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případě exekuční dražby při neuspokojení věřitele z výtěžku. Dle našeho 
práva, není podobného ručení bývalého vlastníka, ,avšak dříve nabytých 
práv věřitelových ze staréh.o německého 'práva bylo by třeb:a uznati. . 

Nemenší potíže plls'obí rozdíl v naZÍrrání na způs:obdelace dědické. 
V § 1922. něm. obČ. z. vyslovena 'zásada, že smrtí p.řechází majetek zemře
lého jako celek na dědice; jest to stará zásada: vvvus, mortuum saisit, 
objevující se též v OJde livil: le mort sai-s· it le vii. Není zapotřebí ode
vzdání jmění od soudu 'odevzdací listinou, nýbrž nabytí vlastnického práva 
dědicem k p·ozůstalosti :podmiňuje se přímo zákonem. Jedná se tedy při 
p'Jzemckh vlastně jen o opravu zápi,su. Dědic vyžádá si od s,oudu po
tvrzení o svém dědickém p/ráJvu (Erbschein, § 2353. n. 'obč. z.) a <Ile toho 
se záITJis bez žádosti o:praví. Je-li více dědiců, rozvrhnou si majetek -
není-li poslední vůle - smlouvou (Erbsauseinandersetzung, § 2032. n. ohč. z.), 
jež se za nezleti1é dědice schválí poručensky. Poněvadž neby-b nařízeillÍ 
obdobného našemu souladu k,atastru s 'pozemkov'ou knihou, vykazuje kniha 
pozemková, pokud se týče vlastníka, zřídka skutečného držitele. Obyčejně 
dávUJ zemřel a nemají-li dědkové dŮ'vodu k opravě pozemkové knihy, 
ponech-aH v ní z'rovna jako stará břemena i vlastníkem třeba dá'Vlno zemře
lého děda. 

Pozemková kniha -Pfuská nemá mapy, ani evidence katastru nemá 
řádné mapy. Veřejný statek ,ani stavební částice nevyznačovaly se, sou
hrnem označovaly se jako »unvermessener Ortsraum«. Celé· město Hlučín 
stkví se na ma\pě jako 'bílá pl-Jcha. Jest nezbytno, ,aby nevyznačené pl-ochy 
na mapách se ,přeměřily, vyznačily, zřídily nové mapy dle jednotného mě
řítka reambuI,ací katastru. PIIOI tyto práce jeví se však málo 'por,ozumění. 
Evidence poz. katastru v Hlučíně pracuje všechno možné, výkazy, soupisy 
majetku, ale k vlastní práci se g e o met ř i nedostanJu. Teprve po zamě
ření stavebních částic, zřízení maJp, bude se moci přikročiti - k zřízení 
pozemkových knih dle našich zákom"I. Kéž by se s tím příliš neotálelo! 

Kyas Karel. 

Literatura. 
Ca h a .lla n, od/borový rada v ministerstvu financí: »PinančnÍ věda a 

finanční právo«. Zároveň p,říspěvek k noetice Iprávní. (Sbírka spisů ,práv
nických a národoho1srpodářslkých, VI. sv., 1921.) 

S,pÍlS skládá se ze 4 částí, jichž ohsah IPřimyká se k hlavnímu účelu, ' 
spisovatelem s.Iedlo,vanému: ukázati rozdíl mezi · 'poznáViací methodou finan
ční vědy, jakožto zvláštního 'Jboru politické ekonomie v širším smyslu na 
jedné a fiJ1ančního tpráva, jakožto zvláštní discip,liny v sous'Íavě právní vě
dy, l1Ja straně druhé. 

První (úvodní) část zabývá 'se PriO,to záJ1dadními zplls,oiby vědeckého 
nazírání vůbec (§ 1.) a normativního zvlášť (§ 2.). Zde líčí autJr ve shodě 
S normativní theorií zásadní dualis.mus nazírámí klausálního (přírodověde
ckého) a normatirvního, přidávaje k oběma těmtlo, Zlpúsobllm ještě hledisko 

. třetí, t. j. teleJlogické, a to p.odle vzoru Englišova (viz pOjednání »Násti:n 
národohospjoJdář.ské noetiky« ve Sbornílku věd právních \a státních, roč. 
XVII. a XVIII.). Normy jakožto předmět ·poznávání normativního dělí Stpi
sovatel v TI'Jrmy autonomní a heteronlomní, př-i čemž jest mu autonomní 
normou ta, jíž povin:nostní subjek,t po.dle své vůle může, ale noolU's.í plniti, 
kdežto heteronomní vyznačuje se vynutitelností se strany nlo,rmo,véhq sub
jektu. Typem tohJto druhu norem jest autoru norma právní. 

V druhé části aplikuje s,pisovatel povšechná noetická hlecliska, stano
vená v části první, na \o,bě discipliny, o kterých spis jedná, a dovozuje, že 
hledisko f inanční vědy jest teleologické, že nlaUlky její nemají - na rozdíl 

----_ .. _--- ~------ - ----""~===~-----
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od s'Justav f inančního práva - na zřeteli konkretní stM (právní řád), ný
brž jsou pouhými \pokyny a radami pro finančního politika. Uskutečnění 
těchto, pokynú Ia rad v rámci určitého .právmího řádu, jež ,děje se stanove
ním finančních norem, jest činnos,tí ll'Jrmativní. Tyto normy jsou částí 
jednotného právního řádu iistého státu. Autor zalbývá se v této souvislosti 
Bráfovou a Myr,bachovou definicí finančního práva. 

Cást třetí skládá se ze tří oddílli, z llichž ,první ukazuje rúznost obbu 
hledisek (finančně-vědeckého a finlančně-ptávního) pr-o obor úhrad řád-

. ných. Zde pojednává spiS'Jvatel o poplatcích a daních, zabývaj'e se na zá
kladě běžné nla,uky finanční vědy IPodstatlou obou těchto druht1 státních dá
vek . Podotýká, že naše zákony nedefinují ani ·popla-tkt1, ani daní. Pokud 
jde o daně, stanoví zákony jenJm jaJký'si .tnpcrlý stav popbatníkl1 slovy »pod
léhá dani«, jimiž zahrnut jes,t celý soulblo,r poviU1ností, z nichž finančně-poli
ticky nejdúležitější jest povinno,srt ,platiti daň. V této souvislosti pojednává 
autor o Myrbachově, Voge l ově, O. Mayerově a Fleinerově definicích dávek 
s hlediska právnickéhlo a třídění daní v literatuře finančně-právní vúbec. 

V následuiícím § 7. tohoto oddílu spisu p,ředvádí iPak s]5isovatel, pře
deslav povšechnou konstrukci pojmu právního IPoměru s hlediska norm/a
tivního jak'Jž~IO povilllJlostního vztahu, jenž jest současně a bezprostředně 
spjat s existencí jistých skutečností vyznačených právní normou, nekoJik 
konkretních druhú dávek, a to daň z dúchodu (Ipříjmu) ,z piVJa a z cukru, 
pOlplatky a daň z převndu statkl1 a z pracwnich výkonú. 

Oddíl druhý ,jedná o úhr1adách mimořádných a rozčleměn jest ve dvě 
části (§§ 9. a 10.). V Iprv,ní zabývá se autor úvahami, které ,předcházeií 
vzniku normy (teleollogické a nor ma1ivnO a ,(ýkají se jednak otázky '11áro
dohosp)dářské účeln!ostí nových daní či uzavření dluhu státního (výpújčiky), 
při čemž roztřiďuje podle panující nauky finančně-vědecké pl1jčky na zá
kladě jich vlastností (krátko- a dlouhodobé, prémiové, loterní atd.), v druhé 
třídí spisovatel povinnosti z ,h)tové ,normy vyplývající, ·hledě při tom jed
nak ke skutečnostem, na něž norma víže právní povinnost státní správy a 
o bsah tétopov.innosti, jakož i k IPovinnostem jiných 'Jrgánú (správa a 100'11-
trola státního dluhu, ředitels,tyí a ,pokladna státního dluhu). V »Závěru« 
shrJ1uje s:pisovatel své vývody a uk1azuje jmenlo'vitě k výh)dnosti j'ednotné 
úpravy státního dluhu po vzoru němeoké »Reichsschuldenordnung«. 

Podle téže základní zásady - rozlišování hlediska finanční vědy (te
leOlogického) a iinančního práva (n) rmlativníhlo.) - rozvrstvemy jsou ' vý
klady v následujícím třetím oddíle, jednaiícím o finanční rovnováze ve s.tá
tě. Zmíniv se o povaze rozpočtu státního (s hlediska teleobgického a práv
ního), pOjednává spisovatel poměrně velmi zevrubně o právních povinno
stech při státním hosP0dářství finJančnÍm. Vycházeje zde ze svého základ
ního názofou, že ,právní normou a .tudíž i wávní povÍrmostí mMe býti i'en 
Ilórma resp. povinnost vynutitelná (ostatní 'povinnosti, byt byly by i obsa
ženy v právním řádě, jS'JU spisovateli povinnostmi více mémě ethickým.i), 
prohlašnie autor, že normy stanovící Ipovinnost státní správy, sestaviti roz
počet, měly by býti normami právními. 

Z'abývá se v této souvislosti theoriemi, které jednaií o Ip'Jvinnos,ti 
parlamentní, zkoumati rozpočet a do iis,té doby o něm rozhodnouti '(Laband, 
KJnrad, Myrbach) . Podle jeho vlastního 'názoru .nedává par1iamellt schvá
leEÍm rozpočtu stá1nÍ správě pi'áva vybírati daně podle platných zákonů 
a konati vydállí, nýbrž ukládá jí pří'sluŠJ1oU ,povinnost. 

Pokud jde o právní normy, Meré stanoví ipov.innostiJrgánú, jež j'sou 
povolány kontrolovati vládu při státním hospodářs,tví, nejsou tyto nJrmy 
podle názoru· spisovatelova pouhými záJmny . fJrmálními, jak tvr·dí na př. 
Laband a Bráf, nýbrž zákony materie:Lními. 

Poslední část spisu, čtvrtá, věnována jest otázce z'ařadění finanční
ho práva d,o obecné systematiky právní. Aulor kons.tatuje, že dávky I(iber-



- 210 -

ně) platí se jak v zájmu jerunJ tlivce ·(p,o;plaJtníka), tak i v zájmu celku. S 
toho,to hlediska nelze tudíž upot.řebiti theorii zájmovou, lišící (právo ve ve
r'ejné 13 soukľomé, pro umístění finančního· pľáva do obecné s.oustavy práv
nL Ani kriterium theJ ľie mocenské nes,tačí, poněva.džpovinl1os:t uložená 
finanční normou jest uložena ,povinnostnímu subjektu právě tak, jako IPO
vilmos't uložená normou práva soukromého, a hnanční norma zná jednání 
mezi státem a poddaným jako mezi koordinovanými. Co týká se 'konečně 
themie organické, mohlo by se s. hleliska zásady všeobecnosti, která jest 
ovšem principem finančně-vědeck~Tm , finanční právo býti posuzováno jako 
součást práva veřejného. Dle zása.dy stejnoměrnosti, jež hledí Je ryze indi
viduelním poměrLlm jednotlivce, by však slušelo posuzovati je za součást 
pľáva soukromého. 

Duali'smus pľávní (veřejné a soukromé právo) má v .o·boru finančmího 
práva významné pľaktické 'důsledky, Ideľé jeví se zejmén.a v otázce 'Pří
pustnos,ti analogie obč.a.nskéhJ Ipráva (Myrbach 'proti, Tezneľ pro). 

Zmíniv se o některých l<onkretních otázkách, sem spadajících, po
jednává spisovatel na konec o speciálních ' smJ.ouvách, které vyskytují se 
v oboru Hnančmího prá'va (vyrovnání 'J ,dani z mas(a, vína a moštu, 'proná
jem těchto daní podle dřívějších zákonll, paušalování atd.). Je přirozeno , 
že autoľ ze svého normativlního hlediska nemůže do,slpěti k žádnému jinému 
positivnímu výs ledlm, než ze nOľmy finančního 'Pľáva j'SOll s<oučástí iedilvt
ného pr.ávního řádu. I z dí'Iv o dll pľakti<ckých jeví se mu žádoucno" aby 
byl.a vy'budována, jednotná právní 110nma o hnančním ho~p Jdářsltví státr.., 
jež by upravovala nejen to, 00 jest s.poleČ!l1é všem dávkám bez ohledu na 
jeiich specielnÍ druh, ,nýbrž i veškeľá us.tanove!1í týkající s.e hnanóního 
hos\podářs,tví statního, jež se ' Jbyčejně p1řičítají právu ústavnímu ,a správnÍ
mu (r rnpočet, zákonodársltví o dá Vlkách, úpmva státního úvěru , Ikontrola 
státního hoslPodářství a o,rganisac.e finančnÍ<Ch úřadll). 

lillavní ÚlkJl, jejž vy tknu I s,i autor, jest přesné oddělení hledisek, která 
zaujímají jednak věda finanční j.akožto zvláštní' součást politické oe'kon'omie, 
a finanční právo. Vychází při tom .z te'orie nonna,tivní. Pro toho· arciť, 
kdo ,tuto teJrii ovládá la její s·právnolSt uznává, spadá zmíněný úlml v je·dno 
s širším problémem methodologie vědy právní vůbe,c a národního, hoslpo
dářství, j,ak řešen Ibyl již jinde. Autor sám ja.!wžto přesvědčelllý přívrželnec 
školy normativní vycháZÍ též skutečně v zásadě z uče:ní tét J školy, jemuž 
velmi ,dobře rozumí. Proto, nepřejímá ďednot1ivé jeho ,poučky nelcri,ticky a 
paušálně, n~ brž odchyluůe se v konkrel1:ních př~padech 'značně od svých 
vz.orí'I, dobře jsa ' si vědom, ža ani mezi hlavními zastaU1ci theorie norma
tivní právě v oněch jedrnotlivostech nepanuje úpLná shoda názo,rů . Spis jeho 
jev.í lSe tedy jako první soustavný IP okus k'onkretní aJplika'ce ,pouček norma
tivní theJrie na zvláštní obor práva objektiv.ního, t. 'jo finan·čního., a má tu
díž v tomto smyslu zvláštní theoretkký význam, byt i některé z jeho vý
s,ledklJ pTO přesvědčeného zast.a:nce theolric norma,tivní a idealisti,ckého lI1a
zíráJní H1osohckého vlI,bec budou s,e jeviti Elamozřejmými. Tato samJZřej
most a .pro,oo i z.dánlivá zbytečnost některých zvlášť důrazně opakovaných 
IPGznatkí'I mizí však, uváži me-li, že these, které hájí autor, panuiící naukou 
nejs'Ju dosud n.ij,ak lIznávány a že zejména dosavadní nedostatečná metho
do,logie fitna.nční vě·dy a fi:nančního 'práva způs.db:uje v běžném písemnictví 
vědeokém velmi často splývání ·dvou oborů ; které s uvědomělého hledi·ska 
methtodologic:kého mají jen vnější název s.polečný (f i n a n Č.Jl í věda la f i
n a n ční právo) ,*) 

*) Dosavadní meth Jdicky velmi primitivní stav' vědy fi,nančního prá
va - viiz na př . jen Myrba-chovu the·orii o »steuerpflichtige Sache«! - vy
dává arciť knihu Cah ovu nebezpečí Ine.pocho'pení se strany t. zv. ·odborných 
kl'uhll , již vlldčí myšle.n~e s'pisu asi sJtva porozumí, budou v ní spíše hle-

- - -- - ------------------------- ------
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Z výsledků JehO' práce, v ni.chž odchyluje se od literární·ch svých 
v.z o,rů,dlu žno tu uvés,ti jmenovitě dva: jeho rozlišování norem heteronom
ní ch a autonomních, ,pak n02)díl mezi nn rmou právní a ethiC'lcou. V první:ni 
směru předst,a.vuje si spisovatel autonomní normu tak, že »plnění její jest 
zůstaveno autonomii povinnostního, subjektu« (str .2.), .že ji tedy 'plní jen 
tehdy, když ji plniti ch c e, což neplatí o Il'Jrmách heteronomních. Problém 
neiní zde, jak se zdá,případně vyhraně:n: s hlediska skutečnostního (kausál
ního, v našerm přípa ,dě: 'Ps,ycholo,grického) je .arciť 'pravda, že povi1nno,st je 
zde dána do li,bovi'I1e zavázaného sulbjek,tu, rl. j., že plní jen, když chce, ji
n-í,rmi slovy, že je v u.znávání 'své ,povinnJsti autonomní, avšak s hlediska 
normativního jest :nemyslitelný pogem povinnlOsti, která by takto, byla dána 
do Hbovůle povinrnos,tního subjek,tu, Merý tedy má nebo nemusí plniti po
eLle t'.lho, chce-Ii čili. ,nic. SpisO'vatel zde patrně ,nedbá d v o- j i té úlohy, Ide
rou v oboru autonomní,ch norem má nonmou zavázaný jako normový sub
jekt .a subjekt ,povinnostnÍ.. Zde jako normový swbjekt disponuje normou a 
tudíž též existenCÍ povinnosti jí stanovené, což vyjádřeno bývá též větou, 
že k existenci aut·oilOmní povinnosti je povšechně třeba její ,u z Ul á v á n í, 
nikoliv jako subjekt povinnostní. Jakožto subjekt povinllostní vázán je 
stejně povinností, kterou si uložH jako normový subjekt, jako přino,rmách 
heteron Jmních. Je ja,sno, že povinnost - což neznamená nic jiného, Ulež 
povšechnou »vázanost« - nermll že bý,ti závislá na libovůli t·oho, kdo má 
platLti, poněvadž by ;pak právě vůbec žádnou povinn.ostí (vázaností) ne
byla a »,a:u~():n ' Jmní povinnost« ve smyslu s'pisovatelově byla by contradictio 
in adjecto. 

, Methodologicky přij.atelna, byť i neobvyklá, jest naprorti tomu Cahrova 
konstrukce právní a contr. ethi.cké normy. Pro Cahu je,s.t vynutitelnos.t 
essentiaJe každé p r á v n í lurmy, z čehož pllyne, že nemůže uznati žádné 
1. ·zv. lex imperfecta. Poněvadž však autor přece nechce se uvniltř práv
ního řádu zříci 1( 'O~lstľrUlkce nevynutitelný.ch povinností, ko:nstruuje je j<iJko 
povinnosti ethické ,a. musí ,tudí'ži dllsledně ,p,říslušné normy,obsažené v 
práv'ním řádě, pr,ohlásiti za nonmy SVJU ,podstatou ethické. Spisovatel při
jal zde v zá,s,adě učení Kelsenovo, Jderý praví, že každá právní norma, 
má-li jí býti, musí olbsahov,ati san,kci , 1. j. povin:nost státu exekvovati nebo 
tresta~i v příp.adě, že povinnostmím subjektem nebude :plněma. 

Pro Kelsena jest jehJ j)o;u'čka v zásadě intenpretační pomllckou, kte
rou zjišfujeme, :óda-li právní řád v konkretním pří,pa-dě chtěl vůbec stanO'
viti povirnnos1. V mnohých přípa'dech ~otiž přes tOl že zákon UŽ.Ívá norma
tivních výrazll (na př.: platný testament má být i s·dělán tak či ·onak) . 
podle úmyslu zálwnodárce p,řes to neměla b5rtistanovena povinnost ničí ; v 
uvedeném příkladě nemá zajisté ani testament povunnost vypadat tak, alby 
byl platný, 'ani o,bčarné povi'nIl1.0s,t sdělávati jej tak, aby byl platný. z Kel
senova uče:ní, jak vyloženo jest v ,jeho díle »tIauptprobleme der Staats
rechtslehre«, plyne, ani.ž by tento závažný důsledek byl výs,l'ovně vyjá'dřen, 
že v obJru právního řádu máme ve skutečnosti jen jed·iný povinnos,tní sub
jekt a ,tím jest stát, IPodřízený právlnímu řádu . Tentol subjekt obs,ažen m'usí 
bý,ti v .každé jednoUivé normě, maje povinnost ex~kv,ovati nebo trestati, 
nes-plní-Ii os,tatní 'právní subjekty, 1. j. občané, povin.nos,ti jim ul)žené. Ona 
povinnost stá,tu jest pro, Kelsena (ia tu,díž též pro Cahu) di'tvodem ,pozná'ní, 
že zde jest povinn.ost jiného plrávního subjektu. Právě '.l:na primární povin
nost s,tátu jeví se však. podle názoTu Cahova jako povinno,st ethická a 'po
něva,dž patmě není ·dále vynutitelná, všechny normy Iprávního řadu byly 
by pa-k Ionec koncll e t h i ·c k é, poněvad ž nevy.nutútelné. Rozumí se, že by 

dati hni,d'y a pátrati, kde v ,ní snad vynecháno jest n ějaké po'sitivní ustano
vení fi 'nančně-právní, domnívaíjce se, že jde antorovi o vyčerpáv ající vý
počet těchto llstan .wenÍ. 
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pak - právě s hlediska dvojího úkolu státu jako normového a povinnost-
ního subjektu - byly vlastně všechny iprávní normy autonomní. . 

Problém, 'J němž .s:pisovatel jedná, jest z nejobtížnějších celé theorie 
normativ11Í. Proto je pocholpitelno, že ami spisovateli nepodařilo se rozře
š i,t jej uSlpokoiivě. Dlužno uvážiti, že ani, pľJs.tým př~puštěiním ,mC>Ž!1oslÍi 
norem bez sankce, t. j. t. zv. leges imperfectae, není ,odstraněna pochyb
no.st, které kriteJ"<ium - ,kromě nerozho.dného mluvnkkého znění normy -
má býti rozhJdn1TilTl pro zodpovědění otá,zky, chtěl-li normový soubor v 
určitém 'případě s,ta,novřti povinnost či.1i nic. Otázka ta SOlllvi'sí os,tatně 
bezprostředně s konstrukcí povinnostních 's,Ulbjektll (práVlních ,subjektů) a s 
naukou o státních orgánech, zejména 'o jei:ich p'Jměru ke s,tátu. Ten, koho· 
by zarážela Cc:..holva konstrukce e.t hi 'c k ý c h norem a :povinností ja]wžto 
součástek p r á v:n í h o řádu , musí si prostě uvědJmit, že právě pr'o Cahu,. 
který možnost, ba nutnost podobných norem a ·povinností v právnúm řádě 
pJ-ipouští, vlastně neznamenají tyto »e t h i c k é« normy, resp. IP'JVilnnosti . 
nic jiného· než p r á v ní nOTmy a 'poviJ1nostj bez výs,lov'l1é sankce, tedy le
g-es imperfectae. 

Naprosto .původní jest způsob, jakým spis,ovate.[ rozvrhuje si látku,. 
pokud jde ,o vylíčení platného práv,a finanču1ího. Autor počíná si zde velmi 
důsledně a samostatně, takže bude asi málo spisů, které tak zásadně 
odch1r1i1y se od svých vzorl\. Spisovateli zde pomáhá arciť jeho pevná 
methodologická základna a jasné vědomí hranic, jež vytýčeny jsou po
zllávání ryze normativnímu. Tomu ovšem, kdo 'jest zvyklý nacházeti v 
dogmatických výkladech právnických ř.adu úvah z iiných oborů vědných 
(politických, s·ociálních a pod.),budou se snad ryze normatiVl11í výv·o:dy 
jeviti suchopárnými. Vinu nemá zde však autor, své methody a jejich 
hna:nic si . vědomý, nýbrž 'disciplina sama, kter'ou ·pěstuje. Vycházeje ze 
s,právlného názoru, že největší částí každého právního řádu jest podrobné 
vypsání oněch skutečno'stí (okolností), na které jalwžto na svůj ,předpoklad 
víže I1' J rma určité povinnosti, třídí spis,ovatel onu část svých vývodů, ve 
kterýd1 pOjednává o positivní úpravě 'jeldno,tlivých berní (§ 7.), důsledně 
na dva hlavní oddíly jednající 1. o skuteČlnostech, v jichž existenci jest 
právním Y-ádem spdata berní po,vinnost, a 2. o 1P0vinno,stech se skutečnostmi 
těmito spJjených. Tento druhý oddíl skládá 'se pak z dalšich kapitol buď 
podle jednotlivých povinnostních suhjek,tů (.na př. A. povinnost po!platníka, 
B. povinnosti jiný'ch ·o,sob, C. povirrtnosti úřadll , D. p)vinnosti odha-dních a 
odvolacích komisO, nebo časově podle stadií výrobních (při dani z piva). 

Ačkoliv s,pis podle svéhJ programu má se za.bývati stejně fiinan6ní 
"ědou j.ako finančním ,právem, přece mnohem více pOjednává o otázkách, 
ryze norma,tivních než fi:nančně-vědeckých (polihcko-ekonomických). Po
kud jde o tytJ, omezude se spisovatel v podstatě na reprodukci běŽných 
pouček ze známých spisft, jednajících o finanční vědě (Bráf, Kaizl, řIecke~) , 
nephdávaje k nim svý·ch vlaJstních vývQdft :a konstrukcí. Za to v o,tázkách 
právně-noetických a dogmatiakých počíná si naveskrz samostatně. I po
užitá literatura je z.de podstatně boha.tějŠí (Konrad, freilberger, Myrlbach, 
RJschni.k, Vogel, Waldecker, fleiner, Otto, Mayer, Laband, freund, Jelin1-
ne k, Tezner, Kormann, Spiegel, BernatZik, lf,oetzel, Pražák, La.yer, Schenk, 
Tilsch, Kelsen, Weyr), Samostatnost úsudku osvědčuje zde spi'sovatel nej.en 
pří vlastním dogmatickém výkla,du ustanovení fil1ančně-právních, · nýbrž i 
tam, kde se vypořádává ze svého hlediska normativního s běžnými kon
strukcemi a ~pornými ,otázkami theoretickými. JakJ konkretní příkl.ady 
buďtež uvedeny jeho vývody na str. 38. o ,podstatě berní povinno'Sti, dále 
pak . řešení sporné otázky o podstatě státního n~rokl1 na zaplacení qávky 
z cukru (str. 52.). jenž kJnstruuje se v lliter.atuře (Myrbach) ta.k, jako· by 
mu odpovídala jakási povinnost věc i,dani ~podrt{)bené (»steuerpflichUge 
Sache« podle Myrbacha), a zejména podr.obnější rozbor právní kontrovers.e 
o právním postavení p.arlamentu, p .:lkud jde t{) jeho schvalovací funkci vllči 
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stát.nímu rozpočtu . Spiso'vatel zab~Tvá se zde známou komstmkcí Laban
dOVQU a Rehmovou, zmiňuje se o stanovisku Konraidově a MyrbachJVě, a 
dosrpívá 'Pak, přikláněje se zásadně k názoru Labandovu (str. 89.) ke zmí
něné již thesi, že parlamentární schválení rozpočtu znamená, pokud se týče 
výdajů, nikQliv z m ,,) c:n ě n í dalllé s,tátní správě, aby týtQ výdaje konala, 
nýbrž uložení p o v in n o s t i výdaje ty 'k.onati (str. ' 91.). S'Pisovatel vy
chází tu správně z ústředního pojmu . všelikého normativního po'znávání. 
t. j. z pOjmu p o v i Jl n o s t i a nik',)liv, jak v běžné literatuře je obvykLo, z 
pojmu subjektivního op r á v Jl ě ní. S toho,to svého stanov~ska 'Pohlíží též 
na známou kon.tJ:oversi, jež tý,ká se 'P',)měru k a ž do roč n í h o par,lamen
tárního schvalování vybírání daní k t r v a ,1 é daňové povinno'sti popla:tník{, 
stanQvené nesporně zákony daňQvými. Má-li .arciť tento rozpor býti theo 
reticky dokonale ro.zřešen, bylo by nutno zaujmcuti stanovisko k jiným na
ukáan .thoorie ,právní, zejména k nauce o p',)jmu státních orgánů ' (p.arlamen
tu, státních úřadl' a pod.) a jejich poměru ke státu. Tuto obtížnou, theorií 
dosud uspokojivě nero.zřešenou otá:zku au,tor ',)všem zásadně nepPojednává, 
CQž však ve spise, jenž ex 'profess'o nejedná o podobných 'problémech, jest 
pochopiteLné. . 

Jako dloull-olet)! praktik ve věcech finančně-privních ovládá 
autor ,příslušný positivně-právní materiál dokonale. Ze ve sta,ti, jednající 
o úpravé daně z piva (str. 46,), ,nemohl již vzíti zřetel k nejnovější úprav ě 
tohoto předmětu, jest samozřejmé. 

Kniha jest psána slohem jasným, neuměl'kovaným . Tu a tam ,arciť je 
patrno, že autor doshd úplně neovládá vnější techniku spisovate.lskou. Dúka
zem toho jest, že na několika místech používá běžného slohu učebnic, patrně 
následkem vliv.u těch učebnic, jichž při sepisování s·vé práce :používal. Cel
kový úsudek o práci Cahově vyznívá však pozh.Ydně velmi příznivě. 

Wey r. 
Dr. M. K a š ,p á rek: O uzavření smlouvy pojišfovací podle práva 

československého. Svazek ll. "Sbírky spislI právnických a .národohospodář
ských« vydávané Karlem Englišem a františkem Weyrem. V Brně 1920. -

Spis rozdělen jest na šest hlav. Autor seznamuje čtenáře qlejprve se 
z á k Q n li Ý \TI i p r ,a m e n y svého tematu a .jedná po té o uzavře.ní po
jišť{)vací smlouvy v postu.pu · časovém (návrh, přijetí návrhll, perfekce 
smlouvy, odchylky p,)jistky od návrhu). Závěr spisu 'pod názvem »0 okol
nostech nebez,pečí« jedná o o d s tup uod sm!Quvy již uzavřené. 

I. Obsah spisu je v podstatě tento: 
Iilava prvá: »0 pramenech Sioukromého práva 'Pojišťovacího«. Vědě 

nep,)daři1o se posud jed,nQtně formulovati po.jem smlouvy ,pojišťovací. Do 
zákona o smlouvě pOjiš(io'vací ze .dne 24. pr·osince 1917, ř . z. Č. 501, nebyla 
proto úmyslně pojata definice smlouvy pojišťovací. Uherský Qbchodní zá
kon z r. 1875 '.)bsah'llje dvě definice smlouvy lj)iOljiš(ovací, pro pojištění ško
dové a pojištění životní. Francouzská osnov,a zákona o smlouvě pojišťovací 
ze dne 14. června 1906 ,obsahuje definici, která nevystihuje správ1ně p:c.d
staty ,pOjištění ·,)sobního. V obvodu platnosti obecného práva nastane .jen 
v řídkých případech spor o to, jedná-li se o smlouvu p:odiš(ovad. Pochyb
nosti ty vzniknou ještě řídčeji v obvodu platnosti soukr-,)mého práva poji
š(ovacího ko,.Hfikovaného zák-,)nem ze dne 23. prosince 1917, ř. z. Č. 501, 
když totiž smlouvy jSJU uzavřeny ,pojišťovnami v rámci jejich obchodování. 

Obvod platnosti zákona o smlouvě '])o,jiš(,OIvací je ,obmezen ve dvojím 
směru: a) po stránce věc n é neplatí pro smlouvy námořníhJ pojištění, 
smlouvy zajiš(ovací a sml,ouvy ·01 slosovadm rpojjštění; po stránce o s o b n í 
nevztahuje se Hla smlouvy p,)jiš(ovací, které byly uzavřeny 'pojišťovnou 
ještě nekoncesovanou (tak·ové smlouvy jsou pLatny s'oukromoprávně, t . j. 
sluší posu:wvati je dle práva obchodního neb '.)bčanského), 'na smlouvy u
zavřené se zapsanými ,pomocn~!mi pokladnami dle zákona ze dne 16. čer-
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v ence 1892, Č. 202 ř. Z. , na pOjišťovací poměry pojištění veřejnopráv1ního a 
na náhradní smJ.Juvy 'llzavřené s pojišfovnami v oboru pOj.jštění pensijního; 

Ostatně ,platí pro · sml'o'llvy pOjišťova.cí jako prameny pod,půr.né právo 
obchodní. obchodní ,právo obyčejové a právo '.)bčanské, na Slovensku pak 
obchod'IlÍ zákon čl. XXXVII .. z r. 1875, ·obchodní právo obyčej-)vé a právo 
občanské . 

Hlava dmhá (O náv,rhu«) jed.ná o nále žitostech návrhu p.o stránce 
o.bsahu a f,ormy, o vázanosti k návrhu a I) 'llhasnutí návrhu. Po stránce 
obsahu musí býti náv rh určitý, musí ,obsahovati aS1poň všechny podstatné 
body smluv llí (essentia1i,a negotii). Sem patří: a) V pOjištění šk,odovém ,po
ji štěný subjektivní h.)spodářský zájem. b) Nebezpečí, proti ,němuž p.oj,iště
ním hledá se o.chrana, (přičemž není zapot,ř~bí, aby navrhovatel udal v 
návrhu jednotlivé lolkolnosti · nebezpečí, dle, nichž ,pojistitel .oceňuje indi,vi
uuální povahu konkretního risika; stačí , když ()hraničí v návrhu nebezpečí 
vůči nebezpečím jilného druhu. lúdaje ok'.)lností nebezpečí nepatří ke smluv
nímu obsahu. c) Plnění IPo.jistitele. d) Premie. 

Doba :pojiŠtění vysvítá ča'sto z povahy plOměru pojistného. Avšak i 
kdy ž z povahy tohoto pJměru nevyplývá, není okolno.st tato určit,osti ná
vrhu na závadu. V takDvém pří,padě dlužnlŮl za to míti, že navrhovatel chce 
uzavříti pojištění na neurčitou dobu. Pojistník má právo. vypověděti smlou
vu k J ncem běžného ,pojist,ného období. Z návrhu musí býti zřejmo, že na_o 
vrho;vatel chce váJzati se pod podmínkou, že návrh pude přijat. Návrho.vý 
list o'bsahuje čast,o vedle pOjis.tníkovy nabídky smluvní v techn. smyslu ta
ké projevy, jimiž pOjistník béře na sebe určité závazky již podpisem tohoto 
listu. Sem pad.á zejména závazek dáti se vyšetřiti lé'kařem neh ,dJdati ú
řední vý kaz o. věku. Tyto závazky stávají se účinnými pod,pisem .návrho
v ého listu a mohou býti pOjistitelem žalobou uplatňovány. 

,Prospekt. Prospekty, kteriích 'pojišťovny užívají k účelllm reklam ... 
ním, 'J bsahují {ast,o pojišťovací po.dmínky ,buď úplir,é nebo ve výtahu. Praxe' 
pojištovací vytvořila určité typy, které 'propůj,čuií těmto pľOlspektům ,právní 
povahu smluvní 'nabídky v technickém smyslu. Tak zejména v o,ború poH
š tění proti následkllm úrazu na cestách. A však i tehdy, když :pro.spekt není 
nabídkou smluvní v technickém smyslu, může míti v jednotlivých případech 
dllležitý právní význam .pro v ýklad ,p J jiš f,o,vací smlouvy po r,ozumu :§u 911. 
o. z . o. a čl. 278. a 279. obch. zák. ' 

Po strálllce formy dlužno činiti ro.z-dil , jde-li o návrh na uzavření 
sml,ouvy, či D návrh na prodloužení neb změnu sml-ouvy POjišťovací, která 
tu již jest. V případě prvém jest poiistník k návrhu vázán, ,když jeí 
učinil v návrhovém listě, obsahuj.ícím všeo.becné pOjištovací podmínky. 
Učinil-li pOjistník ,návrh v listě všeobecné ,podmínky neobs,ahuiícím, je 
k návrh.u vázán jeln tehdy, kdy ž jemu, před tím nežli návrh učinil, odc
v z·dányby ly všeobecné pOjišf.ovací podmínky (§ 1., ods.t. 2. cit. zák.), To.též 
platiti má podle mínění aut,orova, jestli že pOiistník nepoužil návrhovéh·o 
jistu vůbec, učinil tedy návrh :na př. do.pisem, ústně, telefonicky, ač jiní 
v tomto pří-padě chtějí pOjistník,a vázati na návrh bez ohledu · na to , zdali 
mu ,před tím byly odev zdá!11y pOjišť,ovací p·odmín'ky. Pouze všeobecné pod
mínk y po.jišť:ovací musí obs~hov,ati list návrhový, t. j. tako'vé, které upra
vují celé odvětví pojistné (n.a př. pojištění pro p,řípC!.d úmrtí ve válce). -
Tyto 'podmínky musí být posud v platnosti a musí býti úplné. Jejich .ú
č i'l1inosti však nevadí, že ne,byly schváleny dozorčím úřadem dle § 10. a 16. 
pOj. reg. Po.dmínky mus.í být ,pojistníku ,o'devzdány buď pojistitelem nebo 
jeho agentem. Nest,ačí, když mu byly pouze ústně sděleny, \llebo když se 
() nich jiným zplls·obem dověděl. Ji.ného formálního, předpisu pr'o' návrh 
p o,jistníkúv není. Strany však mohou umluviti f')rmu písemnou. Nes,talo-li se 
tak, mů že pOjistník doplniti ustanovení návrhového listu také ústně, třeba 
v tl či zprostředkovacímu agentu '(§ 43. Č . I. cit. ·zák.) , a -pak dlužlI10 tyto 



- 215 

doplňky (považovati za součástky návrhu. Byla-li v listu návrhovém některá 
ustanovení přeškrtnuta nebo pozměněna, náleží břímě dtlkazu o tom, kdo 
tak učinil, pOjistiteli, jenž se na tyto změny návrhového listu odvolává. 
Podepsal-li pOjistník návrh, dlužno v pochybnostech míti za to, že údaje 
v něm obsažené p.ocházej'í od něho. Podepsa'l-li návrhový list in bianco a 
namítá-Ii, že vyplněn byl nesprávně, náleží jemu ,okolnost tuto dokázati . 
Splnění náležitostí §u 1., 'odst. 2. má d,ok,az.ovati pojistitel. Nebylo-li šetřeno 
těchto ustanovení, může Ipřes to dojíti ke smlouvě, nebot jJtojistku zaslanou 
pOjistníku na nezávazný návrh dlužno ,považ'ovati za' návrh pOjistite1lův. 

Návrh n'a prodloužení nebo změnu uzavřené smlouvy pojišfovací 
není p.odroben omezení §u 1., odst. 2., jest záv,azný vždy, poněvadž bývá 
činěn na základě podmínek již dříve 'odevzdaných. 

Spisov,ateli zdá se, že výklad § 1., odst. 2. zák. o sm luv . pojišf. jím 
přijatý nevyhovuje skutečným 'POtřebám pojištění, :poněva,dž inteligentní po
jistníci, velcí kupcové ,a průmysllníci činí, návrhy pojišf'ovací obchodními 
dopisy, ač jim pOjišfovna všeobecných podmínek nepředložila vůbec, aaleb 
aspořl ne úp l ně; mimo to není ,odůvodněnou ani ,obava, že by prostý, ne
zkušený ,pojistník utrpěti mohl újmu, když by byl vázán také na ta.k,ov~T 
návrh. Proto dO'poručuje spis,ov,atel de lege ferenda změnu §u 1., 'odst. 2. 
v t'om smyslu, aby v něm došl,o výrazu, že se vztahuje jen na návrhy 
učiněné v návrhovém listě a že všechny jiné návrhy pOjistníkovy js'ou zá
vazné bez ohledu na tento, 'pY'cdJpis" 

Má-li pojistníkův návrh všechny ná<ležit,osti obsahové i fo rmální, 
jest pOjistník k němu vázán, jde-Ii o návrh místní, tím ,okamžikem, kdy 
návrh učinil, jde-li o návrh distanční, j,akmile návrh pOjistitele došel. Až 
do této d,Otby mtIŽe ho, poji s tník odv,olati podle čl. 320. obch. zák. Na svůj 
návrh je pOjistník vázán po ]4 dnů, ,a má-li ,se o návrhu provésti lékařské 
še tření, 1 měsíc (§ 1., 'odst. 1. zák. 'o sml. ,poj;). Den učině'ní neb odesllání 
návrhu se do lhůty nepočítá (§ 1., odst. 3. dt. zák.). Předpis tento nemění 
zásady o vázanosti; místního návrhu nemll že pOjistník odvolati, i kdyby 
chtěl tak učiniti ještě týž den, distanční návrh nestává se Ineodvolatelným 
uplynutím dne, I, dy byl 'odeslán. Uvedené lhůty lze zkrátiti (Helba' jedn'o
stranně), i prodloužiti jen písemn ý m ujednáním a jen v jednotlivých pří
padech, nilwli generálně. Neplatnou jest úmluva, že mají se počít,ati od ji
ného 'okamžil:u, než zák,cln stal1'oví (~ 22. cit. zák.). 

Návrh pOjistníktlv uhnsíná dle práva obecného odvo'láním, u~ly.l1utÍm 
IItlHy vázanosti, o dmítnutím. Dále uhasíná: 1. úmrtím (výjimky: návrh na 
uzavření ,pOjištění elementárního, ptOd ištění závazmostního, pOjištění na živ,o! 
c izí ve smyslu §u 131., ' p.Jjištění proti následkům úrazu jiných osob ve 
smyslu §u 155. zák. o smluv. p'Jj .); neuhasÍlná Zlpr.avidla (§ 862. ilbč. zák.), 
z tr.atil-li pojistník pozděii zpúsobilost k právním činllm ani nasta.l-Ii převo d 
Ť. zv. p'ortefeuille. 2. Uhasíná uvalením klon-kursu '110. jmění ,poiistitelovo neb 
pojistníkovJ (byl-li návrh jii pl'ijat, tudíž ,sml'ouva uzavřena, 'platí § 2l. 
odst. 1. neb 2. cit. zák.); 3. zánikem 'pojiště,ného subjektivního hos.podář
ského zájmu v pOji štění škodovfm. po,ně 'ýa ciž tento zájem je p'odstatnJu ' 
s(\učás,tkou s:nlu'Vl!ího obsahu ~ nelze bez něho uzavříti škodového pJji
š tění; 4, 'ojpadlJ1lltím netezpeči , proti ,němuž pOljištění mělo se uzavříti, ne
boť 'také toto jest p ) dstatnou součástkou ,pojišf,ovací smlouvy, a dostave
ním se , příhody pojistné, jež pJ-iv,oidila úplnou šk'o-du (§ 7. ciŤ. zákona), 

lilav,a třetí: (»0 akce.ptaci«) jedná o náležitostech akceptace po 
stránce ,obsahu, formy a doby a '.) uhasnutí akceptace. Přijetí musí být 
úplné, souhlasiti se všemi (i objektivně nepodstatnými) body návrhu. Při
jal-Ii poiistitel návrh pOl:ze z části, s 'Olbmezť::nÍ.m nebo s podm'ínkou, zna
mená to odmítnutí návrhu spJjené s návrhem novým (čl. 322. obch. zák.) . 
Rovněž tak jest novým ,návrhem, kdy i pOjistitel ,návrh odmítl, pozděii ho 
pJ:ijal a vyhotovi,1 podistku. Akceptace mll že býti prohlášena výslovně neb 

li 
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konkludentním jednáním, jím ž jest zejmena vydání pOjistky, se strany 'P J
jistníka ,přijet í pOjistky, placení premie .a pod. Mlčení obláta není akceptací 
ani odmítnutím, výjimku netvoří ani ustanovení čl. 323. obch. zák., neboť 
vztahuje se p'ouze na príkazy v ' právnickém slova smyslu. Akceptace ná
vrhu musí se státi z.a'včas; včasnoili jest -dle §u 13. odst. 3. cit. zákona. 
'.Jdeslal-li ji pOjistitel ve IhlHě stanovené zákonem I(§ 1. odst. 1.) aneb vlllí 
stran, i když 'pojis,tníka došla po uplynutí této lhůty. V tomto směru od
chyluje se Sloukromé 'Právo p<ojišt·ovací od práva obchodníh,) . a občanského 
(čl. 3]9. odst. 2. obch, zák. ,a' § 862. obč. zák.). Prodloužení lhůty vázanosti 
musí si nechati líbiti (1) jak pojistitel tak p'Jjistník. Dohodou stran může 
však, je-li pojistník \l1avrhovatelem, Jlastoupiti místo §u 13. lodst. 3., Ipředpis 
č l. 319. obch, zák., pokud se týče §u 862. obč. zák., poněvadž předpisy tyto 
- zkracuiíce Ih{Hu záv,aznosti - js.ou pro pojistní!<:a ·příznivější. 

.Akceptace uhasí,ná '.:>dvoláním, o němž platí ustanoveilí čJ. 320. ,odst. 
2. lobch. zák. Pokud se týče vlivu úmrtí pojistníka neb ztráty způsobilosti 
k právním činllm na jeho akceptaci ,pojistiteli dosud .nedošlou, poukazuje ~e 
na hořejší vývody ·o vlivu úmrtí pojistníka a ztráty způs'Jbilosti k právním 
činům na jeho .návrh posud' nepřijatý. Upadl-li pojistite'! v ~olnkurs dříve 
nežli mu akceptace pojistníkova došla, nedcj.de ke smlouvě, poněvadž ná
vrh pOjistitelův dle § 26. 'Jdstavec 3. konk. ,řízení uhasl. UpaĎI-1i poiistník 
v konkurs dříve nežli jeho ,přijetí pojistiteli došl-o, uhasíná akceptace po-
jistníkova. . 

Iilava čtvrtá (»Q perfekci sml<ouvy«). Smlouva poj.išť-ovaCÍ je smlouva 
lwnsensuál11í, .když obě 'Strany se dohodly o ;podstatných bodech smluvních, 

. je uZavřena (§ 861. I Jbč. zák.). K uzavření smlouvy není zejména zapotřebí 
vystaviti a vy.dati 'Pojistku. Vyplývá to z §u 8. zák. o sml. poj. Tato rpovin
nos,t ,Pojistitelova Jest právním účinkem s:mlouvy již uzavřené. Není také k u
zavření sml. 'p·oj. za,potřebí _- ač-li nebylo tak ujednáno - zaplatiti premii 
předem. Plyne t'J z ustanovení §u 28. cit. záII(., jlenž pmpůjčuje pojistiteli .prá
vo ustoupiti od smlouvy, 11eza'platí-li poji1s.hník premii úhrnkovou neb byly-li 
umluveny .běžné premie, prvou. K uzavření sml. IPOj. není třeba určité formy; 
strany mohou však 'perfekci podmíniti formou, zejména písemnou (§ 886. 
obč. zák.). JiJnak stává se smlouva poj. perfektní tím okamžikem když ak
ceptace na přítomného byla druhé stra.ně prohlášena, akceptace na ne.pří
tomného druhé straně došla .(§ 13. ,o,dst. 2. zák. o sml. poL, čl. 319. obch, 
zák., § 862. obč. zák.). Tyto normy platí pro pojišt·ovaCÍ smlouvy bez roz
dílu, jsou-Ii obchody či li nic. Neboť výjimečný ,předpis čl. 321. obeh. zák. -
jenž posunuje u smluv mezi ne·přítomnými, došl·o-li navrhovateli zavčas 'při
jetí jeho návrhu, fikcí účínek smlouvy do zadu, do O'nohOI okamžiku, kdy 
oblátakceptaci odeslal -.:..:. nebyl přijat v soukr,)mém ,právu pojišťovacím. 

Nebof, ačkoliv právo obecné ovládá právrní věta z thc-orie přijetí vy
vÍrající, že prohlášení VlIČi nepřítJmné straně stává se teprve tím okamži
kem účinným, kdy této d·O\jde, 'přeee záko.n I.) smlouvě pOj. v § 13., odst. 2. 

'Pl~O opvod s'Vé platno'sti tub větu právní výs-lovně prohlásil, rpřipus.tiv vý
jimky z ní jen potud, 'P)kud v zákoně samém jsou obsaženy. V zákoně o 
smlouvě Ipoj. pak výjimky ·obsahuiící přecl(pis čl. 321. obch, zák. není. Z toho. 
že zákon o sml. 'Poj . . převzal zásadu také právo obchodní ovládající, ,neni 
přípustno usuzovati, že převzal také výjimkú ze zás.ady tétJ, v o:bchodním 
prá vu se vyskytujícÍ. 

Iilava pátá :(»0 'odchylkách pOjistky . 'od návrhu«). Nekryje-li se ak
ceptace obláta obsahem s návrhem, byl tím dle obecného práva l11ávrh od
mítnut, ,a akceptace ,obláta považuje se za jeho návrh. Podle soukrJmého 
práva poj.išfovacího mllžc všal<: IPřes. obsahovou diskrepaJl1CÍ :mezi ,poHstkou 
a návrhem dojíti za jistých podmínek ke smbuvě a sice buď ve smyslu ob
sahu návrhu pojistníkova nebo ve smyslu obs.ahu pojistky (§ 2. odst. 1.-3. 
zák. o sml. poj.). 
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Fodmínky tyto jS'ou dílem oběT)1a eventualitám společné, dílem se 
různÍ. 

-I. FJdmínky oběma eventu.alitám společné ; 

a) Návrh musí míti všeobecné náležitosti nabídky smluV'tlí v techni
ckém smyslu a speciální náležitosti ve smyslu § 1.. odst. 2. zák. o sml. ,poj. 
Není závazného návrhu ve smys.]u ;§ 2. odst. 1:, když ,pojistitel za'sl,al p'o
jistníku pOjistku a předcházelo nezávazné jednání stran nebo nebylo šetře
no při návrhu předvisu § 1.,ods,t. 2. Přijal-li pOjistník takov'Ju pojistku, bude 
moci hledati ,ochranu jen v nauce občanského práva 'J' omylu. PřecLllisu§ 2. 
odst. 1. není vyhověno, odeslána-li pojistka až po uplynutí lhůty vázanosti 
k Illávrhu. Je však předpisu § 2. odst. 1. vyhověnJ, když na základě návrhu 
pojistníkov,a smlouva byla uzavřena, a ,p'odistitel teprve po uzav.ření smlou
vou poHstku zaslalI. . 

b) Pojistka pojistitelem vydaná musí se v smluvním obsahu různiti 
od návrhu. Kde pOjistka nebyla vystavena, na př. 'Jdpověděno dopisem, je
hož ,obsah odchyluje se od obsahu návrhu, platí ustanovení obecného práva, 
že návrh byl zamítnut a pojistitel podal návrh nový (čl. 322. obch. zák.). 

2. Ke smlouvě cLleobsahu pojistky dOjde, jsou-li splměny tyto další 
podmínky: 

a) Pojistitel musí upozorniti pojistníka, že do, měsíce musí podati od
por z dll vodu, že poústka obsahově od návrhu se různÍ. U pOjištění škodJ
vého, kde tyto 'odchylky často se vyskytují, stačí všeobecné upozol'nění 
pJjistitelovo, v pOjištění osobním je nutno upozorniti pojistníka na jednot
livé odchylky a to ve fOlrmě písemné, listilHlu zvláštní (§ 2. odst. 2. cit. z,l. 

lb) Od té doby, co pojistka pojistníku došla, uplynula lhflta jednoho 
měsíce, .an iž pOjistník ,podal pojistiteli pnti obsahu pojistky 'od návrhu se 
uchylujícího námitky. Došl'o-li upozornění ve smyslu §u. 2. odst. 2. později 
než pojistka, běží l<hůta od té doby, kdy pojistníku došh upozorněnÍ. Proti 
zákonné konkludenci §u 2. odst. 1. mllže pOjistník bl'ojiti, když ho agent 
pojišfovací "lstivě« přiměl k tomu, že odpuru nepodal (§ 47. odst. 2. cit. 
zák.), dále kdyžo-dporu nepodal na zákLadě úmluvy s pojistitelem uzavřené 
a zejména když byl v mylném domnění, že poHstka souhJ.así s návrhem 
(§2. odst. 4. cit. zák.). O toto ,právo nelze Vujistníka připraviti ani opač
ným ujednáním. 

V této souvislosti řeŠÍ autor otázku, zda považov,ati jest .agenta po
jišfovacího za osobu třetí ve smyslu nauky <občanského práva o 'omylu, a 
rozhulduje se nepokládati ho za oSOlbu třetí, uvedl-li 'pojistníka v omyl svým 
jednáním, k němuž platí za splnomocněma (§ 43. č. 1.-3. cit. zák.). Bylo 
by nespravedliv<o považovati smlouvu za platnou, ač pojistník nalézal se 
v omylu, který agent vyvolal, nebo který mu musel být nápadný, kdyžtě 
.agent jedná za pojistitele ,maje k tomu plno!u moc ze zákona nebo z vů l e 
pojistitelovy. 

3. Ke smlouvě dle 'obsahu návrhu dojde, nebyly-li splněny náležiŤJ
sti pod 2 a) uvedené. 

Byly -li splněny náležitosti pod 2 a) uvedené a pojistník během jedno
ho měsíce ode dne, kterého mu poiistka -došla, podalI pojistiteli pr Jti pojist
ce odpor, ned<ojde vúbec ke smlouvě a-ni dle obsahu poiistky ani ·dle obsahu 
návrhu, tento uhasl 'Jdmítnutím. PoHstník nemusí se vyjádřiti určitě, ve 
kterých směrech pOjistka neodpovídá ,O/bsahu návrhu, lI1emu'sí odporu odll
vodňovati. I agent zprostředkovací ,platí za splnomocněnce, ,aby přijal 'Jd
por. Odpor může být podán ústně i písemně, pís.emná forma může být uči
něna povinnou. Pojistník může d,ocíliti prodJ.Južení měsíční lhůty k vodání 
odporu, požá,dal-li pojistitele za opis svého návrhu - nedostál-li ho posud 
- aby 'obsah jehJ mohl s obsahem pojistky ,pOIrovnati. Pak počítá se mě
síční lhůta až od ok,amžiku, kdy mu opis došel. Odpor je podán včas, ode-
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slal-li jej pOjistník průběhem jednoměsíční lhůty a jde na nebezpečí pO
jistníka. -

Hlava šestá (»0 okolnostech ne'beZlpečí«) jedná 'J odstupil1Lm /právu 
pojistHele .pro zámlky neb nes,právné údaje o okolnostech nebezpečí. Maiíť 
za· jistých okolností tyto zámlky a vadné úda,je ;pojistník'ovy v zápětí zvrá
cení smlouvy pOjišťovací. 

Podmínky odstupního práva - autor rozebírá je na str. 43. až 54. 
velmi podrobně - is,ou nhné p,odle toho, tázal-li se pO;ji.stitel 'na závažné 
(§ 3. odst. 3.) okolnosti Inebezpečí způsobem kvalifikovaným (§ 3. odst. 1.) 
určitě a přesně v dotazníku nebo iJnak v písemné f'ormě, čili nic. 

1. POjistitel tázali se ,na závažné okolnosti nebezpečí ZPll sobem kva
lifikovaným. Podmínky odstupní isou: 

a) Předně jest zap'Jtřebí, aby pOjistitel tázal se pOjistníka po závaž
ných 'olkolnostech určitě a přesně v dotazníku lI1ebo jinak v písemné formě. 
Zámlky, resp. nesprávné údaje okolností nebezpečí v takovém písemném 
d.otazu neobsažených nepadají na váhu. 

b) Dále se předpokládá, že pojistník zodpověděl otázky tyto p'ři u
zavření sml.ouvy nesprávně nebo neúplně t. j. buďok'ollnost nebezpečí za
mlčel vtlbec, nebo j,i udal jinak .než se ve skutečnosti měla, nebo ji udal 
neúplně. 

c) Nes-právné nebo neúplné zodpovědění ,otázek a v tJm obsažené 
zámlky, resp. nesprávlné nebo neúplné údaje ,0kolnolSti nebezpečí musí být 
zaviněné. Nebo pojistníkovou povinností je pátrati po skutečném stavu, jak 
t,)ho v jednotlivých případeoh vyžaduje bedlivost řádného h.olspodáře nebo ' 
rúd,ného kupce. Vědomosti a chování pojistníkově rovná se vědo'ni,ost a 
chování po~istníkova zástupce, případně os,ob t,řetích přI pOjištění na cizí 
účet. Vědomost a zavinooí .obmyšleného na válhu nepadá. 

I když byly všechny uvedené podmínky splněny, jest přes to odstup 
pOjistitele v určitých případech vyloučen. To tehdy, když p,ojistitel přijí
maje návrh věděl nebo musel věděti, že byla zamlčena, resp. nesprávně 
neb neúplně udána závažná okolnolSt nebezpečí (I§ 4. č. 1.), dále když mezi 
zamlčenou, Inesprávně neb neúplně udanou ,0kol:uJstí nebezpečí a mezi ,pří
hod'JU pOjistnou není příčinné souvislosti, t. j. když tato ,okolnost neměla 
vLivu ani na d·ostavení se příhody pojistné ani lna r.ozsah pojistitel.ova plnění 
ač-li pOjistník nepravdivým údajem :neb zámlkou pOjistitele úmyslně ne
oklamal; koneČlně když tato okolnJst nebezpečí od,padla před dostavením 
se příhody pojistné, pokud pojistník nejednal obmyslně (§ 4. č. 4.). Mimo 
to jest v 'pojištění životním odstupní práv} vyloučeno pro zámlky, ne
správné neb neúpllné údaje vokolnolstech nebezpečí - vyjma nesprávného 
udání věku - uply.nulo-li ,od uzavření smlouvy pět let a pojistník, resp. 
osoba na jeÍ'Íž živ-ot pJj,ištění se uzavřelo, nejednali 'obmyslně. (§ 136. odst. 
1., § 131. .odst. 3.) 

2. POjistitel netázal se Zplls'oJJem kvalifikovanym po okolnostech ne-
bezpečí. Podmínky odstupu jsou: . 

a) Pojistník při uzav,ření smbuvy závažnou ,okolnost nebezpečí za
mlčel neb udal nesprávně. 

b) Při zámlce jednal pOjistlník ,obmyslně, při nesprávném údaji aspoň 
z hru,bé neopatrnosti (§ 3. 'odst. 2.). 

Odstup lze vykonati před dostavením se příhody pOj,istné nebo i po 
té. K výkonu od.stupu má pJjistítel lhůtu měsíční od té doby kdy o vad
nosti údajú pOdi'stníkových se dověděl. Prohlášení .odstupu musí se státi 
písemně a .musí 'Poiistníka, res,p. jeho universálního nebo singulárního ná
stupce dojíti (§ 6. odst. 1.). Lhůta p',)čítá se dle Č. 328. až 330. obch. zák.~ 
úmluvou lze ji sice zkrátit,i, nikoli však prod,loužiti, jejím uply.nutím zaniká 
odstupní právol pOjistitelovo. Mimo tento důvod zániku pomíjí ')dstu.piní prá
vo pojistitelovo jehú vzdáním 'se. Odstup prohlášený VllČi pojistníku ptlsobí 
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též víiči osobám třetím, na IPř. pOjištěncům pOjištěným na drzí účet, obmy
šlenému C§ 132.), zástavním věřitelům (výHmky stanove.ny v pojištění bu
dov proti šk'Jdám požárním: _ ,§§ 82., 83., 84., 88.). Odstup působí ex tunc 
(§ 3., odst. 1.). Nastala-li zatím ,pojis,tná příhoda, není rpoiistitel povinen plniti, 
plněné dlužno mu vrátiti. Na premii má nárok až do konce pOdistného ob
dobí, v němž se d .. wěděl o vadnosti pojistníkových údajlů (§ 6. odst. 2.). 
Co na premii placeno více, dlužno vrátiti. U j~stých druhů pojištění živolt
ního (na př. v obyčejném doživotním pojištění na případ smrti a v tak zv. 
smíše.ném pOjištění živowím) přiblížil se zákon i v příčině premie zásadě, 
že dlužno vrátiti, co bylo plněnol. Plři pojištění kapitálovém na případ smrti, 
u kterého jest jisto, že 'příhoda pojistná nastane, jest t·otiž odstoupivší po
jistitel ·povinen nahraditi pOj,is-tníku ob'nospremiolvé reservy na poiištění 
připadající, byla-li premie zaplacena na tři leta (§ 146.) . PremÍ'ová reserva 
je splatná hned po odstupu, vypočítá se však koncem posledního poiistného 
období, v němž 'odstup byl prohlášen; premie do konce tohoto posledního 
pOjistného období .počítají se poj,istiteli k dobru. 

Právo pJÍÍstitelova odstupu jest částečně modifikovánol při pojištění 
kolektivním, kdy totiž jednou smlouvou uza'vřeno pOjištění '0 vÍCe hospodář
sky samostatných objektech. Týjkají-li se Izámlky nebo vadné údaje pouze 
některého z více pojistných 'ubjekti'l, přítS,Luší 'P'o1i1sti.teli právo ustoupiti od 
smlouv:y zpravidla jen .y Ipříčině tohoto· objektu. Od celé smlouvy může poH-. 
stítel ustoupiti jen tehdy, když ~roikáže, že by za stejných podmínek neu
zavřel smlouvy ve příčině ostatních -objekti'J pojištění (§ 38., odst. 1.). Ustoupí-li 
pojistitel v příčině některých objekti'I pOjištění, -přísluší mu premie na ně 
vypadající až do konce pojistného ohd-olbí, v němž ·0 vadnJsti údajů se do
věděl, další premie nutno přiměřeně snížiti. Vypověděl-li poiis.tník v příčině 
ostatních objektů p.ojištění , má pojistitel nárok na přís,luš'l1'JU premii až d-o 
k'o,nce pOjistného období, v němž vypověděl. Podle mínění aut,or·ova nemů
že pOj,istitel 'Jdpírati ·smlouvě pro omyl o okolnostech nebez.pečí, nebot ú
daje pojistníkovy o okolnolstech těchto nepatří k obsahu sml,ouvy. Autor 
přijímá zde mínění 'německých a švýcarskýoh komentátorů (Gerhard a 
Manes, Roelli) a poukazuje také na . ratb legis, podle něhož poiistník má 
00 nejdříve býti si jist, že poiistitell smlotUvu nezruší. S tímto účelem ne
s rovnávalo by se, kdyby pohstiteli příslušelo také :právo odpírati smlouvě 
z -cliIvodů omylu ve smyslu § 870. a násl. ' Jbč. zák. po dobu tří let. Na,proti 
tomu mi'lže poj.istitel -o dpírati smlouvě pro omyl v objektu, v druhu a roz
sahu nebezpečí, ve výši premie nebo sumy pojistné a pro podv-od v pJ
hnutce (§§ 870., 875. ·obč. zák.). Zmýlil-U se pojistník, udávaje okolnost ne
bezpečí ve svůj nepróspěch ; má dle '§ 31. odst. 2. ~ák. 'o sml. pOj. nál'ok na 
sní že.n í premie pr'J budoucí období, dle § 134. odst. 4. nárok na vrácení 
části premi·ové reservy a dle §§ 870., 875. obč. zákona právo brojiti proti 
smlouvě -pro podvod v pohnutce. 

II. Kritika jednotlivých kapitol. 

V hlavě prvé chce autor jednati o »pramenech s'Jukr-ouného poj.išťo
\'acího práva«. Neuvádí však všech pramenů, nýhrž jedině zákon z 23. pro
since 1917, c. 501 ř. z. o smlouvě pOiišťovací a jako prameny podpůrné prá
vo obchod-ní, 'ohchJ'dní právo obyčejové a právo občanské. Mimo to nevy
čerpává ani všech ustanovení zákona o smlouvě 'pojišťovací, neboť nezmi
ltuje se vůbec o jeho obmezení po stránce ča's' Jvé, ačk,oJi,V právě ta pro 
d.alší · jeho výklady nadmíru jest důležitá. Podotýká sice v předmluvě, že 
platí jen část ustalnovení tohoto zákona, že účinnost většiny předpisů byla 
nařízením z 9. prosince 1919, č. 652 sb. z. a '11., na neurčitOi '0dložena, v dal
ším však nevyvodil z toho pražádných důsledki'1. Jedná promiscue o právu 
platném i dosud _ neplatném, čímž úlohu svou značně si usnadnil, ač způs'o
bem ne právě vhodným. Poněvadž mimo to ';) suspensi některých usta'l1'o:
vení vllbec ani se nezmiňuje, vzniká v tomto směru v jeho práci úplný 

J 5* 



- 220-

" cb~os. Tato nepřesnost aut'orova vyni!me v jednotlivostech. Předpis § l. 
cit. zák., prol f lrmál\.ní stránku uzavření pojišťovací smlouvy velmi díUežitý , 
je též suspendován. Autor operuje s ním takto: cituje ho na str. 17., 18., 22., 
aniž o Ineúčinnosti něoo poznamenává, na str. 19. v poznámce uvádí, že ne:
platí pr,o obvod nařízení ze dne ~4. prosince 1917, Č. 502 ř. z., a cituje § 2. 
nařízení z 2. pos,ince 1919, Č. 652 sb. z. a n., a teprve na str. 23. v p o,
známce mimochodem uvádí, že »předpisy § 1. nabudou účinnosti teprve 
dnem, který bude yládou později určen«. Na str. 28. cituje § 13. odst. 3., 
aniž poznamenává, že 'púsobí od 1. ledna 1918 a že současlně citovaný § 43: 
Č. 2. dosud nepůsobí; stejně j'e t,omu na str. 32. a 33. s !§I§ 13. ,a 7. I)dst. 2. 
Správně napr'oti tornu hned při prvém použití uvádí u I§ 2. na str. 34. a 
§I§ 3. až 6. na str. 43., že jeíich ustanovení jsou suspendována. Ale zase II 
celé řady §§ není jejich 'plhobnost vyzna,čena, ač některé z nich pllsOtbí od 
1. ledna 1918, kdežt'opůs,obu)st některých je na neurčit10l odložena: tak § 17. 
odst. 2. na str. 36., 55., !§ 47. odst. 2. 'na stl'. 36., §§ 132. a 133., § 157. na 
str. 39., §§ 33. až 37. na str. 47. Je však zase uvedeno na str. 49., že § 131. 
odst. 3. a § 155 . .o dst. 3. nepllsobí, ale u současně cit.ovaného § 132: odst. J. 
není uvedeno, že pllsobí. Na str. Sl. je uvedeno~ že § 14. »stal se účinnj'Tm 
již 1. ledna 1916«, C)Ž bude snad tiskovou chybou. Na str. 52. po}ednáv,:1 
sp,isovatel ,o §§ 19., 131. odst. 3., 134. ,odst. 1. a 3., 136. odst. 1., pozname
nává však jen, že §§ 134. a 136. jsou suspendovány; 'o, suspensi § 131. se 
nezmiňuje a také ne ,o tom, že § 19. působí od 1. ledna 1918. Na straně 56. 
cituje ř~du ustanovení, aniž něco pnnamenává a zatím §§ 64. až 68. a 94. 
působí od 1. ledna 1918, §§ 108., 119 . .odst. 4., 123. odst. 3. a § 156. jsou 
suspendovány. Na str. 48. citofvány §§ 69. až 71. a udáno jen, že § 71. je 
sus·pendován. 

Zcela nesystematicky jedná autor v kapitole věnované »Ipramenům« 
.o vědecké defiJ1ici poHšť·ovací sm10uvy a kritisuje některé definice legáLní. 

řilavě -druhé nutn.o s hlediska s y s tem a t i k y vytknouti, že úvaha 
o prospektu nepatří d()! ,oddílu vělnovaného obsahovým náležitostem návrhu, 
nýbrž spíše do stati jednající o formě smluvní nabídky; dále nepřehledné 
wzdělení látky mezi text a pnnámky na str. 17. (pozn. 18.) a na str. 19. 
(pol'n. 20.); konečně uspořádání skutečností, j.imiž vázanost oferentova po'
míjí (»návrh uhas~:ná«). Autor zahrnuje totiž pod úmrtím ,pOjistníkovým 
také ztrátu způsobi\)sti k právním činům a převod pOljiště'l1ého stavu, pod 
odpadnutím nebezpečí také příhodu pOjistnou, a'č skutečn.osti tyto nikterak · 
sPQllu nesouvisejí. Po stránce ob IS a h o v é dlužno litrolvati, že autor jen 
letm) se zmínil o závazcích, jež bezprostřec1.ně z návrhu .oferentova vzni
kají, a že nerozebral otázku' dotazníku, t. zv. deklarace a SI1TIluvemé formy 
smluvní; podrobnější vj'rklad byl zde žádoucím vzhledem k poslední kapi
tole spisu jednající o právu odstupním pro zámlky, resp. vadné údaje poji
štěncovy. Po stránce te)ľeticky k,onstruktivnÍ nelze konečně souhlasiti s 
názorem spisovatelovým, že údaje o ,okolnostech nebezpečí nepatří (»zpra
vidla«) k smluvnímu obsahu. Z podstaty pojišt'ovací smlouvy plY1l1e naopak, 
že údaje tyb tvoří nezbytnou součást kausy smluvní, ' že jsou essentialia 
neg;oltii, jak níže podrobněji dovodíme. 

Naproti Domupřisvědčiti jest názoru s.pisovatelově (1S.tr. 17), že před
pis § 1., odst. 2. zák. () sml. pOj., vztahuje se lna pojištovací návrhy všeho 
druhu, tedy i na návrhy ústní, telefonické ,a,td. Přisvědč,iti jest sice ne z 
dllvodů autore:m naznačených (úmysl zálonodárcllv, oprávněné zájmy obou 
smLuvních stran) - neboť z dllvodll těchto vyplývá přímo pravý ,opak do
kazova-né thes,e -- nýbrž proto, že znění zákona mluví pro tento výklad 
spíše ,než pro výklad ' )pačnj'r . . 

V hlavě čtvrté (str. 32 a násl.) spisovatel neprávem vztahuje usta
novení § 13., ,odst. 2. zák. ,o sml. poj., na akc,eptaci oferty. Ustanovení Do,to 
možno .aplikovati jen na prohlášení, k nimž strany jsou plvinny na základě 
smlouvy. 



221 -

Ve vý sl ovném ustanovení cit. zák'oll1a, že účinnost pmhlášení pocma 
tím okamžikem, kdy nepřitomnéstrany došl-), !l1elze shledávati vymýcení 
čl. 321. obch. zák. z práva poj,íšťovacího. Neboť zákon vyslovJiI zde tuto 
větu protlo~ že chtěl - jak Ehrenzweig autorem citovaný k § 14. správně 
pJZnamenává - pr,oti následujícímu odstavci 3. §u 13. zdůrazni,ti své se
trvání na te'or ii přijetí, v našem právu soukromém obecně uzna'l1é. Na vy
mýcení čl. 321. obch. zák. z poiišťovacího 'práva nebylo ani pomýšleno; 
právě naopéUk, »zák,o,uodárce měl v úmyslu poneohati v s')ukromém pOj. 
právu předpis čl. 321. v platnosti«, jak s,děluje autor sám na zákl'adě vy
světlivek ministers,tva spravedlnosti. A z toho, že »tenlo úmysl zákono
dárcův nebyl v textu zákona vyjádřen«, nelze přece ještě vyv,ozovatij I)paku. 

Nejnepřehledněj,ší částí spisu jest hlavla pátá. Nadepsána jsouc »0 
o llchylJcách pojistky ,od návrhu«, jedná 10 podmínkách, za kterých přes ob
sahovou diskrepanci" mezipojistJcou a návrhem dochází k uzavření smbuvy 
pojišt,ovací buď podle ,ob_sahu návrhu, anebo podle obsahu podistky. Aut,or 
r.ozebírá nejdříve p)d č. 1. podmínl<:y »oběma eventualitám společné«, pod 
Č. 2. další podmínky, za nichž dochází ke sml'oJUvě podle obsahu pojistky, 
opd Č. 3. vykládá o náležitostech druhého případu a ,pojednou pod Č. 4. 
mluví o p)dmínkádh, z a k t e r Ý c hne do c h á z í v ů b e c k e s m 1'0 u v ě. 
Aby výklady své ještě více komplik'oval, zabývá se autolr ve s,taH IČ. 2. 
speciální otázkou o zprostředkovacím agentu. Vypuštění tohoto exkursu 
(anebo aspoi1 zařazení d.o PJZnámek) bylo by býv,alol s hlediska· systema
tiky s,pisu jen na pros:pěch, zvláště když mohlo se tak státi bez újmy ob
sahové hodnoty posuzované práce. Vždyf otázka tatOI jest v litera,tuře ,ne
sčetněkrátc řešena a spisovatel nena,lézá n:1 ni ' )dpovědi 110vé. 

Po stránce .o b s a h o v é .litov~ti jest, že aut,or neroozebral ,při vý
kladu § 2. zák. o sml. poj. všech přFpadů, jak do,chází k akceptaci oferty. 
Některé z těchto příp:adú pouze naznačil, jak) na pL když akceptace stala 
se jinak 11ež vydáním poJistky, třeba ,dJ'pisem, a 'pojistiiel vydal dle § 8. 
cit. zák. pOjistku (str. 35). Výklad o tom nepatřil by arci do této hlavy, 
nýbrž spíše do kapitoly jednající »0 ,akceptaci«. Výkla,d §u 2., IOldst. 4., je 
příliš kusý a byl nevhodně stlačen do poznámky na str. 36. Výklad § 47. y 

odst. 2. cit. zák (na str. 36 a 39) je pochybený. Hlavním obsahem tohoto 
usta.novení je o myL' Autor nepochto\pi! správně výraz autentického textu 
»falsch« (překládá slovem »1 s t i v ě«), ner'ozeznává podvod od prostého 
omylu, K zámMě obou pojmú ,byl svede,n pOIZlTIámkou 6. k § 47. Ehre'l1-
zweig,ova k,omentáře; poznámka tato vztahuje se však na subsidiární po
užívání §§ 870. a 871. obč. zák. a má patrně ten v~Tznam, že ustanovením 
,~ 47. byl vyloučen § 871. 'Jbč. zák. pro ,omyl zPůs'o,bený zprostře,dkovacím 
agentem, 

Mimo t,o měl spis,ovatel vyložiti aspoi1 v této hlavě - když neučinil 
tak již dříve - co jest ,p,ojistka ;a jaké náležit.osti vyžaduje listina, aby bylo 
lze považo,vati ji za poiistku. 

lilava šestá, jež v pod'statě je exegesí §~ 3. a 4. zák. Ot sml. ;po'Í. a 
na některýc.h místech ,poněkud rozvláčnou, souvisí s tematem spi:s'ovate
lovým velice volně. Toho autor sám jest si věd,om, jak z úVloJĎní věty na 
str. 41. patrno. Z rámce spisu o uzavření pJÍÍ'šfovací smlouvy vystupují 
zcela odstavce jednající o výkonu a účincích odstupu (str. 54 ;až 60). Když 
však aut,o'r i touto materií se zabýval, měl počínati si poněkud přesněji. 
S hlediska pOjišfovacího práva zejména byl,o velmi žádJucím, aby hyl pře
sněji vymezil, co je premiová reserva. Její hospodářský účel jest neslprávně 
naznačen (str. 59) a tím zavině'l1o, že autor je poněkud neii'stý ve svých 
výkladech 'o tom, 00 mOjžnJ žádati zpět, ust,oupí-li 'pojistitel od smlol\lvy. 

V odstavci věnovaném »omylovým normám« z.aměi1uje autor úplně 
- jako už také v po,zn. 5, na stL 13. - nesouhlas smluvníkLl, kdy ke 
sml'ouvě vůbec nedochází a 'Jmyl, kdy smlouva je uzavřena, ,avšak je naří
katelnou. V příkladech 11a str. 63, uvádí autor případy, v nichž ,obsah po-
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jistky líší se od obs.ahu návrhu: na pL návrh zněl na pojištění proti požáru 
a pOjistitel vydal pojistku proti šk,ol.dám z vl.:mpání. To je zřejm~r dissens 
stran - podle autora múže tu však pOiístitel odpírati smlouvě pro omyl! 
Mimo to nerozezná:vá autor zde a na četných jiných místech funkci právní 
vědy ,a právníh,) řádu, pravě, že smlouvě odpírati lze dle nauky občan
ského práva pro a.myl v objektu atd., že pojistník mllže hledati ochrany 
jen v nauce občanského práva o ·omylu (str. 35) a pod. Právní ochramy 
a jednotlivých prostředků IQIchr,ann~rch nelze přece n~l{'dy hledati a nalézti 
v teJretických míněních a konstrukcích, n~rbrž jedině v právních před
pisech. 

III. K rit i k a p o vše c h n á. 
»tÚčelem práce je pOjednati o normách československého soukromého 

práva pOjišf'ovacího, pokud upravují uzavření sml,ouvy pJjišfovacÍ«. Pro
hlášením tímto stan-1ví autor práci své meze značně užší než vytkl v ná
~vu spi'su, který Ineobsahuje obmezenL tematu na soukr Jmé právo poji
šťovacÍ. Autor tedy chce zabývati se s'Peciální otázkou z československého 
Sloukr'Jmého poiišť·ovacího práva a míní »vzhledem k universálnímu rázu 
SJo ukroméh o pOjišfovaGího práv.a« vzíti .zřetel také k právu švýcarskému, 
německému, anglickému, kod.ifikačním s'nahám francouzským a k cizí jud i- I . 

katuře. Ze přiL'lí žeti chce také k předpisft.m na Sl'ovensku platn~rm , nebylo 
třeba zMlrazňovati zvláště, když dle názvu spisu i pr·ogra:mového pľ'-1hlá
šení v předmluvě učinil úkolem svým jednati o normách práva českosl o 
venského. 

Spis je v p.odstatě exegesí, kome!ntářem §§ 1.-4. a některých dal
ších ustanovení zákona o sml. pojišf.ovací. Jeho celková koncepce, roz
členění i zpracování v podstatě kas'uistické - jak z ,obsahu vyplývá -
svědčí o autol"'o 'vě vysJ.ovené tendenci praktické. Poku-d spis v t.omto směru 
je 'ulpJtřebiteliným, zústavujeme k pos:ouiení praxi pojišťovacího práva. S hle
dis.ka .te·oretického Inelze však v ničem z toho shledávati přednost 'pOISU
ZJo'vané ·práce. Kdežto hlava dr u h á až pá t á spisu jedná o formálních 
náležitostech uzavření pojišťovaCÍ smlouvy společmě, hledí hlava š es t á 
podst.atně ke hmotn~1m náležitostem tét,o smlouvy. Rozboru náležitostí for
málních zhostil se autor mnohem lépe než výkladú stránky materiální. Pro
s,třednidvím Iiaseni:i.hrlov~Tm přijímá Sieg),ovu te·orii (»V)eľ's pre:ch'e!n a'ls 
Verpflichtungsgrund«) a pak tak zv. te·orii dodací, a to -V e velmi přísném 
smyslu. PomoCÍ těchto dvou předpokJ.adll rozbírá Ipodrobně § 1. zák'o~la o 
smlouvě poj. a výsledky jeho r·ozboru jsou až na jednortlivosti celkem při
jatelné pro stoupence uvedených teorii. Větší obtíže Ipůs,obí spis·ovateli 
zpracování materiální stránky poiišf'ovaCÍ smlouvy. Zejména konstrukci 
kausy tHo smlouvy nelze o znač'i.t i za šťastnou. Kritičtější vnikuutí d·o pří
slušné literatury CE hrl i ch: »Stillschweigende Willenserklarung«, au,to
rem citovaný, ukazoval správnou cestu 1) bylo by autora přivedlo k 'l1ávo'ru, 
že kausa pOjišfov,aCÍ smlouvy Slpočívá v úplatném převzetí určitého risika. 
Tot·o vyjadřuje se pravidelně slovem »'nebezpečí«, ač 'o'ba pojmy přesně se 
nekryjí; jest risiko pravděpodobnost uróté udáklsti a s ní sjpo.jených ná
sledkll pro t,oho, jehož se událost 'ona týče, jenž má na ní zájem, jest sub
jektivním vzt.ahem pojištěného k určité budoucí události. Toto risiko pře
jímá pojistitel, a to dle ú d a j, ů p 'Ú' ji š t ě n c o v Ý c h, poněvadž risiko je 
subjektivní vztah pojištěného k určité budoucí události. Tvolí tedy poji
štěncovy údaj o rozsahu ri'sika ljJo.dstatnou součá1st kausy smlouvy, jsou 
essentialia negotii. Spisovatelllv názor na tyt.o údaje (str. 13, 14) není 
správný. Zvláštní zpúsob plnění pOljistitelova podmínii té ž vlastní ÚPTaVU 
předpisll o naříkatelnosti smlouvy pro omyl a Sl)rávu, poněvadž obeoná 
ustanovení v tomto směru nedosta60vala .. Tyto okolnosti autor 'přehlíží a 
proto nedociluje žádoucí přehlednosti a správného ocenění předpisů ob
čanského práva, ač příslušná zákonná ustanovení zevrubn ě vykládá. Vadí 
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také, že nerozebr,al do konce právní povahu dotazníku a t. zv. deklarace, 
jichž význam - arci velmi 7)běžně - naZl11ačil na str. 13. a 14. To vše 
vedlo v poslední hlavě spisu k chybným závěrům, k,omplikovaným ještě 
osudnou záměnou ,dissensu a omylu sm1.uvníků (str. 62, 63). 

Při zpracování jedmotlivých otá'zek nezachoval autor náležité vědec
ké ekonomie; rozbor je tu příliš struoný a kusý, onde zase - v IPoměru 
k důležitosti věci - nadmíru podrobný, ba rozvláčný (srov. ma př. výkla,dy 
na str. 13-15 a 'naproti tomu na str. 43 'a násl.). Tento 'poslední Zlpt:'isob 
Jde někdy tak daleko, že čtenáři jest 'o'btížno zachytiti ústřední myšlenku. 
Mimo to je četba ztěžována na 'některých místech také nepřesným r,ozdě
lemímlátky do textu a pozná:mek (typický příklad na str. 17 v textu a 
pozn. 18. na str. 19 v textu a v pozn, 20. na str. 36 v textu ,a: pozn. 9.). 

Nestejnoměrný ZPllsob zpracování nutno přičísti patr.ně na vrub lite
rárních pramenů, z nichž aut'or čenpa,l na jednotlivých místech. Přílišné 
lpění na literárních předchůdcích, zejména německých, zavinHoostatně též 
mnohou nejasnost stylistickou a byl0 znač1lě na záva,du j,azykové ryzosti 
spisu. _ 

Podle svého programu přihlíží spisovatel rpři rozboru předpisů záko
na ,o sml. po'jišt'ovací také R: některým právům cizím, hlavně k německému 
říšskému zákonu z 30. května 1908 a švýcarskému s.polk0vému zák,onu z 

- 2. dubna 1908. Z 'osnovy frél.,ncouzského zákona o smlouvě 'pojišťovací tě
ženo méně; anglické právo o:mezuje se jen na všeobecuJu citaci několika 
s,pisů 'na str. 5. a 57. a na nepatmou poznámku věcnou · na str. 49. a 53. 
Cizích práv používá autor zpravidla tak, že v poznámkách cituj,e obdobná 
neb opačná usta,uovení cizích zákonll, aniž je blíže r0zebírá neb systema
ticky zpracuje. O srovnáJní ,práv v technickém slova smyslu nelze tedy 
mluviti. Z cizí judikatury uvedenol několik rozhodnutí německých ;a ra
k,ouských. 

Literárních údailJ obsažena je ve spise řada téměř nepřehled'llá . 
A vš'ak někteří spisovatelé uvedeni jen pP':> ozdobu a ne'byl0 jich vůbec po
užit,o. Tak Lewis, L:von-Caen, Simonis, Dernburg-Kohler, Cozack, pak spi
sovatelé angličtí (Mm'ell, Po'rter, Richards, Stone-Cox) a maďarští (Beck, 
Oellér). Celá dalš í řada literárních odlmzll převzata pak zcela patnně 
z ,druhé ruky, z údajíi jiných spisJvate lů, aniž knih těchto vskutku" bylo 
použito. Tomu zřejmě svědčí nepřesná iich citace, kdežto literatura sku
tečně :použitá citována je velmi přesně. Pří1clady viz v poznámce 'na str. 6., 
7., 8., 9., 30., 41., 48., 49., 50., 52., 59. a j. Ač IPoužitá literatura jest ceny 
velmi nestejné, autor zpravi'dla nezauiímá k ,ní kritického hlediska. Litera- .. 
tury civi1isticképoužívánO skrovně a nebylo z ní pro rJzhor smlouvy po
jištova.cÍ dosti vytěžemo. Vadou je, že autor při citaci pouŽívá rllzných 
zkratek, aniž někde výklad jejich přehledně 'Označí. Zejména u čas,opislt 
německých, které u nás nejsou bě,žné, měl čtenáři tyto zkratky vysvětliti . 
T0též mělo se stát i u značek na str. 49. v pozn. 31. a na str. 53. v pozn. 44. 

Konečně poznámku tO methodické ·stránce spisu. Autor domnívá se, 
že problemy pOjiŠťovacího ,práva, tedy otázky juristické, může SlpráVil1ě n~
šiti jen »po 'pečlivém studiu hospodářské a technické stránky institutu 'po
jištěnÍ« (str. III.), »P'0 bedlivém přihlédnutí k účelu tohoto ins,tiltutu, ke 
zvlášt.nímu rázu, ho'spadářskÝIill a technickým základům poměrů :poiisnných, 
a k duchu s'ociální sprave,dlnosti« (str. 11.). Tedy kousek , pravovědy, kou
sek sociologie a soCiální filos'ofie, met'Jdická všehochuť a z ní plynou inter
iPretační pomllcky: účel norem, raHo legis, úmysl .zák,onodárcllv ,atp. Ačko
liv jsme přesvě,dčenými stoupemci 'určitého metodickéhJ směru v právní 
teorii, nevytýkáme spi,sovateli .toto jeho metodické hledisko. A však vy
týkáme, že nezaujal stimoviska k nové nauce o interpretaci práVlnÍ'ch nlo'
rem, ,ač příležitost nes.četněkrát se naskytla. O pnblemu interpretace byl{) 
poslední dobou tolik uvažováno a psáno, že není myslitelné, aby o tom 
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nebyl slyšel, kdo vědeckou práci béře v a Zlne. A slyšeti o tom, avšak po
minJuti mlčením , je sice velmi takUcké, ale také velmi pohodlné. 

Rudolf Dominik a Jaromír Sedláček. 

Prof. Dr. Dob r ,o sl a v K rej čí: Zákony o pozemkové reformě 
s příSlušnými nařízeními. Cást ,prvá: Zábor 'P'o'zemkového majetku a c,) 
s ním souvisí. (Sbírk,a zákonil českos}.ovenských, Brno 1921, Barvič a No
votný, sv. 5., str. 25. a 318.) Cena 25 Kč. 

K are I V e i t, minis.terský tajemník pozemkového úřadu: Zákony o 
reformě pozemkové. Praha 1920, Právnické vydavatelství. Cena Kč 25.-. 
Str. 299. - . I i; ~ 

1. Pozemková refo'rma je za.i i'S té tak veliká i obsáhlá práce legisla
tivní a do té míry IPro nás závažná, že nut!l1O témto zákonům věnovati 'co 
největší péči c,o ·do iich výkladu a t,o' tím spíše, poněvadž celá tato práce 
hrozí státi se předmětem prudkých' politických bojů. V těch pak nebude 
zjišt'ováno, C{) na, těcht.) zákonech je dobrého a co š1patného, ale bude se 
postupo'vati dle hlesel a tím celá akce ovšem bude samozřejmě jalová. Je' 
proto vážným úkolem právníků, aby přesným výkladem dali podklad pro 
další snad vybudovámJ. naší pJ-Zemkové refol'my. Vedle toho je však i čest
ným úkolem právníka, aby materiál zák,onný snesl a přehledně r,oztřídil . 
by práce vykládací se tím uSll1adnila. No'rmatUvní materiál týkající se p,o
zemkové reformy ,je velmi obsáhlý a je vtěsnán do celé řa,dy kratších čj 
de lších zákonů a prováděcích nařízení, že i odb.)rníku stává se nepřehled
ným. Je proto zevnlibné a Ipřehledné roztří,děnÍ zákonného materiálu ne
zbytnou pomůckou praktickému právníku i laiku na věci interesovanému. 
Je tudí ž potěšením, že máme před sebou dvě sbírky zálwni! 'J pozemkové 
reformě. -

2. Sbírka Ve i t o v a vyšla začátkem letošn ího roku, ' dle data lPře,d
mluvy souditi jest, že autor sbírky uzavřel s VlO'j i práci již v květnu 1920, 
čímž vysvětliti jest, že jen neúplně přihlížel k legislativní a literární práci 
později publikované. Sbírka Kr e j ,č í h o končí ,dnem 31. března 1921 ~, již 
tím dána byla K rej čím u m.)žnost zevrubně zpracovati též legislati:vní 
a literární práci až do této doby, což 'ovšem pr,o pr.aktické používání této 
sbírky je velikou výhodou, najmě že mohl ,přihlížeti též k cen·ovým tabul
kám, které ve Veitově sbírce uveřej!l1ěny býti nemohly. 

3. Velik.)u předností Krejčího vydání zábor,ových předpisů je ú!plná 
přehlednost. I nerutinovaný čtenář snadno se orientuje v tomto vydání zá:. 
konů a lehce naj,de předpis, o nějž mu jde. Naproti tomu - m luvím z vlast
ní zkušenosti - je hledální příslušného předpisu 'právního ve sbírce Veito'vě 
spojen.) se značn5rmi obtížemi, 'obzvláště »obsah« sbírky ,je napr'osto ne

,přehledný a neúplný. K rej čí rozdělil Iprávní texty dle jednotlivých hle
disk: 1. Zákon záborový. ll. Pozemkový úřad. HI. Zjištění zabraného ma
jetku. IV. Hospodaření na zabraném majetku. V. Zákon přídělový. VI. Zá
kon úvěrový. VII. Zák.)nnáhr.adový. - Tak zákony, jich dodatky a pr,ová
děcí nařízení jsou spojena v pododdíly, čímž docíleno je přehlednosti již 
vytčené. Krejčího vydání má dok,onalý rejs.třík a chronologlÍ.cký seznam 
zákonný ch předp i sů. V e i t učinil -dva veliké 'oddíly: ' v prvém nijak blíž 
n eoznačell1ém usp.Jřádá předpisy hledící k drrobným nájemcům ;a ve dru
hém, nadepsaném »zákony o zabrání pildy velkostatkářské«, řadí bez odil
vodnění. rapsodicky jednotlivé předpisy, zclkony a nařízení k sobě, k če
muž přidává předpisy, se zabráním velikých statků nikterak nesouvjsej,ící. · 
o obecních pozemcích, o vyvlastnění k účelúm ',)bytným, do čehož vsunuje 
v dodatku ustaJnovení o ·obvodov,5rch úřadovnách P. ú., o 'úpravě pacht.ov-
ného atd. - . 

Jak viděti z t,ohJ, Kr e j čí vydává v tétoo části jen předpisy zábo ... 
rové, které logicky UMÍ, Ve i t však tyto předpisy vtlbec netřídí. 
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14. V e i t {r v komentář je kompila'ce, což netná býti výtkou, naQpak 
bylo by si Ipřáti, aby materiál pozemkové reformy kompilačně byl snesen 
a roztříděn. Ale i při hlmpi1aci nutno žádati kriUčnosti a pak jistého systé
mu, dle něh10ž materiál snesený se třídí. Ve i t snesl teoretické práce 
Kr č m á ř 'o v y a S t i e,b r \) vy, konnex ní ustanovení zákonná, materialie 
zákonů 'o pozemkové reform ě, výnosy a instrukce pozemlového úřadu, ale 
nedovedl tento rú znorúdý materiál ovládnouti. I odborníku t ěžkJ se hledá 
v jeho poznámkách k jednotlivým paragrafúm, neprávník pak bude uveden 
spíše ve 2lmatek než poučen. Je toho cenného ma,(eriálu věru škJda! Práce 
V e i t 'o va činí dojem snúšky materiálu, který čeká teprve na své zpra
cování. Je s.ice pravda, že v literatuře uvádí zevrubn ě skor.o celou litera
turu do května 1920 (a, nutno mu příznivě vytknouti) až na práce uveřej
něné v Českém právu, jé! ,sice pravda, že uvádí seznam tisků Náwdního 
shf'Jmáždění, ale pouze jeho čísly a tu čtenáři práci nijak neulehčuje. Nelze 
ovšem jeden nepříznivý úkaz smlčeti: Veit mnohdy ve svém komentáři 
olpisuje materialie, ,aniž udává pramen a tak čtenáři se jeví tato práce jako 
pll vodní mínění V e i t o v.o. 

Zde právě nejlépe je viděti přednost Kr e j č í h O' vydání před V e j
t o v Ý m. K rej č í uvádí materialie přesn ě a tak čtenář bez dlouhého hle
d,in í má tento dille žitý pramen inter,pretace pJ ruce. Neo tiskuje snad jich 
pe r extensum le č j,en potud, pokud je toho nutně 'potřebí k výkladu textu. 
Materiálu nesnáší Kr e j č í tak bez ladu a skladu jako Ve i t, ale třídí 
materiál normový a dokládá ve svých poznámkách po.d čarou jen to, co 
čtenář má k výkla,du zalP'Jtřebí. U K rej č í h o máme šťastně řešenu úlohu 
vydavatele zákonných předpis ll: ,hla vní váhu klade na text normový a svý
mi p,oznámkami 'u sna,dňuje interpretaci. Tím řešena je i vlastní exegetická 
práce Kr e j čí h 'o. Jeho výklad textu zákonného má býti jen návodem, jak 
textu rozuměti a []emá býti systematickým řešením ko.ntrJvers snad se vy
skytuiících, podává však přesné vymezení je,dnotlivých ' právních p,ře,dp,isll. 
To je dle mého mínění správné pOjetí komentovaného vydání zákonných 
textů. Tím vydání toto činí nám nepřehledné p,ředpisy přehlednými a ,další 
v~rklad předpisů neobyčejně usnadi'iuje, hlavně praktickému právníku. 

Ale i po stránce vědecké má Kr e j č í. h o výklad veliký v~rznam a 
z lIa čnou cenu. Ve zhuštěné form ě poznámek, p,odává nám řešení kontro
ve rs častO' zásadních a tak vedle komentáře Kr č má řo v a je K rej č í h o 
komentář dosud t'J nejlepší ·co v tomto .oboru máme. 

Nejsem ~ i ce vždy stej,ného rnínění jako K rej č í, a le nutno vážnost 
prúce Krejčího tuto zdůrazniti. V tom směru upozorniti je též na úv.od, kde 
podává přehlcd celé legislativní práce s odkazy na materialie. Přesnost 
právn ické ,dikce u K rej č í h 'J je důka,zem, jak dok,onale tento !předměty 
ov ládá a tato pilsobí tímpříjemněii, když čterrne vydání Kr e j čí, h o po 
vydání V e i t O' V ě, kde nepřes,nost wá vnické dikce a zplls.obu vyjadřování ' 
v těch několika málo místech, kde Veit pronáší své mínění je až zaráže
jící. Ačk.o liv z p,ovolání Ve i t 'J V a bylo by souditi, že ov ládl úplně tuto 
látku, nemohu tak souditi ze zpúsobu, jAkým komentuje právní předpisy. 

5. P,okud se jednotlivostí týče, je vytknouti ve Veitově vydání ne
možné vsunutí Jlovelly do zák-Jua, o df'obných pachtýřích na str. 9., ,p.oměr 
zákona záborového k zákonu ze dne 9. list'opadu 1918, č. 32 sb. z. a n., je 
liesprávně jak věcně tak formálně stanoven. ,Obrat »není v úplném a bez
výhmdném vlastnictví« n'a' s tr. 61. svědčí 'o' tom, že si neuvědomuje, co t J 
vlastnictví je. Pojem práva dle § 2. z. z. vymezuje příliš šir.oce, počítá ·tam 
také právo nájell11ní, což je pfoOti zřejmému tex tu zákona. Spornou otázku, 
zda dědictvím možno soubor bez sv olení P. ú. J"oo 'zděliti , řeší kolísavě, srov. 
str. 62., 70., 82. Počátek záboru stanoví nesprávně dle Stiebna od 28. říjn a 
1918. I textu právních předpis.ů bylo věnovat i větší péči (na př. změněn 
pořad paragrafi'l na s,tr. 243., text předpisu uveden v kladu ač v originále 
je v zá'poru na str. 219.). 
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U Kr e j čí h ·o mám pochybnosti jen, co se týče v~rkladu v elmi spor
néh'J § 3. lit. a), pak pokud se týče poměru t. zv. naturálníh.o a tabulárního 
vlastnictví a konečně 00 do výkladu slova hospodaření. Ale tyto lPochyb
nosti nevznikly u mne čtením .K rej čí h IÓI kD!l11.entáře, jsou zaviněny po
vrchním a neurčitým textem zálwna, a bude k tomu mnJho energie zapo
třebí, než tato temná místa, se osvětlí. UváJdím t.o zde jen prot.o, poněvadž 
ve svých pradc.h zaujímám .odchylné mínění, a aby mi nebylo možno' vy
tknouti, že mezi m~fIl11i 'pracemi a tímto referátem je r'ozp,)r. 

6. Dosud neměli jsme s většími sbírkami předpisů právních valného 
štěstí, ale práce K rej čí h o může směle k.onkurovtati j s nejlepšími ko
mentovanými vyd.áními textll právních. Tím 'Weyrova sbírka zákonů česko
slovenských stává se nejlepší sbírk.ou zákJnných vydání, a l1'ť;Wochybuji, že 
sta-ne se zr'ovna tak oblíbenou jako sbírka Manz'ova! Jen měl by nakladatel 
vydávati sv'azky vázané, třebas jednoduše vázané, je t,o pro pr,axi mnohem 
příhodnější. Sedláček. 

Dr. JJsef P ruš á k: Čsl. řízení trestní, platné v Cech ách, na Mo
r,a.vě a ve Slezsku. Vyšlo let-os 'nákladem »Všehrdu« v Praze. Cena 30 K. -
Kniha jest vzorem učebnice, Jak sám Prušák praví, »chce jen usnad1liti 
správn~' postřeh ústního v)rkladu a studium zákona«. Není v ní stálých po
Uka-Zll na mínění jiných aut,orll. Prá'Vem. Tlakové poukazy za'čátečníka jén 
matou. Sloh jest neobvykle iedn J duchý. Při t.om každá myšlenka je určitě 
a přesně vyjádřena, 

Po stránce methodické dbá Prušák pouze wění zákona. V .předmluvě 
praví: »Stu·dov:a,ti je zákon«. Ta.to tři slova měla by býti mottem každé 
právnické knize. Když ne viditelně psaným, tedy jevícím se v jejím ,obsahu, 
JenJm zákon jest ,důvodem pr-o správnost právnického tvrzení. Jmenovitě 
začátečníkllm v právnickém poznávání mělo by se stále připomínati, aby 
každou právnick.ou knihu četli tak, že by ,si ihned vždy v zákoně našli ci
tované zákonné místo. Jen tak se vychovají opravdu vědečtí právníci a 
právníci konstitučního ducha. Nebud'Ju totiž .pr,ohlašovati za právo nic ji
néh.o, než co je v zákonech, a nebudou proto míti sna,hu tv,o,řiti nějaké své 
)}právo«, tvoříce je s hledisek jiných, nežli zákonných. Takto tVJ,řené a 
vyklá'dlané »,právo« vzniká právě z ducha absolutistického, jak správné 
uvedl prof. W e y r ve svých Základech filosofie právní. 

Se stanoviska knižní úpravy je Prušákov.o trestní řízení velmi pěkně 
\;ypraveno. Tisk je skoro všude bezvadně černý a ,dobře čitelný. f. Br. 

Dr. E r n stL oh s i i!1 g .: Osterreichisches Straiprozessrecht in sy
stematischer Darstellung. Druhé vydání, 1920. 

Spis Loh'Singův je druhým vydáním spisu uveřejněného v r. 1912 a 
teh'dy kritikou přÍ'Znivě přijatého. Právě ,okoLn.ost, že poměrně za tak krát
kou dJbu dochází k vydání novému, nasvědčuje praktické upotřebitelnosti 
spisu. A dlužno také uznati, že v poměrně málo početné rakouské literatuře 

I , 

trestně-procesní spis Lohsingův zasluhuje jedno z míls.t předních. Starší sy- , I 

stémy, jež byly uveřejněny brzy po vydání Glaserova trestního řádu, jsou , I 
jednak pro praxi příliš těžk,opádné, jednak přece již poněkud zastaralé, 
kdežto Lohsingúv spis udržuje správný s-fřed mezi pouhou příruč'k,ou a 
učebnicí, stopuje svědomitě rozvoj ,pozdějšího zákonodárství a má i po-
t'lozumě.ní pro pokrok v theorii procesní. 

Druhé vy,dání spisu vychází za ,poměrll podstatně obtížnějších. Dří
vější rakJuské právo stalo se základem vlastních práv v jedmotlívýdl stá
tech nás.tupnických, jež právě v přechodné době, nemohouce vydati ještě 
celé vlastní zálwny, potřebám doby se snaží vyhověti novelisací zákona 
r,akouského. Tak počínají se odrůzňovati samJstatné právní systémy, jež 
však na druhé straně ovšem při celkové podolbě s·ociálních proudll dohy 
vykazůjí 111nohé d rsy podo'bllé. L'Jhsimg z ' růzl1~rch možností, jež se mu za 
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toho,to stavu věcí nabízely, volil tu, že přepracoval SVLlj systém rakou
ského trestního řádu v systém trestního řádu v nynějším Rak-)usku plat
ného" při tom však přece 'béře ' náležitý zřetel i na ' změny, jež nas,taly v 
jednotlivých nástupnických státech; jmenovitě zákonodárství republiky 
naší a Ji.teratura k .němu se odnášející, zpracovány jsou, pokud přehlédnouti 
rn)hu, úplně. 

Ze změn a do,plňků, jimiž mimo to se liší toto, vydání od vydání pt"l 
vodního, zmíniti se jest o zvláštním odstavci věnovaném ,používání zákonů 
tres.tně-procesních, kde snad p')někud rozvláčně se pmbírají jednotlivé zná
mé zásady výldadu zákom':!, a;niž však lila druhé straně by se 1l'řihHželo k 
teoretickým otázkám, jež v tomto 'směru právě v novější době byly nGlJdh o
zeny. Vhodně byly partie teoretkké mimo- to d)plněny zvláštním o,dstav
cem věnovaným otá'zce ~ojmu s.trany v trestním řízení (str. 168. n.) a pro
cesních podmínek (str. 394. n.). 

Do jednotlivostí lze se při . díle obeiímaiícím celý systém, ve stručné 
rece!l1si těžko P)uště.ti. Jest :nepochybno-, že v jednotlivých otázkách lze 
podati i jiné řešení, než jaké autor volí, ke kritice všaJk by bylo třeba ujas
níti si souvis,lost navrhovaného řešení s celým systémem, k čemuž při jed
nání o konkretní otázce je spíše příležito-st, než při soub)J'l1ém posudku . 
Celkem dlužno uznati, že spis LohsingLlv je velmi dobrou pomůckou pro 
praxi, a že přes to, že hlavně je věnován právu ralr) uskému, možno ho s 
úspěchem pou žívati i u lnás. K a 11 a b. 

•. Hlídka časopisů. 
(Adolf Pro ch á z k a.) 

Československo. 

1. Sborník věd právních a státních, vĚz čís. VIL-VIIL, r,oč. III. 
2. Právník. Roč. 60., sešit 1., leden 1921: Dr. R á t h Aug. : Soci

alisácia práva. - Sešit 2., únor 1921. Dr. K a II a b Jar.: Prof. dr. Frant. 
Štorch. - Sešit 3., březen 1921. Prof. dr. Kr e f čí Dobroslav: K výkladu 
§U 11. záborového zákona. 

3. České právo. Roč. IIL, ČÍ-S. 1., v PrGlJze, v dubnu 1921. S vo bod a 
JE m i I: Vpočtení věna. - Dr. Š w a m lb e r k G u s t a v: Sjednocení ob
chodního práva česk'Jslovenského a nejdůležitější r·ozdíly platného obchod
ní,ho práva od práva českého. - Dr. M o k r Ý Ant.: K revi'si zák,onů ci
vilních. 

4. Československý Statistický Věstník. Ro,č. 11., sešit 1.-2., Praha, 
prJsinec 1921. Dr. Mr á z Josef: O IPředběŽlném ,sčítá!l1í lidu na Slovensku 
r. 1919. ,- Dr. B 10 h á č A-nt.: Národnost či jazyk? - Dr. ti a 11 o s e k Bo
humír: Prostituce a její hygiena. - Sešit 3., Praha, únor 1921. Dr. B oh á č 
Ant.: První všeobecné 'sčítání .[jdu v Českosolavenské repubHce. - Dr. 
M ráz J.osef: O ,předběžném sčítání Udu v Čestkosl'Jvenské republice. -
Sešit 4.-5., Praha, březen 1921. Dr. li a n o s e k Bohumír: liospodářská 
Zlpravodaj,ská stanice. - Dr. Ryb a Jose.f: Statistika cen maloobchodních. 
- Dr. R e i f Gustav: lio,rnkké stávky v ČecháJch, na Moravě a ve Slezsku 
za leta 1918 a 1919. - Sešit 6.-7., Praha, květen 1921. - Pro'Í. .ctr. L á s ke 
Václav: Vybrané kapií'oIy z mathe:matické statistiky. - Pl"tOof. dr. M i I d
s c h u h Vli1ibald: Ke statistirce cenových indexů. - Doc. dr. Děd i na 
Václav: Přirozené krajiny jako záJklad členění země<iělské statistiky. - Dr. 
M r 'á z Josef: Mezinárodní ústav ze.mědělský v Rímě. 

5. Právny obzor. Roč. IV., snšit 1., v Bratislave, leden lc)21 . Dr. 
li 'J r ,a Václav : »Vybrané části z uherského, civilního 'práva ppocesního se 




