistický romantis- ' 
mus, usilující postavit myšlenku slovanské spojitosti na skutečný 
pevný základ, odvrhující hluchá a mylná hesla i plané fráse a opíra
jící se o pozvolnou a drobnou práci. Ovšem Kadlec splnil sám pro 
sebe všechny předpoklady, jako zvláště jazykovou znalost a vskutku 
obrovskou sečtělost všech vědeckých literatur slovanských. A právě 
toto reální pojímání vedlo ho také ke studiu historie odpúrcú, přede
vším maďarské právní historie. Snad právě jeho široké pojetí úkolu 
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nenalezlo a ztěží nalezne vtlbec následovníky. Látka takto tra do vaná 
s universitní katedry nebyla právě n ejpří stupnější s tudenttuTI zvlá š tě 
proto, že se s ní potkávali hned n a poč átku svých studií. 

Ale nelze ani dost doceniti, j ak veliký význam mělo toto po jetí 
Kadlcovo, když bylo vtě l eno do učebného pi-edmětu , jež tehdejší pa
nující režim chtěl míti jako kolegium vys l o veně rakousk é, vládní. Boh t1Š 

Rieger, který pi-ednášel i-íšské dějiny r akou ské se st anovisk a českého , 
nalezl v K adlco vi nástupce, k t erý zpracoval t éma v orientaci slovan
ské. Jeho dějiny střední E vrop y, je jichž čtv rté vydání vyš lo těsně pi-ed 
j eho smrtí, n ejsou j en historií práv sti-edo evro pský ch, nýbrž i ...;10-
v an ských. E x kursy v tomto jeho živ otním díl e n a p i-o o p r ávech již
n ích S lovanú, o Fran cii, p a rlam enta ri smu anglickém, neb dokonce se
veroam erické ústavě svědčí, jak se sn ažil úzkostlivě nastíni ti vývoj, 
ač tím za s ml adým adepttlm vědy p rávní látk a se . značně ztěž ova l a . 

Proto po pravdě řečeno , s tud~nti často s oDé!:vami měři l i své vě
domosti, když uvědomi l i s i jeho obrovské) zn alo s ti. A le prof. Kadle:: 
dovedl býti také vlídný , ba leckdy shovívavý do krajnos ti. Ruští práv
níci, žijící v P r aze, mohli by vyp rávěti o tom i'-a du dokl adú. Kadl e.c 
sám vždy s i přál doro zumění a pracoval proú a tak p rojev student
stva nad jeho r ak v í je n ejlepším s vědectvím, jak by l v ážen t aké 
7 řa.d těch, jimž byl v tldcem a učite l em . 

ProL K adlec odeš el od otevi-eného p racovníi10 sto lu. J eh o životní 
dílo znamená pro budoucí gen erace p rávnické s'cálé a u s t av ičn é' m e
m ento, oč se <: n ažiti a oč usilovati. Nepochybuj i, že s t ímto ús ilim 
a s n ažením zús t ane n a vždy pevně s po jeno jméno Karl a Kadlce. 

Frant išek Č á d a . 

Prof. dr. Dobroslav Krejčí šedesátník em. Dne 10. ledna t. r. do 
Zlva se JUDr. Dobroslav Krejčí , i-ádný profes or stati st iky n a p rávnicke 
fakultě Masaryko vy unive rsity v B rně, šedesátiletého jubilea . Ti-ebaže 
samo toto výročí nezn amen á žád n ého m ezn íku u muže nacházejícího 
s e v p lné p ráci životní, přec e n ask ytá s e tu mladé gene raci p1-íležit os t , 
aby přeh l é dla s u zn án ím u celenou životní p áci jubilan t ovu. 

Živo tním povol án ím jubi lantovým je obor vědecké statistiky, jíž 
od svého vstupu do Zemské st atistické kanceláře království če ského 
v r. 1897 věnoval všechny svoje síly a scho pno sti. T y t o proj evil y 
se n ejen v ;eho onborn fTch pracích, j ak je lze od r. 1899 s ledov att 
zejména ve Z právác h Zem skéh o statis tLckého úi-adu českéh o , nýbr:?: 
v b rzku doš ly širšího pole pi'tsobnosti , když k oncem r. 1905 bylo mu 
s věl-cno samostatné řízení vrací zemské statisti cké kanceláře v Ce
cb ách. Statistické od.b ornict~í Krei čího získalo t akto vítanébo do r lúku 
v cDevědomém o rganis ovtl n í stati sti ké p r áce, jak ji měl pi-Í lež ito st 
p o znati n ejen doma v Čechácb , n)Tbrž i na svých studijních ce3t ách 
v Rakousku a ci zi ně ; v s'vé funkci jako ved ou cí ú i-edník Zemské stati
s tické kan celái-e a jako redaktor Z.práv (v letech 1905- 19I8) t ou t o in
s titucí vydávan :{Tc h , získal si n ezapomenutelných z ásluh ne jen o vě
Deckou k valitu odbo rn:\rch s t atistick:{Tch šcti-en í, nýb rž též - a to Ze

jména dnes p ad á n a váll u - o vých ovu odb orných s t ati st ick:{Tch pra
covníH l českých . kteří dík svému pi-edchozímu školení mohl i v samo
s t a tném státě česko s l ovenském se zda rem provésti rozsáhlé úkoly, 
s n imiž přich áze l nový státní útva r. Roz3áhlá ,či nno st a osobn í zá jem 
ve dly Krej čího z púvodn ího u žšího k ruh u obvyklé statis tické praCL: 
na pole věd náro coh osp o dářských a právnícl1, jak svě dčí o to m řada 
jeho li te r á rn ích p rací, z n ichž vzp omenuto budiž t u asp oií. n ejvýz
namnějších . V souborném díle )) Česká PoEtika « vyšlo jeho pojed nánl 
(> pi-edlit avské ús tavě rakouské, a zejména t éž jebo ob3áhl á m ono
g rafie podáva jící pi-ehl ed v:{"vo je i s ous tavný n ás tin ver eJnc sp r ávy 
rakouské (s vý jimkou samosp rávy) . Z obo ru národohosp odái- sk ého 
b yly 10 ze jméha otázky ,země dě l ské;. poli ti kJy '3. samosprávných H- ' 
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nancí, jimž autor věnoval svi:tj obsáhlý odborný za]em. Z posledně 
jmenovaného oboru s povděkem nutno vzpomenouti aspoň jeho po
hotové odpovědi profesoru v\lieserovi r. I905, kdy kritickým rozboren~ 
jeho práce (Die deutsche Steuerleis tung und der offentliche Haushalt 
in Bohmen I904) dokázal opak \Vieserova tvrzení, že totiž' NěmCI 
·v tehdejším zemském hospodářství nebyli zkracováni. 

Politické osvobození národní přivedlo Krejčího k novému oboru 
pi:tsobnosti, a to k úkolu pedagoga na půdě akademické. Nebyla mu 
sice ptlda ta jako honorovanému docentu statistiky na české technice 
pražské nikterak cizí, ale povoláním za řádného profesora statistiky 
na právnické fakultě v Brně zaměnil Krejčí praktickou práci statl
stickou definitivně za teoretické pěstování vědy statistické. Že v tomb 
novém oboru pl1sobnosti dosáhl výsledků neméně cenných jako v dří
vější praxi statistické, dosvědčují jeho »Základy statistiky«, jež če "ké 
literatui-e podávají - zejména ve svém 2 . vydání - první soustavné a 
obsáhlé knižní zpracování této vědní tli'scipliniY. ' Tejore~ický :zájenl 
prof. Kre}čího nezi:tstal omezen na statistiku, nýbrž přešel- stejně jako 
v dřívější praxi, na souvislé obory vědní, jak svědčí o tom v právu 
jeho' komentář k pozemkové reformě, a v národohospodái-ské politict'> 
zejména jeho· »Učebnice zeměd<ělské politiky«. Třebaže prof. Krejčí ne
zi:tstal uzavřen ani novým proudi:tm v teoretické vědě hospodářské, 
přece za hlavní obor svého národoho:3podářského zájmu vyvolil si Ze
mědělskou politiku, k níž ho přiváděly jak dřívější odborné práce, tak 
i potřeby akadem~ckého studia československého. Oběta{vostí pro±' 
Krejčího dostab se posluchač~tvu nejen právnické fakulty brněnské, 
nýbrž též právnické fakulty bratislavské a vysoké školy zemědělskě 
pi-í1ežitosti seznámiti se vbdecky s jedním z nejdůležitějších odvetv! 

, hospodái-ských. Sobě i československé vědě národohosp'odářské mu
žeme jen přáti, aby prof. Krejčímu bylo umožněno podati nám o ze
mědělské politice obraz i literárně ucelený. Ocenění vědecké činnosti 
jubilantovy v\ oboru zeměděÍské politiky a statistiky dostalo se mu 
doma zejména členstvím v Československé Akademii zemědělské a za 
hranicemi publikací jeho práce »La Statistique agricole en Tchéco · 10-
vaquie« (I926), uveřejněné v rámci ediční činnosti Mezinárodního 
Ústavu zemědělského v Římě. Svi:tj pedagogický úkol vědecký nepovfl.
žaval prof. Krejčí nikdy za vyčerpánu přednáškami, nýbrž spojuje tyte) 
vždy vhodně se seminárními cvičeními, v nichž osvědčuje se vlídným 
vi:tdcem a rádcem vědeckého dorostu_ 

S úřadem akademického učitele zi:tstává u prof. Krejčího neroz
lučně spojena jeho obětavá činnost věnovaná sJ.:udentstvu a jeho úsilí 
o zlepšení sociálního postavení akademikova. S vděčností budou vzpo
mínat řady studenttt účinné pomoci jubilantovy, jíž děkují za umož
r;ění svých akademických studií. Projevem této vděčnosti bylo též ne 
dávné zvolení prof. Krejčího za čestného člena Čs, . Akademického 
spolku »Právník« v Brně. Krejčí však neomezil se jen na organisad 
praktické činnosti podpůrné, nýbrž do služeb studentstva i svoji eru· 
dici statistika organisováním známé akce dotazníkové o sociálních 
poměrech brněnského studentstva. Zpracování výsledků této akce UČ1l1il 
pak pi-edmětem svých statistických seminárních cvičení, jichž závěrem 
jest postupná publikace zpracovaného materiálu s příslušným rozborem 
vědeck:)rm, který mi:tže sloužiti za podklad další účelné sociální politikY 
studentské. 

Blahopí-ejeme prof. Krejčímu k jeho šedesátiletému jubileu s přá
ním, aby ještě dlouho byla zachována vědě, universitě a studentstvu 
jeho činorodá práce. V. V. 

Ze Sbírky zákonŮ( a nařízení. N ai-ízenÍm č. I74/28 ustanoveno, 
že sídla Cl obvody okresních úi-adi:t se shodují se sídly a obvody do
savadních okresních politických sprá'V' a zrušen zvláštní statut Frýdku, 
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Uherského Hradiště, J1hlavy, Kroměříže a Znojma. Č. 180/28 obsahuje 
ob-chodní úmluvu Československa s Kanadou, č. 181/28 návrh úmluvy 
sje,dnané 113 8. mezin. konferenci práce o zjednodušení inspekce vystě
hovalcll na lodích. Zákon č. 183/28 zrušuje § 9 uvoz. zák. k rak. obch. 
zákonu, zák. č. 260/21, jímž se mění § 7 tohoto uvot. zákona a § 5 
slov. obch.) zákona, a § 5 slov. obch. zákona a § 35 odst. 3 zák. ~l. 
XXII I.! 1898, a stanoví nově, že ustanovení obchodního zákona o fir
mách, obchodních knihách a prokui'-e může býti užito jen na obchod
níky, u nichž jest základem výměry daně výdělkové ryzí výtěžek nej
méně 50.000 Kč. Obchodníci podomní jsou vyňati. U sdružení nemůže 
jinak b)rti založena veř . obchodní společnost nebo komanditní spo
lečno s t. Dále zl1'lěněn § 13 a § 22 odst. 2 zákona o výdě1. a hospod. 
společenstvech a doplněn § 229 slov. obch. zák. Pozdější pokle" vy
těžku je nerozhodný. - Zákon Č 4 184/28 je známou novelou k zá
konu o pojištěrlÍ zaměstnandi pro případ nemoci, invalidity a stár-í. 
Ježto změn bylo tolik, že by používání zákona bylo málo přehledné, 
-byl zmocněn v § 138 ministr sociální péče, ab y' sestavil nové znění 
základního zákona. To se stalo vyhláškou č. 18r:/28. Zákonem Č. 187/28' 
prohlášena živnost dekoraterská za "oučást řemeslné živnosti čalou
nické. Vládním nař. Č. 190/28 vydány byly jednací řády pro zemská 
zastupitelstva, zemské výbory, okresní zastupitelstva a okresní v-Sr-

bory v zemi České a Moravské. Nař. č. 195/28 obsahuje tabulky, podle 
nichž se vypočítávají převodní částky při přestupech a početní pod
klady pro :v)rpočet pojistných hodnot nároků, podle zákona o soc. 
poji štění. N al-. Č . 198/2.8 upraveny nově obvody a názvY' okresních 
SOUdi'l v Praze (Praha-sever, Praha-vý chod, Praha----.jih). Zák. čís. 
200(28 jedná o pomocné praksi porodnické a o vzdělání porodních 
asistentel<. Dle zákona č. 20Ii28 budou míti soudy od , 14. března 1929 
toto označení: okresní soud, krajský soud, vrchní ' soud, nejvyšši 
soud. K nim se dru ží: státní zastupiteství, vrchní státní 2astupitels t vi, 
generální prokuratura. Úřední tituly soudců jsou: soudce. okresní 
soudce, soudní rada, vrchní soudní rada, ' rada nejvyššího soudu. 
Pi'-edno sta státního zastupitelství m á úřední titul: prokurator. Ský . 

Z ' celéh o světa právnického. Výroční kong res mezinárodní fede
ra ce radioteleg rafisttl konal se 8.-IO. srpna vl Antverpách. Zabý val 
se hlavně pi-ípravou konference pro revisi konvence o námořní bez
pečno s ti z r. 1914, která se m á kon ati v roce 1929 v Lond§ně a má 
přiz:působiti konvenci hl avně novodob ému rozvoji telegrafie bez drátu. 
- I I. mezinárodní sjezd ú3.tavů 11t'm ocenského pojištění se konal ve 
. dnech 10. až 14. září ve V ídni za p ředsednictví Dra. vVintra (Česko
slovensko) a za účas t i 225 d elegátů z 19 st átů, zastupujících 35 mi
lionů pOJiš těndi. Po referátech o n emoc. poji štění zemědělských děl
níků , 'vlivu pojistění n a dě lnickou rodinu a na sociální hygienu, o jeho 

' organisaci, z'ákonné úpravě a mczinár. smlouvácn, byly' odl!~asovány 
jednomys l ně p ř is lu šné resoluce. - »Charta mezináro dní demokratické 
akce mírové«, obs ahující program této akce, hl avně reformy politické 
a sociální, byla vy dán a n a kong resu v Biervil1e 23 . září. žádá ener
gické p otlačování alkoholi smu, pornografie, prostituce, karbanu a vy
slovuje se p ro odborov é sdružování dělnictva, jakožto prostředek so
ciáln í výchovy. - Republika A rgentina a království SHS. uzavřely 
9. ř íjn a úmluvu o vzá jemném poskytování úrazových podpor dělnictvu. 
Státní příslu š níci obou smluvních státll budou, požívati v obou státech 

' stejných op rávnění a budou jim příslušné podpory vypl áceny i tehdy, 
bydlí-li v jiné zem i, než kde se s tal ú raz, a také, t ehdy, opustí-li 
později po úrazu tuto zem i, pokud se ovšem budou nacházeti n a úze
mí některého ze smluvních stáHL - Mezinárodní federace stavebního 
dělnictva vyslovila se n a kong resu v J\lI adridě 25.----<27. října velmi 03tre 
proti londýnské m ezistátní dohodě z roku 1926 o washingtonské kon- , 
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venci, 1)okud jde o interp retaci ustanovení o osmihodinné době pra
covní. A nglie, jak známo, u .3 iluj e o revisi celé úmluvy o osmihodinné 
práci vllbeé. (Viz náš referát o XI. ;zon fe r enci práce n a st r. 77. - (kg). 
- O návrhu automobilového zákon a bylo provedeno již phpomÍnkové 
i-ízení, takže bude mo žno v ja rním zasedání Národního s h romážděni 
projednati jej a mohl by tedy zákon vstoupiti v platnost začátkem 
j arní au tomo bilové sezon y. - Ve Frc.ncii podal senátor Justin Goclart 

. návrh zákona o zpropitném. J e to zas příspěvek ti-ebas m alý a jistě 
ne konečný k i-ešenÍ sta rého Iheringov.3kého, problému o zp ro pitném. 
- ::.Jovinami prošla velmi zajímavá zp ráva o záku lisním boji o nový 
civilní soudní řád. Ministerstvo unifikací podalo totiž proti návrhu 
ministerstva spra'yedlnosti náv rh sVllj vlastní. kter)T prý se opírá v in
tencích mini stra unif,ikací advokáta Dra Gažíka, o vzo r bývalého 
uherskéllo civilního so udního', i-ádu. Třebas pi-ekvapení nej so u jisté ' 
vy loučena rl. p roti takov)Im pokusllm není žádného pojištění, pi-ece lze 
dll vodně pochybovat, že by někdo se odvážil l ehkomyslně Se postaviti 
proti světovému dílu Kieinovu a hlavně našeho Otta, zvl áště kdyi 
po zdrcující kriLice prof. Hory jsou známy všeob ecně podstatné vady 
civ. řádu uherského . - Dne 17. prosince J928 bylo započato se stav
bou definitivní budovy právnické fakulty Masarykovy university 
-; :f:!" ně_ - U okresního so udu Praha-západ podal m a jitel domu-advo
kát, který pronClj~:;:-.:::::.: ~ ;"''tl1osti b{rv. Zemskému sorávnÍmu! výboru, 
žádost o v)Tpově ď a n a vyklizení. -O dllvo dňuj e ji t ak, že od 1. A:Ll. 
1928 přestal Zemský sp rávní výbor existovati a jeho agendu převzal 
Zemský úi-ad, kter)T však n evyžádal s i schválení od: m a jitele domu , 
ani n euzavi'el nové sm louvy 11,á jemní. - Ve Varšavě byl zi-í.::en ú st av 
pro zkoum ání konjuktury. Čao 

Projev na ochranu autority nejvyšších tribunálů. K projeviim, 
jimiž bylo v pos lední době reagováno na nevěcné útoky proti ne] 
vyšším so udním orgánúm našeho státu, phdružilo se v p0.31ední době 
usnesení profesorského sboru právnické fakulty Masarykovy univer
s ity. Zní takto : 

»S politováním musí profesorský sbor právnické fakulty Mas,l
rykovy unive rsity konstatovati, že n aše nejvyšš í dva soudní tribunály 
Nejvyšší soud rl. NejvYššÍ správní soud - netěší se v naší republice 
u vei-e jnosti a ze jména v denním ti sku oné b ezpodm ínečné a nedotknu
telné a utoritě, které m a jí požívati 'v každém moderním a demokratic
kém státním zřízení. Staly se v poslf'dní době pro své rozhodování 
předmětem útOkll , které namno ze nezastavily se ani před podezřením 
l1my lně nesprávného nal ézání práva. 

Právem lze proto v takov)Tch útocích spati-ovati nejen nedo statek 
respektu před těmito ne jvyššími soudními tribunály, nýbrž tyto útoky 
jsou i toho rá zu, že pi-esahují meze přípustné kritiky a ohrožují ne
závislost so udco vskou , podstatnou to podmínku konání sp ravedlno sti.« 

Rn. 

Bolivia' ~ontra Paraguay a kodifikace mezinárodního práva 
v Americe. V "\1\1 ashingtonu se sešla 20. prosince toho roku paname
rická konfe rence, která má vypracovati l-ád pro obligatorní I rozhodčí 
ří zen í mezi státy amerického kontinentu. Jeto další krok ke kodifi
kaci amerického m ezinárodního práva. r-ilezinárodní zákoník občan
ského práva byl již letos přijat v lednu na panamerické konferenci 
v La IHabana.-ovšem s četnými výhradami, a Ibyl nazván po autoru 
Codigo Bustamento. - Všeobecné zásady t éto konvence byly již vy
tčeny ve dvou resolucích ze dne 18. února t. r. (ve IV. sekci). Mú
žeme bý ti zvědavi na účinno s t jich ve spo ru Bolívie a Paraguay, ze
jména na vyřešení, pokud se srovnává č l enství v Panamerické unii 
s č l e n s tv:m '\"e Spole~no st i N árod tl. Posud se takové konflikty vždy 
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skončily vystoupením jednoho člena ze Společnosti N árodll (na pi-, 
Costa-f<.ica v tacua-arickém sporu) . Kc. 

Podivná unifikace. Jedním z hesel, v jichž jménu se prováděla 
u nás reforma politické správy, byla unifikace této administrativy na 
celém území státním. Nelze proto ani dosti příláe odsouditi, že vládní 
nařízení, která měla: v mnoha směrech blíže provésti zásady zákona 
Č. 12'5/27, uskute'::ií.ují toto provedeaí jinak pro země české a jinak pro 
Slovensko a Po.dkarpatskou Rus. Myslíme tím na vládní nařízení, Ji
miž se vydávají jednací i-ády pro okresní a zemská zastupitelstva a 
výbory. V této věci jistě by se každý domníval, že důležité tyto sbory, 
organisované naprosto stejně ve všech byi-ech zemský ch celcích re
publiky, budou' také ovládány 3poJečnými jednacími i- ády. Co však 
Hci tom u, že byl y vyd á n y d v a s o u bor y tě c h t o i- á d Ů , a to 
jeden pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (vl. nař. č. 98/1928), druhý 
pak pro zemi Českou a M oravsko'3lczskou (vl. nař. č. 190/1928)? A co 
si dále máme mysliti · o stanovisku příslušných legi3lativních oddě leni, 
když při bližším porovnání těchto norem shledáme, že ob s ahově se ne ·; 
různí, lišíce Se pouze pi'eházeným dslo'váním paragrafů. Přehmat tento 
nel ze napro sto ničím omluviti, nejméně ovšem již tím, že správní re
forma nabyla v zemích slovenskýcll. o něi:olik lTl~S; CŮ d~:ve účinnosti 
než v částech ostatních. Jedině správn)r postvp :::a t::tkového stavu 
mohl · býti ten, že by se platnost vydaného ji ž i-ádu rozšířila i · na 
0S t" "ní t17emi , a nebo, že by vydán byl úplně nov}' i-id pole č n}", 
uznávalo-li by se, že Jest potřeba nové úpravy. Ph tom ovšem ne
víme, čím by se tato poti-eba dala odúvodií.ovati, kdyžtě ' ex istující řád 
Demohl se 'V praxi dosud nijak projeviti z toho jednoduchého cIlnrodu, 
že ani na Slovensku nepoča l y dosud fungovati nově =volené samo
s r ávné shory. Ž<':.d .-í m e v záimu cirl s t o .Í nos ti n aš í :c ákonocí á rné činnosti, 
aby způsobený přehmat byl odstran ěn novým jednotným nai-ízením 
Tím ovšem nemá býti ani zdaleka řečeno, že by obsahově tyto je,i
nad řády byly dokonalé. Na jich neúplno st na jedné a mnohomluvnost 
na druhé straně poukázal pisatel těchto i-ádkll v posledním čísle » Vě st
níku svazu čsl. měst « . Na tomto případě vidíme nový ciůkaz, jak ne
vážně jest chápáno veliké dilo správní reformy na místech , která 
v prvé i:-ac1ě jsou povolána je uvésti v život. O lehkovážném po stupu 
těchto činitelů ostatně jsme již měli příležito s t jinde se zmíniti a 
nemůženie ani zde neopakovati, že velké dílo, bohužel, nenalezlo ve-
likých lidí. Dr. J os. Kliment. 

Sbírka zákonů a nařízení jako orgán edičnÍ. Sbírky zá.konll a na
řízení bylo "Ii poslední době použito několikráte ku publikacím , pro něž 
podle zákona č. 139/1919 vlastně určen a není. Bylo v ní totiž uve
řejněno znění některých zákonů, jak se podává ze změn, na zákonu 
tom pozdějšími zákony proveden)Tch. Stalo se tak u pi-íležitosti publi
kace zákona č . 12.5 /27, o organisaci politické správy, kdy byl vyhlášen 
zákon č. 126/1920 o zi-ízení župn ~ ch a okresních úi-aclll se změnami 
provedenými prve jmenovaným zákonem a zároveň vyh1:íšen byl zákon 
č. 330/r92o obsahující volební řád pro župní zastupitelstva a okresní 
výbory, se změn~mi, provedenými na tomto zákonu zákonem Č . 126 
z 1927 o volbě zemských a okresních zastu1pitelstev. Nedávno pak vy
hlášen byl zákon Č. 221/r924 o pojištění zaměstnanců pro případ ne
moci, invalidity a stáří v úpravě provedené zákonem Č. 184/1928. Kdezto 
však v prvých dvou pr-ípadech tvoí-í ono sestavení nyní platného z něni 
oněch zákonll pouhou přílohu zákonů Č . 125 a 126/z7, netvoříc tedy 
zvláštního ,čísla Sbírky, bylo nynější znění novelovaného zikona o so
ciálním pojištění vyhlášeno ve Sbírce jako zvláštní vyhlášl<:a mini3tn 
sociální péče pod Č. 18S/I92'S. - Ptáme-li se, jak)r význam mají . tyto 
publikace, nutno uvážiti asi toto: Jisto jest, že takováto\ uveřejnění 
zákona Č. 139/1919, jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení, 
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neodpovídají; nelze je zahrnouti ani do všeobecné formule § 1. tohoto 
zákona, neboť nejsou to n o v ě v y cl á :v a n á; právní ustanovení, ani 
do podrobného výpočtu předpisú, které mají býti zařazovány do sbírky, 
obsaženého v §u 2. Přesto však neodporují dosavadní podobná uvei-é:J
nění zákonu, neboť do šlo k nim jedině v p1-ípadech, kdy ve zvláštníc:h 
zákonech bylo to uloženo, po případe dovoleno, což jest přípu stne, 
ježto zákon č. 139h919 není zákonem ústavním a ' múže býti tedy beze 
:všeho měněn, resp. dopli1ován pozdějším zákoneml obyčejným. 

Nepřípustné by ovšem bylo, aby jednotlivá ministerstva pu blI
kovala takto ve Sb. z. a n. o své ujmě, tedy bez zvláštního zákonného 
zmocnění, určité zákony se změnami provedenými z nich zákony po
zdějšími. P okud pak jde o právní význam takovéto pubilkace, nej de 
zde o vyhlášení norem, nýbrž o podobnou činnost, jakou podnikaJi 
soukromí vydavatelé, uveřeji1ující pro praktickou potř ebu vydání 1'0 ",

manitých zákonú, tak jak se zákony ty podávají ze změn provedený'ch 
zákony pozdějšími. Jediný rozdíl jest, že zde vychází takovéto sesta
vení ve S.bírce zákonú, kdeito jindy vydává je soukromý nakladatel 
v knižní formě. Skutečnou a jedině závaznou normou ziistává však ptl
vodní zákon a pozdější novely k zákonu tomu vydané, nikoli však 
ono sestavení, byť i vyšlo ve Sb. z. a n. Nesmí tedy býti význ am 
takovéto publikace pi'-ecei1ován. Není však naproti tomu ani nutno, 
publikace takovéto zavrhovati. Úče l jejich' .ie st výhradně prakticky, 
aby totiž při obsáhlejších a několikráte měněných zákonech bylo 
možno ze samotného orgánu, majícího za účel závaznou pub likaci no
vých norem, shledati, jaké jest podle názoru, ovšem nezávazného, 
vlády neb ministerstva, nynější znění určitého zákona po změnách n a 
zákoně tom provedených. K běžné potřebě patrně takovéto uvei-ejně ni . 
po s tačí, jestliže' by se však jednalo o řešení sporných otázek, bude 
vždy nutno bráti za základ jednotlivé zákony tak, jak byly ve Sb . z. 
a n. uveřejněny a zjišťovati jejich souvislost. 

V bývalém říšském zákoníku ~akouském objevila se podobná 
ptJblikace pouze jednou, byla to vyll 1áška ministerstva obchodu zlO. 
Vnl. 1907 č. 199, jíž byl vyhlášen text živnostenského řádu se změ
nami, které byly v něm provedeny zákonem z 5. n. 1907 č. 26 ř. z. 
a všemi zákony pi'-edchozími. I v tomto případě obdržel ministr ob
chodu zvláštní zmocnění, aby t akovouto vyh lášku v říšském zákoníku 
pro:vedl. je. 

Stav, jehož náprava je žádoucna. O velký ch procesech jako byl 
nedávný proces s Klepetářem, Michálkem a Sikorským, se stává. že 
po sluchač i právnické fakulty, ktei'- ; žádají o pi'-ístup do porotní síné, 
při<.:házejíce sem z interesu o tak 1T!éirkantní p1-ípad právní a, snažíce 
se eventuálně usnadniti své studium teoretické - hlavně z oboru 
práva a procesu trestního -, jsou odmítáni s holou poznámkou, ze 
všecky :vstupenky již byly vydány. Bylo by snad pi'-ece jen záhodno, 
aby mčité místo neb alespoií tedy určitý počet vstupenek byl vyh ra
zen pro vážné interesenty-právníky, i když by to bylo na úkor oné 
části pub lika. která sem pi'-ichází jen z dúvodll sensacechtivo sti, jejíž 
nota bene někdy nenáležité a místa nedústojné chování je známo a 
jíž konečně zajisté postačí novinářské referáty spíše, než právníkl1m. 
Snad by v tomto ohledu opatřením s kompetentního místa mohla b}·ti 
zjednána náprava. Kynzl. 

Slavnostná instalácia rektora univerzity Komenského sa konala 
dií.a 6.!Xn. 1928, za prítomnosti zástupcov vlády, úrado~, vojska, ve
ľejnosti a početného študentstva. Odstupujúci rektor, prof. Dr. Brdlík, 
podal podrobnú zprávu o činnosti univerzity v uplynulom studijnom 
roku, z ktorej je zrejmé, že mladá univerzita bratislavská potešiteJne 
vz rastá a ' vnútorné pomery; sa konsolidujú. V letnom semestri bol o 
zapísaných 1386 po s luch áčov, z čoho 107 · cudzincov. Počet poslucbačo v 
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z o S loven ska r as ti e, kdežto z in:)lch zemí ubýva. Koncom štud. roku 
1927-28 m ala unive rzita 33 riadn)lch, 19 mimoriadných profesoro'~, 
9 suplentov, II s úkromn)lch do centova 14 lektorovo Záujem ve rejnosti 
o unive rzitu vzrastá a práca unive rzitn)TCh činitel ov stretá sa čím 
ďalej s tým vačším porozumen im. N ovozvol ený rektor prof. Dr. 
Alb ert PI'ažák prehovoril slávnostnú reč na thema : »Zápas generác ií 
v literatúre.« Vzletným sposobom poukázal nat to, že ako spočíva 
tajomstvo života, pokroku, kultúry ba všetkých ludsk)Tch hodnot 
v gencračnom prúdenÍ. Poválečná generácia musi usilovne pra ::ovai', 
aby udržala, n a mnohýc h mies tach poškodenú, loď evropskej kultúry . 
N ikde nie je zapotreby tol 'kého generačného prúdenia ako na Slo
vensku. M ladým tu nastává veľká povinno sť : n esmú sa obávať 
tiahnúť proti tomu) č o s a prežilo. U ni ve rzita musí byť nositel'kou 
kultury, preto sa nesmie dívať do tninulosti a do prítomnosti , al e do 
budúčnosti N edoro zumenia, ktoré SCl vyskytujú, sú v)ls lednicou zápa
senia dvoch generácií. V tom.to boji musia byť porazenÍ starL Víťazstvo 
mladej generác ie bude po čiatkom .nového, č i stého, spravodlivého 
národa. L. K. 

LITERATURA. 
Przemyslaw Dqbkowski: Powszechna kronika historyczno-prawna 

za lata 192~1925. - Lwów, nak1. redakce Pami~tnik hist.-praw. V,!., 
str. .:[00 in 8. ~ Polský právní historik a universitní profesor ve Lvově 
Dqbkowski pokusil se o zajímavou publikaci, o jakéhosi průvodce po 
liter atuřE: ;:: :- :'.vně-historické za 1. 1920-1925. Je v ni sestavena biblio
g rafie, podány POSUÓl\:j- o některých význačnějších dílech i sestaveny 
zp rávy o zemi-elých právnÍcÍ1 ~'istoricÍch skoro ze všech zemí celého 
světa . Tím vzniká nejrůznější směsi'::2 drobn)Tch i delších zprá.v a jak 
a ni jinak není možno, jsou tyto zp·ráV'y je~~ou velice podrobné, jindy 
jen náznakové a také samozřejmě nelze vždy vy:::-.dovati úplnost čl 
přesnost. N a takovou práci ovšem bylo by třeba celé v e ii~,:~ redakce a 
nikoliv jediného člověka, ale právě proto musíme práci Dqbko-, .'s'kého 
oceniti ve slušné míře. Co vskutku zaráží a čeho nelze odpustiti, jest, 
že tituly z některých našich časopislt (Čes . čas. llÍst., Čas. pro d,ěj. 'ven
kova) uvádí podle německých Mitteilungen des Ver. f. Geschichte d. 
Deutschen in Boh. v)T hradně německy, ačko l iv by jistě nebylo mu ne
možno ve Lvově tyto dva časopisy si opatřiti. Doufejme, že tato sku
tečná chyba bude p1-Íště napravena a české literatuře věnována po
zornost, jaké si jistě plně zaslOUŽÍ, zvláš tě ze země slo'vanské. 

Bylo již naznačeno, že při takovéto práci n ení možno dožadovati 
se úplnosti . MlLlsí .dostačiti, přispěje-li tato kronika k první informaci. 
Právě ,proto, že nelze a zvláště ne jednomu pracovníku dospěti v ta
kovéto práci k nějaké dokonalosti, bylo by asi lépe, už také proto, že 
podobné srovnávací bibliografie v právní historii nemají valného vý
znamu (srov. na př. bibliografii z Chile, Číny, Brasilie ap.), obmeziti 
se příště na některé příbuznější obory a sice jednak domácích práv 
(vypustiti i- ímské a kanonické právo) a jednak i na sfé ry sobě h1ízké, 
jako práva zemí slovanských neb germánských K tomu ostatně při 
spějí nepochybně zkušenosti získané první povšechnou kroniko-u hi-
s torick?právní. Čao 

100 Jahre Johann Liebieg & Comp. Veliké průmyslové podniky 
světového v)'znamn vydávají často při jubilejních pI-í ležitostech sla·v
nostní publikace o sv)'ch závodech . Tak · u nás v r. 1925 Škodovy zá
"odYI vydaly jubilejní publikaci u příležitosti výročí svého 25letého 
trvání co akciová spo l ečnost, yetos pak v srpnu vydala rovněž takovou 
světoznámá liberecká textilní firma Jan Liebieg a spol, na oslavu stého 
výročí svého založení. Tato . již po stránce zevně j ší skvěle vypravená 
kn:žka pěkně l íč; , jak zakladatel firmy,· broumovský rodák Jan Liebieg, 
započav svou životní dráhu jako soukenick)T pomocník, svým obchod-


