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by jen velice zámož.ný, ale i velice mooný pán. Nemusel, by se obávati 
žádných úto,ků proti svým dosavadním výsadám, zaručeným mu ústavn í 
'listinou a ti'sJwvým, jakož i žLvno'Sltenským řádem. Neboť prostoduché 
Čtená:řs.tvo i nadále by se domnívalo, že tyto výsady 'platí. pm ně, nilmliv 
v e proslp'ěch Norlthcliffův. f . W. 

. Literatura. 
D r. K are 1 li e r I' m an n-'O t a v s k ý, profesor práv na universitě 

Karlově v Praze: Soukoromépojišťovacf právo československé .podle záko,
na z 23. prosince 1917. V Praze, 1921. Nákladem České akademie 'Věd a 
umění. Část 'první: úv 'od a vše ·obe ,cný díl. Str. 331. 

UpowrniH jsme již naše čtenáře na vynikajíd tuto publiJkaci a nyní 
dovolÍJJTIe si sděliti nejdů:leži.tějŠí místa jejího ·obsahu, aby čtenáři naši měli 
<io iisrté míry obraz závažnosti ·tét·o vědecké práce. Ant,or ,obral sú za úkol 
'PodaH rozbor zákona ze dne 23. pros~nce 1917, Č. 501 ř . z., o sm'louvě .poo
HšfovaCÍ. Ustanovení tato začala IPůs,obi'tičásteoně již dne 1. ledna 1918, 
ostatní měly vejíti v účinnost ·dnem 1. ledna 1919, ale nastavší převrat stát
lIl.í ,odsunul účinnost ostatních těchto ustanovení na neurčito a také zůsta;l,o 
nejisto, zda ustano,vení ta vůbe'c vejdou v účinnost, neb·ot se přjJJravují 
změny o zákonných ustanoveních, najmě pokud se tý·če sipeciítlní části. Pro-
to odhodlal se autor publikovati nyní jen Iprv·ou ·část a oddaluje uveřejnění 
speciáJ,ní části až na dobu definitivní í"T)ravy zákonné, ručlw!iv i [druhá čá'st 
je v rukopise úplně k publikace phpravelna. A~ltor, jenž sepsal tuto práci 
ještě před převratem, ro,zšíři! obsah její Hm, že přihlíž í i' k uherskému prá
-vu p,ojišt·ovaCÍmu,p'latnému na SI'0vensku. 

V "iÚvodu« vykládá autor nejprve {} hosp,odářské zásrudě a vÝ·~Il1amu 
'Pojištění. Vykládá tedy předem o hospodářském výmamu pOjištění, čímž 
zjednává p'0dklad a mě,ří1:ko 'pro hodnocení zá:k·onných ustanovení. Dle autora 
ie pOjištění ve smyslu hospodářském sdmžení ,osob ohrožených Ill'ahodilým 
vznikem ur.čité m a .l e t k ,o v é p'0 tře ob y za účelem tím, aby potřeba ta, 
vzejde-li některé z osob ~účastněných, uhrazena byla spdlečně (str. 1.). Po 
:té přistupuje k výkladu všeobecného pojmu soukromého pojištovacího prá
va (str. 7.). Dle autora je soukromé pojišťovací právo ve smyslu Objektiv
ním souhrn zvláštních norem práva soukromého upravujících smluvní po-

. měr pojištovací. "Jde-li při úpravě takovéto nikoli jen o jednotlivé výjim
ky a odchylky od právních pravidel obecných, nýbrž o normy vniterně 
souvislé, vykazující určité vedoucí zásady" možno pak mluviti v pojišťo
vacím právu zvláštním,užším to okruhu práva soukromého.« Věta tato 
nejen jasně omezuje disciplinu soukromého práva pojištovacího, která je 
dána vždy jen zřetelem ,k urči'tému právnímu řáJdu, a!te je i velirni. jasně na
značenou metodou, jak uspořádati jest právní řád, pokud přihlížíme k jeho 
obsahu. Na to připojuje autor nástin vývoje soukromého práva pojištova
dho a připOjuje velmi instruktivní přehled literatury odborné. Výkladem o 
technickém podkladu pojišťovacím (§ 3., str. 18.-22.) končí úvod. Tento 
výklad o technickém podkladu pojištovacím cením si velmi vysoko, neboť 
:spolu o § 1. této práce řeší relaci mezi pojmy právnickými a hosQodářský
mi. Zdůrazňuje pak, že technická stránka pojištění není in concreto před

.mětem smluvního konsensu', nýbrž má na obsah smlouvy jen nepřímý vliv 
tím, že povaha premie jakožto průměrného ekvivalentu opírá se právě o 
početní základy pojistitelovy klasifikace risik. Jen výjimečně dovolává se 
zákon při úpravě smluvních práva závazků technické stránky, jinak týká 
se jich pouze správní předpis, t. i. pojišťovaCÍ regulativ z 5. března 1896 ' 
·(str. 2l.). -

Podává-li autor díl všeobecný, stopuje do jisté míry systematiku zá
kona, ale zůstává do té míry samostatný, že přihlíží ku všem předpisům. 
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které mají všeobecný význam, třebas byly zařazeny. A Ví zákoně do od
díiu speciálního, kr,omě ,toho řeší v tomto dílu též všeobecné otá~ky práv nf 
dogmatiky, které přirozeně v zákoně řešeny nejsou. Je tedy tento vše
obecný díl celek, daný s určitého vědeckého hlediska a to dodává mu o
noho zvláštního významu, na nějž je zde upozorniti. 

Ve hlavě prvé promlouV:á autor v pramenech práva pojišfovacího. 
Nejprve podává přehled o ,neobyčejně spletitém časovém pořadu jednotli
vých norem (str. 23.-25.). Na to obrací svůj Zřetel otázce, pokud normy 
obchodního práva platí i v, právu pojišťovacím a podává na str. 27. krát
ký, ale velmi výstižný rozbor pojmů »věci obchodní« a »obchodu« ; poji
štění na pevnou premii je obchodem a podléhá ustanovením čtvrté knihy 
obchodního zákona, pojištění u vzájemných pojišfoven není sice obchodem. 
ale věcí obchodní a podléhá tudíž právním normám vytčeným ve čl. 1. 
obch. zák. s výjimkou 'čtvrté knihy ,obchodního zákona; k tomu př~pojuaí 
se též výklady na str. 31. Pojišfovací zákon jest celkovou úpravou sou
kromého práva pojišfovacího potud, že platí nejen pro odvětví pojišfo
vací, v něm výslovně upravená, nýbrž všeobecnými předpisy svými ta
ké pro odvětví teprve v budoucnu se vyskytující (str. 33.); zákon tentG 
jeví snahu ,celkové a dednotné úpravy 'souhomého pojišfování (str. 34.) . 
Při charakteristice zákona tohoto zmiř.uje se autor o jednostranně nutka
vém či polonutkavém rázu větší části předpisů v: zákoně pojišfovacím (str. 
35.). Výklad tohoto pojmu je důležitý i pro všeobecné soukromé právo, 
poněvadž nyní i v občanském zákoníku seltkáváme se s celou hÓJou podob
ných předpisů . Podle autora mají tyto polonutkavé normy ten význam, že 
účinnost úmluvy uchylující se na úkor pojistníka od polonutkavých norem 
zákona je podmíněna dovoláním se pojistníkovým; pokud k němu nedošlo, 
nemá úmluva právních účinků pro poměr smluvní (str. 37.). Vymezuje o
kruh působnosti tohoto zákona, zmiňuje se autor též v nařízení ze dne 24. 
prosince 1917, Č. 502 ř. z. a míní, že nařízení toto opouští půdu zákona (str . 
38.) . Pojišfovací zákon nemožno považovati za normu obchodně právni, 
nýbrž je 'nyní pojišťovací právo užším oborem práva sukromého, jež svým 
použitím spadá valnou sice většinou, nikoli však výhradně v obor života 
a práva obchodního (str. 39.); Výklad o .přechodných 'předpisech pojišfo
vacího zákona velmi přehledně rozebírá nesnadnou tuto partii právní, při 
čemž autor přejímá hlavní pojmy z prací Tilschových, které tento spiso
vatel velmi jasně vymezil (str. 41.-47.). 

V hlavě druhé určuje autor nejprve pojem smlouvy pojišfovací (§ 9.) 
a to nejprve z všeobecného hlediska dogmatiky, z tohoto hledisRa leví se 
pojem tento jako stanovení hospodářského účele smlouvy pojišfovací, po
kud ,tento účel je s hlediska právního řádu vůbec zachytitelný, tím tedy 
liší se tento dogmatický výklad od hospodářského výkladu pojištění, kte
rý je podán v § 1. a v I§ 3. této práce. Stanoví-li autor takto všeobecně ú
čel smlouvy pojišfovací 'přichází zárove.ň i k tomu, aby stanovil legi's'lativ
ní maximy pojišfovacího práva, jak plynou z jeho definice \p,rávapoji'Šfo
vacího, o níž jsme se již výše zmínili. Pojišfovací smlouva spojuje plnění 
bezvýjimečné s výjimečným (str. 48.), není tedy plnění pojistitelovo plně
ním trvalým, není ručení pojistitelovo plněním smluvním (str. 49.). Pojetí 
plnění smluvního jako ručení je jen: 'staJtkké pOjetídyn,amického 'Úkazu. O
všem premie se vyměřuje podle doby ručení pojistitelova (str. 207, k to
mu viz autorovy výklady o zvýšeném nebezpečí str. 315. a násl., dále pak 
výklady autorovy na str. 327. a násl.) a úkaz souvztažnosti premie a ru
čení jest / pokládati za úkaz zákonem předpokládaný jako pravidelný, te
dy za zásadu práva pojišfovacího (str. 330). Tím autor dospívá ku kriti
ckému omezení ručení pojistitelova, a nelze pochybovati, že toto omezení 
bude míti blahodárný vliv jak na doktrinu tak i praxi práva pojišiovacího. 
Pojistitel zavazuje se tedy k úhradě eventualní majetkové potřeby; zá
vazek může směřovati k odčiněnI majetkové újmy příhodou způsobené. 
anebo může Ďýti plnění rázu abstraktního, zůstávajíc nedotčeno otázkou. 
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zda-li a jaká potřeba z pojistné příhody vzešla (str. 81.). Na to rozebírá' 
autor velmi spornou otázku, zda pojištění škodové a životní možno sub
sumovati vyššímu pojmu pojištění vůbec, na níž odpovídá kladně, neboi 
v obou případech jde o potřebu majetkovou, která má býti uhražena (str. 
57.). Tato potřeba musíbNil sm10uvou ur,čena a blíží se 'p01mu »zá,jmu« 
(str. 58.), o pojrim zájmu vykládá autor dále na str. 124. a násl. ; rozdíl , 
jak jej autor podává blíží se rozdílu mezi ručením a plněním pojistitelo
vým, kde potřeba připojuje se k pojmu plnění a zájem k pojmu ručení (vit 
též výklady o nedostatku ~ zániku zájmu pojistného, str. 305). Na to pře
chází autor k výkladu pojistné příhody (str. 59.-64.). Plnění poHstníkovo 
t. zv. premie má dle smluvní intence povahu průměrného aequivalentu (str. 
64.), zajímavý je výklad autorův" jakým způsobem stává se tato intence 
stran součástkou smlouvy (str. 65.). Zmínkou o !:tarší konstrukci smlou
vy po}j,šťovací jalmžt,o 'kOll/traktu uberrtmae fildeli ,Iwnčí dogmatické výkla
dy .o pOjišť.ovací smlouvě a ,přechází k tomu, 'jak naše 1Jositi'vní 'práv.o na 
tyto všeobecné směrnice pohlíží. Shledává, že celkem neliší se hledisko 
dogmatické a positivního práva, jedině u vzájemných smluv pojišťovacích 
nalézá hlubší rozdíly, které na str. 74. velmi názorně vysvětluje. 

V následujících výkladech o uzavření smlouvy pojišfovací je zajíma
vý autorův výklad o nezávazném návrhu, který byl pojistitelem přiiat. Při
jetí je závaznou ofertou pojistitelovou, kterou přijímá po'iistník podle obec
ných zásad právních (str. 77.). Autor zdůrazňuje rozdíl formálnosti a for
mulárnosti návrhu (str. 76.). Zevrubný je výklad o lhůtách vázanosti, najmě 
upozorniti jest na lhůty při distančním návrhu, které ve skutečnosti jso'u 
kratší o dobu, po kterou se návrh dopravoval pojistiteli po př . osobě ku 
přijetí návrhu určené (str. 81.) . V pojišfovacím právu může b'ýti případ, 
že pojistitel vyhotoví pojistku odchylnou od návrhu a znění pojistky stá
vá se lex contractus ryze trpným chováním se navrhovatele (str. 82.). Ml
čení je zde již de lege akceptací a vylučuje protidůkaz (str. 84.). Pokud po
i.išfovací zákon zvláště neustanovuje platí o uzavření smlouvy všeobecné 
předpisy (str. 88.) a k perfekci smlouvy není zapotřebí odevzdání pojist
ky (str. 89.). Znamenitý je výklad -rozdílu mezi písemnou a ústní ofertou 
(str. 90.) a vliv na normy omylové, výklad tento má význam nejen pro 
smlouvu pojišťovací, ale i pro naše všeobecné právo soukromé, k otázce 
této vrací se zevrubněji na str. 102. Po právnické konstrukci t. zv. povin
nosti k lékařské prohlídce (str. 92.) určuje autor dobu perfekce smlouvy 
pojišťovací pO,dle čl. 321. obch. zák. (str. 93.) . 

Při výkladu, osmluvnících konstatuje autor, že pojistitelem může 
býti buď POjišťovna koncesovaná anebo k provozu připuštěná (str. 96.) . 
Pro pojistníka nestanoví zákon žádné zvláštní kvalifikace (str. 98.) i při 
pojištění vzájemném není úchylky. Vedle toho vyskytuje se při smlouvě 
pojišťovací ' někdy i iiná osoba t. zv. pojištěnec, t. j. nositel práv při poji
štění na cizí účet (str. 99.), pak manželka a dítky při pojištění životním, 
a konečně t. zv. příhodník (str. 100.). 

Po té obrací se autor k výkladu o podkladech smluvrtího obsahu a 
zvláště o podmínkách pojišťovacích . Jak již řečeno, podává autor velmi 
důležitý výklad o rozdílu mezi písemným a ústním návrhem (str. 192.), dá
le jak posuzovati jest tu okolnost, že návrh obsahuje text sepsaný poji
stite1em a navrh.ova~elem byl pouze vyplněna :pod€:ipsán : podle autora má 
'tato okolnost význam pro použ~tí U'sta,noveni § 915. 'obč . z., dále mů'že ne
jasný text náv rhového blankeltu vzbuditi v navrhov,ateHpodstatIJý omyl ; je-Ii 
nejasným textováním otázky způsobena nesprávná odpověď, je omyl spo
luzpůsoben pojistitelem (str. 104.). Otázky, které vztahují se ku stanovení 
vzájemných práv a závazků, stávají se přijetím návrhu obsahem smlou
vy, ale otázky týkající se odhadu risika mají jen ráz informatIvní a jsou 
pro pojistitele jen pohnutkou (str. 105.). Pojišťovací podmínky nepatří k 
obsahu návrhu, nýbrž jsou jen alternativní podmínkou jeho závaznosti (str; 
105.). Tyto výklady podané s neobyčejnou jasností a zevrubností týkaií se 
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ovšem též všeobecného práva soukromého a zřídka kdy shledáváme, aby 
tak těžká partie byla s takovou přesností a průhledností rozřešena, to zna
men'á, že autor ovládl tuto těžkou partii ,úplně a je si vědom všech .důsled
ků svého myšlenÍ. Po té přichází autor k výkladu v pojistce a zjišfuje její 
různý význam pro prefekci a stanovení smluvního obsahu (str. 106.). Vel
mt zajímavý je autorův výklad o podmínkách 'pojišťovací-ch najmě O' j,jtch 
významu .pr,o obsah sm1louvy : opakují-li 'podmínky normu .zákoncrl!ou, nemá , 
to pro otázku její platnosti a působivosti vůbec významu a jde tudíž při 
pojetí normy takové v poj . podm. prostě o deklaratorní, informativní sou- ' 
Část podmínek (str. 111.). Vzhledem k tomu, že tak často se děje i při ji
ných obsáhlých smlouvách, je mínění autorovo zásadní důležitosti daleko 
přes obor smlouvy pojišfovacÍ. Autor popírá možnost jakékoliv povinnosti 
oznamovací při návrhu a přichází k tomu názoru, že t. zv. oznamovací po
vinnost není nic jiného, než zvláštní úprava norem o omylu a podvodu (str. 
113.). Autor v tomto spise odkloňuje se od dřívějšího svého mínění, že u
stanovení o t. zv. oznamovací povinnosti jen dopl ňují ustanovení obč. prá
va o omylu, a přichází k úsudku, že ustanovení obč. zákona o omylu jsou 
vyloučena, naproti tomu p,latí ustanovení o podvodu (str. 121.). Nedá se 
upříti, že mínění toto vyhoví praxi více než starší mínění autorovo, ale 
s hlediska přísného výkladu právních ustanovení bylo dáti staršímu mi
nění 'autorovu přednost. Přehledným výkladem norem uherského práva 
končí tato iistě velmi zajímavá hlava. 

V následující hlavě třetí vymezuje autor nejdůležitější dogmatické 
pOjmy pojišfovacÍ. Nejprve obrací svůj zřete l k pojmu pojistného zájmu. 
Vzhledem k tomu, že část právní vědy budovala ústřední pojem svých 
dogmatických výkladů na subjektivním zájmu, je velmi záslužná práce 
áutorova, že dovedl pojmu pojistného zájmu od tohoto všeobecného pOjmu 
právního ř~dJně odděliti. D'le aut,ora náleží zájem ke skutkové Ipodstatě po
jišfovací smlouvy (str. 126.), může to býti zájem ve smyslu psychologi
ckém (str. 125.), anebo právní poměr, ba přímo právo subjektivní (str. 127.1. 
Konstrukci tuto nutno si vysvětliti předpoklady autorovými, které pra
mení značnou měrou ve všeobecných výkladech Thurových. Zájem je skut
kovým vztahem majetkovým (str. 126.); tento positivní vÝsledek je vei
mi cenný a úplně pravdivý i pro toho, kde nevychází z předpokladů auto
rOvÝch. Úzké spojení zájmu s hospodářským statkem je autorem velmi p'ěk
ně naznačeno, ale dnes po práci Englišově těžce už se smiřujeme s názo
rem, že zájem smluvený mŮiže ,zakládati hospodářský statek 'o sobě, jak 
na př . tvrdí Kisch, autor sám na polo toto tvrzení odmítá (str. 128.). Práv
ní význam zájmu pojistného SPOčívá v tom, že jednak zajišfuje proti ne
bezpečí pojištění sázkOvÝch (zde podává autor zevrubný výklad § 23.) a 
že jednak fe základem rozlišování pro differenciaci různých odvětví a dru
hů pOjištění škoodového (str. 129.). Velmi ,nesnadný Iproblém hodnoty po
jistné je řešen s obdivuhodnou přesností a jasností (str. 133). Výklady o 
předmětu pojištění dávají autorovi příležitost , aby mohl opětně skvělým 
způsobem rozlišiti a vymeziti pojmy nedosti přesně od sebe rozlišované. 
Předmět pojištění užívá se /též ve vÝ,znarrnu předmětu sml-ouvy pOji'šf'ova
cí (str. 136.). Předmět smlouvy pojišfovací je v tom, k čemu smluvní vůle 
směřuje, tedy v tom,co je přímým bezprostředním účelem smlouvy, nebo-li 
jejím obsahem: tímto je prostě plnění, k němuž se promittent zavazuje 
(str. 137.). Po výkladech R. Sohma značí tato konstrukce značný krok do 
předu a je tedy zásadního významu. Při předmětu poiištění zní otázka lo
gicky, kdo resp. co se pojišfuje, t. j. zabezpečuje před nepříznivým vlivem 
příhody, poruchou, shodou (str. 138.). Co do otázky o předmětu není zásad
ního rozdílu mezi pojištěním škodovým a životním (str. 139.). Jiný je po
jem pojistného nebezpečí a užívá se v rúzném smyslu: buď je to brachy
logický název pro poiistný závazek pojistitelův v jeho funkci úhradní, a
nebo je to souhrn skutkových podmínek smluvní pojistné příhody, jež po
jistitel volí pro smluvní poměr za premise svého úsudku o pravděpodob-
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nosti příhody. Úvahou o okolnostech nebezpečenství čili t. zv. risiku (str. 
143.) končí se tato třetí hlava. 

lilava čtvrtá pojednává o pojištění na cizí účet, což je jedním z nej
zajímavějších útvarů práva pojišťovacího . Podle své zákonné úpravy jest 
pojištění na cizí účet zvláštním případem smlouvy ve prospěch třetích, pří
padem, jenž podléhá nělcterým normám speci'elním (str. 149.). Subjektem 
práv ar ci se značným omezením je pojištěnec (str. 150.), výhradným sub
jektem závazků je poiistník (str. 152.), který je do jisté míry též subjektem 
práv (str. 153.) a není snad pouhým zmocněncem pojištěncovým (str. 154.), 
ale poiístník nenabývá vlastních práv ze smlouvy vyjma návrhu na vy
dánípoHstky, uplaItňuje - li ná'rolcpojisný, činí tak ske Jménem vlastním, 
vykoná však při tom právo pojištěncovo (str. 155.). Zde autor velmi šťast
ně použil pomocného pojmu práva subjektivního v materialném slova smy
slu. O pojistiteli lze celkem říci , že jest dlužníkem vůči poiištěnci, věřite
lem vůči pojistníku (str. 156.). Vnitřní poměr mezi pojistníkem a pojištěn
cem je až na případy §§ 69. V. a 70. irrelevantní (str. 158., 160.). Velmi za
jímavý a zevrubný je výklad zmíněných dvou míst zákona (str. 160.- 162.), 
cenný je výklad retenčního práva podle § 70. poj. zák. 

lilava pátá obírá se předmětem zrovna tak zaiímavým jako obtíž
ným, t. ,jo 'poIstavení ,pojÍlšf'ova,cích agentů; autor diž před lelty věnoval to
muto tematu obšírnou monografii, sepsanou jazykem německým; mono
grafie měla značný vliv na náš právní život, a dnes může autor přikročiti 
opětně k tomuto problemu za okolností již mnohem příznivějších, nebot 
zákonná úprava mnohou záhadu problemu aspoň na pevnou basi posta
vila. Přihlížíme-li však k tomu, že agenti bývají používáni i v jiných ob
chodech než v obchodu pojišfovacím, oceňujeme zároveň základní vyznam 
práce autorovy pro význam přímého a nepřímého zastoupení vůbec. Pro
to také obírá se autor nejprve problémem právního zastoupení a plné mo
ci (str. 165.), při čemž oceňuje význam plné moci (str. 167.), která je po
dle autora projevem zastoupeného vůči osobám třetím (str. 166.). Agenti 
jsou buďto sprostředkovaci nebo jsou zmocněni k uzavření smlouvy (str. 
169.). Mistrný je výklad agenta sprostředkovacího, kde autor velmi jasně 
rozeznává aktivní a pasivní plnou moc jednatelovu. Kdo chce se poučit o 
významu zastoupení ku přijímání nabídek, tomu nemůžeme než důtklivě 
raditi, aby si přečetl str. 170.-183. tohoto spisu. prof. tIerrmanna-Otavské
ho. Na to následují výklady o jednateli plnomocném (str. 183.-186.), k ně
muž se 'při1Jojují výkhdyo jednatelích okresních (str. 186.-189.). P\lná 
moc jednatelů je přesně stanovena §. 43. a 44. a může býti omezena jen 
za podmínky § 45.; ustanovení tomu vytýklj. autor, že není šťastné a lo
gické; stanovisko vysvětlivek není podle autora správné (str. 489); podle 
autora je ,omezení Ip:lné moci jednatelovy jw tehdy účinné vůči .0sIobám třetím, 
jestliže třetí osoby omezení toto znaly anebo neznalost svoji hrubě zavi
nily (str. 190). Po té přichází autor snad k nejspornější otázce práva po
jišťovacího, t. j. jaký vliv má na smlouvu pojišťovací jednatelova znalost 
skutečností a nepravdivé údaje jednatelovy (str. 192) . Otázka koncentruje 
se v toto formulování, pokud znalost jednatelova je na roveň klásti znalost 
pojistitelově (str. 193). Klasický je výklad autorův o omylu způsobeném 
jednatelem (str. 196): omezuje se jen na případ úmyslného uvedení v omyl, 
ale zahrnuje v sobě i Omyl pohnutkový, což souvisí s autorovou konstrukcí, 
t. zv. ,oinamovací povinnosti. N.a to řClší autor velmi zajímav'ou otázku, ,dlO 
jaké míry je pojistitel odpověden za jednatele při uzavírání smlouvy (str. 
197), což je folio k otázce plné moci jednatelově . Autor klade si velmi dů
ležitou otázku, do jaké míry lze naříkati smlouvu poíišťovací, která byla 
vzbuzena nepravými údaji pomocných osob protikontrahentových, když 
jejich činnost omyl vzbudivší kvalifikuje se jako smluvní jeho vystupování 
(str. 198). Zde máme řešen problém, který opětně není jen úzkého význa
mu pro právo pojišťovací. Ačkoliv otázka tato řešena je na základě speci
elního ustanovení § 47. II., přece s prospěchem dají se použíti výklady 
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autorovy i ve všeobecném právu soukromém. Druhá otázka, která spadá 
do právní odpovědnosti pojistitele za jednatele, je odpovědnost za půso
bení jednatele na plnění , t. zv. oznamovací povinnosti pojistníka při uza
vírání smlouvy; tato velmi choulostivá otázka je řešena s velikou jasností 
(str. 201-203) . ( 

lilava šestá pojednává o závazcích stran ze smlouvy pojišfovací. 
Autor omezuje své výklady takto: že »pojednávati bude o smluvních zá
vazcích stran a to závazcích v pravém slova smyslu, záležejících v tom, 
že z vůle účastníků, doplněné z části, resp. nahrazené zákonem (někdy 
i imperativně), uloženo jest stranám jisté plnění, ať kladné, af záporné, a to 
tak, že této pasivní stránce vztahu, t. j. závazku, odpovídá jakožto aktivní 
stránka smluvní oprávněni čili nárok« (str. 204). S konstrukcí J)ojistitelova 
závazku jsme se již seznámili; autor pak promlouvá velmi obšírně o obsahu 
závazku pojistitelova (str. 207-299), což bude zajisté jak teoreticky, tak i 
prakticky velmi vděčně uvítáno. Od aktualisace závazku pojistného (str. 
210) lišiti jest splatnost tohoto závazku (str. 211-215) . Vedle tohoto hlav
ního závazku' je pojistitel povinen vydati, po př. obnoviti pojistku (str. 215) ; 
smluvní ustanovení o výkupu pojistky není tím vyloučeno (str. 216); žádati 
za vydání pojistky smí jen pojistník a nikoliv pojištěnec (str. 217). Konečně 
je pojistitel povinen sděliti opisy pojistníkových prohlášení, týká se to jen 
písemných prohlášení pojistníkových, na toto právo má pojistitel pojistníka 
upozorniti (str. 219). Význam tohoto práva oceňuje autor na str. 220. 

Pojtstník je 'povi'nen z.a!platiti premii (str. 221), při čemž vykládá au1:or 
nejprve pojem premie ve smyslu zákona pojišfovacího, pak přichází k vý
kladu periody pojistné,k níž se pojí velmi instruktivní rozbor problému 
nedělitelnosti premie (str. 223), pak pojednává o splatnosti premie (str. 225) , 
o místě plnění, dále že placení premie je dluhem doručným a stanoví pod
mínky, do jaké míry mění se v dluh výběrný. Velmi zajímavý je autorflv 
výklad § 26. a jeho poměr k ustanovení § 1423 obč. z., rovněž § 27. je velmi 
jasně vyložen a stanoven rozdíl k § 1438 . obč. z. (str. 230). Konečně přikro
čuje autor k výkladu účinků neplacení premie včas ; zde nutno obdivovati 
se, jak autor krásně vytyčuje, do jaké míry má zaviněné neplacení premie 
význam pro prodlení pojistníkovo (str. 231- 238) . Pojistník má dále po
vinnost oznamovací a předzvědní (str. 238) . Tím rozuměti jest povinnost 
oznamovací po uzavření smlouvy na rozdíl oznamovací povinnosti při uza
vírání smlouvy. Tato není žádnou povinností smluvní, kdežto ona je ta
kovou povinností. Znamená to vlastně povinnost oznámiti, že nastala pří
hoda 'pojistná; vymezení této povinnosti nutno spravedlivě oceniti jako 
mistrný zpflsob výkladu právních ustanovení (str. 238-241). Konečně při
náleží pojistníku povinnost záchranná a to při pojištění škodovém a úrazo
vém (str. 242); obsahem svým je to povinnost odvrácení nebo zmenšení 
škodlivých účinků pojistné příhody (str. 243); autor vykládá, co to zna
mená, že má »dle možnosti« účinky příhody pojistné odvrátiti ; měřítko 
nelní su,bjektivní, ale ,objektivní (vf[ constaJns vanus) ( str. 244). 

V hlavě sedmé pojednává autor o zabezpečení práv ze smlouvy po
iišfovací. Takovým zabezpečujícím prostředkem je pokuta konvenční (stL 
247), ale nad to zcela specifické pojišfovací zařízení t. zv. doložek prů
padrrích; tyto doložky jsou konvenční pokuty zvláštního druhu, jimiž usta-

. novuje se jakožto dflsledek poiící se k porušení nějaké závaznosti, ztráta 
pOjistného námiku , a to ve formě jakékoliv. P'ojišfovací zákon ,snaží se dosíci 
střední čáry mezi odporuiícími si zájmy smluvních stran tím, že vylučuje 
průpad ve dvou 'případech, t. j. jednak při nezavině.né poruše sm'1uvních .zá
vazností, jednak při její irrelevanci co do dostavení se příhody objemu 
shody (str. 248). Autor pečlivě snesl všechna různá ustanovení pojišťo
vacího zákona v přehledný systém, najmě je vyzvednouti výklad § 32., 
jímž se velmi objasňuje temné ustanovení toto (str. 249). 

lilava osmá . věnována je otázce výkonu práv ze smlouvy pojišťo
vací; zde vystupují do popředí normy, týkající se soudního výkonu práv 



- 23~ -

ze smlouvy pojišťovací. Nejprve podrobena je pronikavé kritice úmluva 
Q soudě rozhodčím. Podle autora je instituce rozhodčího soudu v právu po
jišťovacím vlastně svou podstatou jakýmsi privilegovaným znaleckým dů
kazem k odhadu hodnot rozhodných pro výši plnění pojistitelova (str. 258). 
Dále pojednává autor o místní soudní příslušnosti (str. 260) a konečně o 
-časovém omezení soudního výkonu nároku pojišťovacího (str. 262). 

V hlavě deváté pojednává autor o změnách v poměru pojišťovacím , 
t. j. jaké změny doznávají smluvní povinnosti stran, aniž tím podstata 
smlouvy je dotčena. Změny tyto mohou nastati bez oboustranné vůle kon
trahentů (str 266). Je to nejprve prodloužení smlouvy podle ~ 18. I. poj. 
zař . (str. 267), dále sém patří jednostranné změny z vůle pouze jednoho 
kontrahenta: je to právo pojistitele na zvýšení premie při vadném údaji 
pojistníkově, je-li odstup od smlouvy vyloučen (str. 7,68), dále právo po
Hstníkovo na sní!žení premic Vet dvou přÍip-adech (str. 269). ~olUečně mají 
obě strany nárok na změnu smlouvy pro nesprávný údaj věku při životním 
pojištění (str. 271). Po zákonu mění se premie z dluhu doručného ve vý
běrčí za podmínek § 24. p. z. (str. 273), dále nastává změna smluvních po
vinností již po samém zákonu dílčí škodou (str. 274), redukcí pojištění zá
konného podle I§ 142. poj. z., konečně připomíná autor změny způsobené 

_ poiišťovacim zákonem na smlouvách již uzavřených (str. 275) a najmě 
dotýká se velmi ožehavého problému, do jaké míry je dotčen obsah smluv 
poii'šf,ovacích foOzpadnutím Rakousko-uherské monarchie a podává . ,obšírný 
rozbor rozhodnutí nejv. soudu ze dne 3. března 1921, Rv I 713/20. Jakkoliv 
otázka měnová bude speciálně upravena, je vítati tento rozbor tohoto zá
sadního rozhodnutí. Autor s rozhodnutím třetí instance úplně souhlasí (str. 
278). Po té přistupuje k výkladu záměny subjektů v pojišťovacím poměru 
zúčastněných. Cesse podléhá ustanovením všeobecným, ale postoupení ná
roku pojistníkova na plnění pojistitelovo při pojištění škodovém podléhá 
různým omezením (str. 279) Při zastavení tohoto nároku konstatuje autor 
dvojí úchylku od norem obecný-ch (str. 282). Oceniv funkci pojistky 'při 
záměně oprávněné osoby a tím význam pojistky jako cenného papíru 
(str. 283), ačkoliv zde vyloučení námitek z osoby předchůdcovy, které 
charakterisují cenné papíry, je značně omezeno (str. 284), a zmíniv se o 
funkci životní pojistky jako papíru legitimačního (str. 285), přechází autor 
k přehlednému výkladu změn v osobě oprávněného, podle pojišťovacího 
zákona ; je to nejprve přechod práva povinností z pojišťovací smlouvy na 
nabyvatele pojištěné nemovitosti, není to cesse, ale změna ex 1ege v osobě 
pojistníka (str. 287), dále vstupní právo obmyšlence jménem označenéhJ 
při životním pojištění, vede-li se exekuce na nárok pojistný nebo uvalí-li 
se na jmění pojistiteÍe konkurs (str. 289), v obou případech nejde o ceSsi. 
Konečně připomíná autor postup portfeuiIlu, tyto výklady uvítaií zajisté 
všichni interesovaní velmi radostně, poněvadž na sporné otázky podává 
autor krátkou, ale zevrubnou odpověď (str. 291). 

Poslední hlava, desátá, pojednává o zániku práva závazků ze smlou
v y pojišťovací. Práva a závazky z pojišťovací smlouvy podléhají vedle o
becných důvodů zániku všem obligacím společných, také i četným důvodům 
zvláštním, souviseiícím se specifickou povahou pojišťovaciho poměru (str. 
292). Zánik takový může nas:tati iednostram'llou disposicí kontrahenta, Jako 
ie odstup od smlouvy podle §§ 3.-6. poi. z. (str. 295). Zánik je zde dán ex 
tunc, t. i. od doby uzavření smlouvy. Anebo může nastati zánik smlouvy 
ex nunc výpovědí; ta může b,ýti bez výpovědní lhůty (str. 299) nebo v ji
nych případech se lhůtou výpovědní (str. 302). Vedle toho zanikaií práva 
a povinnosti ze smlouvy pojišťovací již po samém zákonu a to nejprve 
pro nedostatek nebo odpad zájmu poiistného (str. 305) , pro zClzení , věci 
movité (str. 308) a konečně máme v právu poiišťovacím případy, že podle 
wě:ní zá,kona libc-ruie se pr-ostě poiistitel ze svého závazku, buď .zcela nebo 
z části , aniž se tím jinak ve smluvním poměru cos pozměňuje, pokud arci 
zákon v jednotlivých případech nestanoví odchylek (str. 309); sproštěnÍ 
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muze býti absolutní, že odpadá naprosto ručení pojistitelovo, anebo rela
tivní, že sproštění účinkuje jen vůči určitému subjektu (str. 310); autor pak 
zevrubně jednotlivé případy sproštění vypočítává. Pak vykládá autor. 
jakým způsobem promlčují se nároky ze smluv POjišťovadch (str. -312). 
Dále obrací autor svůj zájem k právním výsledkům zvýšení pojistného ne
bezpečí (str. 315); zde navazuje autor na své výklady na str. 143. a násl. 
a definuje zvýšení pojistného nebezpečí jako změnu skutkových vztahů, 
jež mají povahu ať positivních, ať negativních podmínek pro dostavení se 
pojistných případů a jehož znalost může pojistiteli býti premissí k úsudku 
o pravděpodobnosti tohoto dostavení se. Výklady o vlivu konkursu na 
poměr pojišťovací podávají jasný přehled této ne právě snadné partie po
jišťovacího práva (str. 321). Konečně vykládá autor, do jaké míry má po
jistitel nárok na premii při zániku práva závazků, autor konstatuje, že zde 
nejde o žádný jednotný nárok pojistitelův a přesně rozlišuje jednotlivé 
případy a udává jich rozsah (str. 327). 

P.ráce Ii e r-r ma nn 'a O t a v s ok é h o má význ.am větší než 
jako pouhý výklad pojišťovacího zákona; ,uu'Ůo-r řeší pri'ncipiální 
otázky soukmmého práva vťrbec a je pmto lDutno i v tomto směru 
náleži'tým způsobem význam této práce 'ocenitÍ'. hou to nejprve' výklady 
o omylu na str. 84, 102, 119, 196, 198; které řaditi jest k nejlepším pracím 
o této velmi nesnadné partii práva soukromého. Dále zmíniti jest se o před
mětu smlouvy (str. 137), o zájmu a subjektivním právu (str. 127), o smlouvě 
ve prospěch osoby třetí (str. 150), o retenčním právu (str. 161), o zastoupení 
a plné moci (str. 165), o cenných a legitimačních papírech (str. 285). Velmi 
zajímavý je výklad autorův o statickém a dynamickém názoru na smluvní 
povinnosti a smlouvy, názor, který se častěji opakuje a Rterý na str. 292. 
doznává všeobecného formulování. 

Dovolili jsme si upozorniti na tuto významnou publikaci a nepochy
bujeme, že nebude praktického právníka, který nesáhne k této knize. Jest 
si přáti, aby prakse hojně čerpala poučení z této knihy, neboť jen pak mů
žeme čekati, že prakse zmůže iyto velmi nesnadné problémy, jimiž jinak 
praktik sebe znamenitější nemůže se speciálně zabývati. PřinášÍ-li tato 
kniha praksi takový zisk, musíme totéž říci i o teorii, neboť nejen jasným 
způsobem výkladu, ale i hlubokým řešením základních problémů přináší 
každému civilistovi něco nového. Čeští právníci, ať teoretikové, ať prakti
kové, nemohou býti autorovi dosti vděčni, že vydal tuto pracl. Byla-li 
kniha poctěna cenou dra .Adámka, byla cena tato udělena jistě knize, která 
si toho plně zaslouží. Jaromír Sedláček. 

R a uch ber g, Ii e in r i ch, Dr., IP rofe'so r německé university v 
Praze: Biirgerkunde der tschechoslov,akischen Republik. Lipsko, 1922, Stie
pe1, str: 337. 

"Občanské nauky« jsou poměrně mladým Ute-rárním druhem v práv
nickém 'Písemnictví odborném. Mají povšechnou tendenci 'popul.adsační a 
chtějí, obejmouti řadu dílčích disci'PUn iuristických, hospodářských a poli
tických, které postupujíd specialisac( lednotlivých vMných oborů se 'Vždy 
vice s'obě oddzuH, polmd jde o jehch odhorné pěstiltele. "ObčalDské nauky«, 
jejich nu'tnost vyvolal,o demokrati,cké zřízení státní, kiteré ,od stáJtních -ob
čanů vy:žaduje po'1iiioké v~dělání, vědomí politických a s,ociá:lních pov.in
no-stí, schopnost samostatného úsudku o otázká,ch veřejného života atd., 
mohou ,podle osobnosfí svých autorů býti orientovány buď více s hledi'ska 
ryze 'právnického, nebo spíše- národohospodářského, nebo konečně 'Povšech
ně pOlifi,ckého. Vždy musí, 'si však autor zachovati pokud možná široký 
rozhled a vyvarovati se všech zbytečných, celek zatemňujících detailů . Přes 
tutto povšechnost hled.iska, předpokládající zvláštní kv,ality autor,a, mU/sí 
"občanské nauky« vždy vyhnouti se jakéhokoli nádechu di'le,tantismu, po
něvadž by jinak zpús,ábi'ly ví.ce š~odnež prospěchu. T,o vyžaduje arci'f, 
<Jby aut.or as,~oň IP o vše ch ně - více nelze žádati - -ovládal cel Ý svů,j 
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předmět, caž .ovšem není pažadavkem lehkým. T. zv. s'pecialisté, zahra
ba.I1IÍ výluČJ1ě da svéha úzkéha abaru vědnéha, nehadí se pro,to jaka SpISO
vatelé »Biirgerkund«. 

I Rauchbergova »Siirgerkunde« jes,t kabinetním k'auslkem zmíněného 
s.pisa~atelskéha umění. Spisovatel ne!přistauphl nepřipraven k svému ú~a.Ju. 
Již r. 1911 vydat padabnau knihu a starém Rakousku, klterá ,dažiJa se rychle 
dvau vydání. Třetí věnová,na jesthž reJPublice československé. 

Výklady své ,člení v 8 ,.oddílů. První jedná a základních 'padmech t{s~át 
a sipolečnast, stát a práva, ihearie o státu atd.), druhý padává histarický 
přeh'led udál,astí předcházejících vznik čs. republiky a pajedlJ1ává o zřízelJ1Í 
taha:to státu, třetí jedná o elermentech (prvcích) státu - území,abyvatel
stvo a státní mac -, čtvrtý oarganisad státu (ústava, parlamentari-sm, zá
kan:adárné sbary, volební Jlráva,paldkké strany, výk'an-né .orgány atd.), 
pátý o ústavně-!právním 'postavení ,ahčanů (státní občanství, svabady oib
čanů, Jazykavé právo a ochrana menšin), šestý a státních funkckh (zá:ka,
nodárství, soudnictví, správa), sedmý v jednatlivých .odvětvích správy 
(správa v!llJější a vnitřní, hospadářská a ,s,adální atd.) a kalJ1eČlJ1ě .osmý o 
správě finanční. ' 

O knize Rauchbe,rgavě podal jsem před lJ1ěkolika týdny pavšechný 
pasudek v »Prager Presse«. Učinil jsem tak prato, 'poněvadž se rmně zPů
sob, jakým byla lJ1ěkterými českými denními Hsty uvítalJ1a, nelíbil. PřI tam 
arciť Ineza:tajH jsem, že kniha - jaka 'ostatně všecky jiné knihy - napra
sto není ppa,sta vad. Mezi tyto vady však ne'patří, že' aut'o,r její je Němec 
a ,píše tudíž s hlediska německéha . Kda zná minulost Rauchberg'avu, byl 
by naa,pruk trapně ,dotčen, kdyby tamu tak nebyla. Náf'adnastně smýšlející 
Čech nemůže se diviti, smýšlí-li i Němec národnastně. Tuto samozřejmast 
nechápau pauze ra.dikálně · nacianalistická klhd1aabou tábarů . Je IjJr,asta
duché, vytýkáme-U Němcům, že neuvítali s nadšením zř'ízení českaslaven
ské republiky, jímž navždy - jak daurfáme, - llJ<ohřbeny byly jejich !pan
ge rma.nistické a národnostně útačné cíle. 

Němectví Rauchbergav,a jeví se především ta.m, kde pojednává o 
způsobu, jakým provedena bylo zřízení česk,Qslovenské republiky. OteJille 
zde, co již to'Hkrá;t jsme 'četli a slyšeli': že Němci vyloučeni byli ze spa'lu
vrá>ce při budo,vání naší repub'1iky. Reálně-politioky smýšlející Němec, jenž 
musel si býti vědam, že nám Čechům neušla, s j3Jkými pocíty německý má
rod sledoval shroucení středních velmocí a zřízení států »nás lednických«, 
neměl by se tamu diviti a jmenavitě ne dnes, kdy pa1i:ti'cké zkušenosti sda
statek nás Ipoučily, jak by asi '.ona »spa>\upráce« byla vY'Padala. Byla by 
znamenala »dělání ,.obtíží a p>řc;~kážek za každau cenu«. Při'pustiti' ji, byl by 
luxus, kteréha dapřáti si nemůže v rev,olučních dabách, kdy ka,Má minuta 
je ,drahá, žádný nápod, buduiící sv,au samastatnou státní damácnost, které 
dosud nemel. Je-Ii úkolem » ,abčanské nauky«, aby naučila .občana myslet 
reálně-politi,cky, jak Rauchberg v Úvodě sárm praví, je chybau, nepoučí-li 
ha spisovatel >O věcech, a ,nichž jsem právě mluvil. V 'Rauchberg,avě knize 
se skutečně tak nestaIa a budec\,j se' pmto ten .onen ,její čtenář diviti ne
spravedlivosti českého nárada, bude se padabati našinci, jenž neharáz~ 
ně diví se Němciim, že se s výsledkem světové války nesmí:ři'H a neljsou ve 
všem všudy na>dšeni repuhlikou česlmslove,nsk'au. 

Na jiném místě při'P'omenul isem také, že v zájmu samých německý.ch 
autorů, .obývaJících tuto republÍ'ku apíšící,ch >Q> iI1í, musí v budoucnosti pře~ 
stati ono ljJovýšené j,gnarování všeha písemnictví v českém jazyku publtkCJ;
vaného. AurtlOr, který neavládá sdostatek tento jazyk, v němž nyní authenti
cky uveřejňují se nejdůležiější zákony státu, a kterém jedná, měl by s,e v 
předmluvě nreho na jiném příhadném místě své knihy k tét,o skutečnoSlti s 
poHtováním přiznati, jinak vzbuzuje dojem; že přes .naprm>,to změněné pomě
ry setrvává na velkolpanstkém stanavis)m německé vědy v bývalém Rakau
sku. Rauchberg nei'gnaruje a u t o' r y české národnasti, pakud publikují :ně-
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mecky - německy ,Dsané věci pisatele této recense o ústavě naší is'OU na 
př. citovány -, nýbrž 'č e s k ,o s 10 'ven s ký j a z y k. Že za svého dlou
hoJetého působení v Praze neosvojil si aspoň Ido té mky znalost českého 
jazyka, aby mohl čísti české práce, zůstálvá při' t,om ard! záhadou, vysvět
H:tel:nou jedině známými !poměry starorak,ouskými. 

Jinak arciť káže vědecká 'Objektivnost, abychom bez obalu uznali 
znameni'tosí spisu aut,orova. V jednotIiv,o.stech bylo by uPozo.rniti, že autOr 
na p'ř. na str. 249 uvádí, že v českoslo.vens:kém státě ie 15 'obchodních a 
ži,vnostenských komor. Pokud vím, je jich pouze 11. 

Na str. 102. tvr,dí spiso'vatel, že reforma správy (zákon ,ze dne 29. 
února 1920, ,č. 126, 'O zřízení župních a okresních úř,adů v republice Ces:lw
slovenské) vztahuie se též na Slovensko a PiQdkarpatskou Rus. Pokud jde ° tuto, je to zduVo.dů, které isem uvedl ve svý,ch akademických přednáš
kách (Česko.slovenské právo správní, 1., str. 129), při nejmenším velice po
chybné. 

Upo.třebitelnost RauchbergDvy "Občanské nauky« zvyšuje nemáloo 
vedle ,pndrobného věcného a jmel1lného CIlbecedního rejstřúku ,chronologický 
se:zmam vše'ch v ní uvedený,ch českoslDvens:kých záklOnů a nařízení s pří
slušným stránkovým poukazem. 

Bylo by si' přáti, aby ~ českému písemnictví dostalo se v hr,zku po-
dobného spisu, lako jest Rauchbergúv. Weyr. 

Dr. H. I(elsen: "Die Verf<l'ssungsges.etze ,der RepubLiIk Osťerrerch, 
V. dí:!: Bundesverfassung«, f. Deuticke, Vídeň a Lipsko, 535 str. 

Objemné dílo přináší text kone6né spolkové ústavy rakouské, na níž 
usneslo se ustavuiící Náwdní shromáždění dne 1. řHna 1920 jalmž i řadu 
jiných důležitých spoHc'ových zákonů ústavních. Vedle toho. 'Dbsahuje histo
rioký úvod a podpobný. kiQmentář. I(do se zajímá ,o spletité cesty, kterými 
bralo se porevo,luční oÍlstaV!l1í zák'Dnodárství repuiblhl<y rak,ouské, najde v ~o'
merutáři tom, pocházejícím od aut'Dra, jenž sám jako vědecký expert byl 
účasten budování no.vé ústavy rakouské. spdlehlivého vůdce a 'poradce. W. 

H. I(elsen: Rechtswis'senschaft und ,Recht. · Erledigung eines Ver
suches .zur Oberwindu!ug der "Re,ch;tsdogmaJtik« . Zvláštní iQtÍ'sk z »ZeiÍ'
schrift Hir 'offenťliches Recht, III. sv. 1922, 135 stránek. 

Z rPrávně-fiIo.Si()fického semináře profeso.ra Kelsena vyšlo. jižněko.Iik 
znamenitých právni'ckých s'pisovaJtelů, !Z nkbž někteří půs~í též na vYSiQ
kých Šlko.Jách. Taje zejména prDfesor vídeňské university Dr. A. Me r k I, 
do,cent téže university Dr. V e r d r 'O s' s a konečně Dr. fritz S an der, IPro
fesor na pražské německé vysoké šlmU'e technioké, pro.ti kiterému obrad se 
Kell'senova nejnovější stať. Sander jest v pravém slova smyslu odpadlík. Do~ 
savadní jeho práce jsou důkazem jehO' nevše,dního, nadání vědeckéhO' . V jed
né z poslediních, to jest v obšírném článku »iRechtsdo,gllÍatfk oder Theorie 
der Rechtserfahrung? Kri1isohe Studie zur Rechtslehre lians K elsens« (u
veřejněném v Kelsenově Zeitschrift filr offentl. Recht, II. roč.), jakož i v sa
mostatném díle »Staa:t uud Recht. ProJeg.omena zu einer Theorie der 
Rechrt:serfahrung«, které vyjde v těchto dnech jako !pfivní svazek no'vě 
vzkříšených, svého času Bematzikem a PhtIi'P'ovkhem založených "Wi'ener 
Staatswis.senschaftIiche Studieu« (nyní vyďávaný.ch liansem Kelsenem ve 
s'pnjení s friedr. Wieserem a Othmarem SIjJaJllnem), prudce Idoráží na učení 
Kelsenovo - ve jménu spDlečného mi'Stra J. Kanta. SaJnderova theoriepro
váJdí do po'drobnosti analogii Kantovy no.etLky, ~řLstřižené výhradně na po
znávání přírDdovědecké, v oboru právní vě,dy. Při tom arciť ~trácí se mu 
vůbec právní věda a dochází' k důsledkům, ~teré jsou velmi pndohlJJé jiným 
novodobým proudům filoso.fickým, o ni'chž jsem se v jiné s,ouvisUosti v t'om
to časopisu zmínil {s,rov. můj článek: KaH,abÍlv ,,'Úvod ve studium metod 
právnických«, ro,č. IV., str. 31S),lGte1ré však vycházeií .opět ze zcela jiných 
IPředpoklaďů. P~e _Sa ,ndera není to 'ti ž právo viIbec :přeod-
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mě t em p o zn á v án í. Je~li tomu tak, pak nemůže ovšem v ědc e zají,
mati- SandePOva »theorie právní zkušenos\ti<d 

Sanderovy výklady isou temné, srpleHté a někdy přímo nesro·zumite'l·
né. To výborně prokazuje Kels,en ve své ohraně. Vytýká mu přehnanou 
touhu po 'Originalitě a nemí.nnépřepínáJná. analogií. (,Mluví přímo .o cho robě 
Sanderově, kterou bylo by lze nazvati analogiasis.) 

Kdo ne,vyzná se ve filosofickém učení , jež ·obecně kritickým ideGrHs ... 
mem se nazývá, bude vůči sporu Sandera s J(e!llsenem ',vůbec bezraJdným. 
Je však nebez.pečí, že právě u talwvých Udí bude učení Sanderovo .Z!P'ůso ... 
bilé kompromitovati theolii Kelsenovu, mai1:hemaHcky jasnou a prokazatel
nou. B1íže o věci jednám v článku »Sůh a stát« v I. svazku »Vědecké ,ro
če..n.Jur právnické fakulty Masarylwvy universHy« , klterá :jest ,;j trilku a v 
těcht10 dnech VYJde. - Wey r. 

Dr. F. Weyr: »Den czechoslovrukische Stat. Dens TilbUvelse og Fo r
fatning«. V kodaňském časopise »Gads Danske Magasin« (16. ročník , str. 
492-508) vyšel článek, který pO'Pulámě vykládá dánské veřejnosti' v.znik 
a .ústavu , českoslovens:ké repubHky. Článek opatřen byl vydavatelstvem 
vkusnou reprodukcí f,Oitograf,ie presidenta Ma'sa,ryka. W. 

Zeyrovy "Změny zákonu a nařízenÍ.« Je málo příruček, po kterých sá
hne každý praktický právník radostněji, nežli po »Změnách zákonů a naříze
ní«, sestavených dr. Zeyrem. Vždyť spolehlivě sestavený přehled změn práv
ních předpisů, které nastaly naším zákonodárstvím, uspoří často velmi ob
tížné hledání, které pravidelně jest prací zbytečně vynaloženou. Ovšem, bez
podmínečným předpokladem tu jest, že podobná příručka jest skutečně spo
lehlivá a zejména úplná. Nutno si uvědomiti, od koho v prvé řadě bude tako· 
výto přehled používán. Jest přece na bí1edni, že pro vlastní obor právníka
úředníka nepřináší příručka žádnou výhodu. Ve vlastním oboru zná každý 
přesně změny v platných předpisech nastalé a nebude tedy hledati tu po
učení. Každý praktický právník, ať jest úředník veřejný nebo soukromý, ne
bo konečně advokát, přichází však do styku s právními obory, které mu ne
jsou zcela běžnými a kde tedy právě podobný přehled bude mu tvořiti opo
ru, na kterou se spolehne; platí to zejména pro advokáty, kteří dnes nemají 
často ani fysické možnosti sledovati prudký vývoj, který obzvláště v právu 
veřejném po převratu se děje. 

A tu nutno hned říci, že tomuto účeLu nmooy Zeyrovy nevyhovují. 
Tento přehled jest totiž sestaven či'Stě formálně, t. j. uvádí velmi podrobně 
veškeré změny v právním řádě nasta:Ié, avšak p,ouze; tehdy, jestliže nov é 
právní předpisy CÍltuÍÍ také výslovně ipředpisy jilmi měněné. Tím jest pak 
přirozeně 'spolehliv·ost změn velmiproblematťcká. 

Pouze namátkou uvádím nedostatky, :které v tomto směru má pře
~led v oboru práva že1lezničního: 

V 1. sešitě Změn, které obsahují veškeré ,změny nastalé až do konce 
roku 1920, isou uvedeny ,změny, jež se týkají cís. nař. z 10. I. 1917, Č. 14 
ř . z., o valečné, lpřirážce Je daním ,přepmvJÚm . Zaito v sešitě 2., který jde 
až do roku 1921, není vúbec zmínky o novém zákoně o daních dopravních 
z 30. VI. 1921, č. 242 sb., aokoHv tento zákon §em 21. zľU'ši1 veškeré před
chozí předpi:sy, tedy zejména také cit. cí.s. nařízení a uh. zák. čL VI. z poku 
1917. Naproti tomu jest ve Změnách citován zákon ze· 16. HI. 1921, č. 116 
sb., k terý však není předpis,em uvedené ds. na,ř . a zák čl. pozměňuiícím, 
nýbrž pouze ne:patrně do.p1ňuiícím (o úrocí.ch) . 

Ve Změnách není vůbec vzat zřetel na dalekosáhlé změny, které na
sta'lyzá:ko.nem z 27. VI. 1919, č. 373 sb., v oboru koncesního zákonodárství. 
Záikon koncesní (nař. z 14. IX. 1854, Č. 238 ř . z.) i uherský koncesní statut 
(nař. z 8. VJ,I. 1869, č. 4973) stal se celou řadou svý'chpředpisů v bud,ouc
nosti pro místní dráhy bezpředmětným; totéž ještě ve zvýšené míře platí 
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pro zákony o místních drahách z 31. XII. 1894, Č. 2 ex 1895 a z 8. VIII. 1910. 
č. 149 ř. z., na Slovensku pak pro zák'0nné články XXXI. z r. 1880 a IV. z 
r. 1889. Změny citují ,za to zákon 'koncesní, zákon 'o' mís:tních drahách ;z 
r. 1910 a železni'ční provo,zní řád z r. 1851, Č. 1 ř. z. 'eoc 185e, v souvisl,osti 
s koncesní listinou místní dráhy Sv,at,aňovi,ce-lú:pice z 5. V. 1920, Č. 440 
sb., Ipatrně z toho důvodu, že i v koncesní listině js,ou tyto ,předpisy cito,
vány. Neodborníky by mohla tat'a citace sváděti k mínění, že jde 'O :pr-o
váděcí předpis, čemu ž ovšem tak Jlení. 

Železni'ční dopravní řád z 13. V. 1921, čís. 203, z ruš iq nejenom do-
, pravní řád z ll. XI. 1919, Č. 172 ř. z., což Změny uvádějí , nýbrž i veške:ré 
astatnípředpi'Sy, ,které látku tuto porůznu upravují, zejména také mařízení 
z 12. V. 1919, č. 244, a ze 17. II. 1920, Č. 95, ,které týkají se železn~čních ná
kladních Ustů. 

Ve L';měnách není U'ved,eno. že zák. čl. XVII. z r. 1914 a služebním 
právu že lezničních zaměstnanců ,na Slavensku a v Podka'rpatské Rusi byl 
zrušen, pokud jde .o zaměstnance státních drah, zákanem z 15. IV. 1820, 
č. 269 (§ 10.). 

Rav,něž není ve Změnách zmínky ,o tom, že zákon o pracavních P'D

rr.ěrech v železni,ční'ch 'úst:wech IP'amocných z r. 19()2, ,č. 156 ř . Z ., i s IPra
váděcím nařízením z r. 1903, Č. 28ř. z., byl, !pokud jde O' :pracovní dobu, 
pozměněn zákonem o 8hodinové době pr,acavní z 10. XII. 1918, Č. 91, a ne
jenom tedy ve směru v přehledu uvedeném zák'onem ze 17. X. 1919, Č. 571. 

P,ouze pr-o úplnost uvádim konečně, že cís. nař. z r. 1851, Č. 1 ř . z. 
ex 185,2, jest ve Změnách nazýváno da,pravním řádem, steJně jako nař. z 
ll. XI. 190.9, Č. 172 ř. Z., a,č správný termín dnes jliž ustá,lený jest pro ,prvý 
zákon železniční provazní řád. 

Veškeré zde u'Vedené pří,pady valené z jednoho oboru veřejného rp,rá
va nemají nikterak rpodceňovati iLstě velmi' obtí'žnou práci autora Změn. 
avšak mají ,práv ,podati dú,kaz, že padobnou práci nelze vylwnatí jednot
livci be'z účasti odborníků ze všech abo,rů ,pTávních. 

Dr. Jiří Havelka. 
Dr. J asef Z e I j n k a, rada vrchního zemského. soudu: O nájemném. 

S výpa'čty zvýšení podle zákona 'O ochra,ně nájemníků. (Vý;ldad k zákonu 
ze dne 27. dubna 1922, Č. 130 Sb. zák a n., se zvláštním z,řetelem na řízení 
saudní.) Nák,ladem vlastním. V komisi' K. Beníška v Plzni. 1922, str. 112. 
Cena 10 Kč. 

Sbierka dóležitých právnych predpisov platných na Slovensku a v 
Podkar,patskej Rusi. Unifikačné ministerstvo vyda10 práve prvý svii.zok 
tcd,ta svojej sbierky. Sv.azok obsahuje: "Zákon ,a s,pola,čnas,tia,ch s ručooLm 
'o.bmodzeným«, predpisy s ním s:úvisiace, kommentár a r6zne praktické iP'O~ 
m6cky, čít a 126 strá:no.k veY,kej o.smerky a cena jeho s,tano,vemá ie obno.sem 
18 Kč. - Ovodné slavo sv,azku vysvert:Yuje úče'r sbrerky, d6vody, prečo k 
vydávaniu sbierky sa ,prtkrooči[,a, ďalej to, jaké nádeůe možno ,klásť do. ro,z
sahu sbierky. Sbie'rku vyv,01aly závažné ,abtí'že v právnam ' živ,01e Slaven
ska a ,p,odkaropatskej Rusi, v !prvom r.ade obtiž tá, že texty 'rowých a 
,d6le'žitých právnych pred:přwv, v týchtoa územiach platných, nie sÍl ta,nl 
rozšírené a ,prístup,né buďtoO v6bec, alebo aspa,ň nie v jazyku štátnom. 
Ide o ,texty zákonov ,rukúsKych, reciipovaných pre ccl,ú štátnu ob'bas! 
púhou dtádou, ide však i 00 texty r6znych pred:pisov uhar~kych, v praxi 
ho.jne ,používaných, prístupných však najvýš len v jazyku maďarskom. 
Sbrerka chce 'byť ibapodnetom k tomu, aby .ctoslo k sústavnému vyriešc
niu prís.Iušných o~ázak, lm kt'o.rému unifikaoné ministerstv,Q ináč samo 
pavo.lané ani hmotnc vypravené ncnic. Zákonné texty vydávajú sa v zne'l1í 
slovenskam a v úprave, usnadňujúcej prakticképo.užívanre. ObjednávJ,y 
vybavu1,e pres.Ldium 'Unilfikačného mini'Sterstva v Prahe I, v Dušní ulici po 
predchodzom zap.Jatení. Plart:í sa výhradnc složenkamt šekového kolnta 
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23.528 pražského poštovného úra·du šekového. Pre druhý sv,azolk sbielrky 
pripravujú sa "Ipredpisy ·0 Najvyššom správnom s.úde.« 

Časopis pro železniční právo a politiku (Vydává spolek čs. želeZďlič
ních prá,vníků v Praze). Zodpovědný redaktor Dr. J. Cer má.k. Ročník 1., 
číslo 1. V ,,!Úvodu redakce« se tpraví: Jak'ožto odborný 1'ist správních úřed
níků železničních, chce List náš sloužiti' dvěma hlavním účelům: odborným 
i odborovým. V prvním směru chceme sezm~movati své čtenářstvo se vše
mi otázkami našeho 'odboru se týkajícími; povahy jak právní, tak hospo
dářské vůbec. P,okládajíce státní spráNu za praktické uskutečňování zá
sad theorií vYllmtoOvaných, ,chceme se snaži't, aby řešení -otázek v obor náš 
SP<IJdaiídch bylo na nejširším základ~ vědelckém, na základech v první řadě 
theor,ie právní a J1árod'ohospodářské. Nechceme jen tp.oučovati, chceme i 
vychováva:ti, po.dávatJ ·zkušenosti k'olegů starších pro výcho'vu a tpoučení 
mlladších. Nevíme dnes, jak svému úkolu dostojíme, ,přistupujeme k němu 
však s vá.ž.nouopravdov-ostí. Chceme uskutečniti v Ustu obě otázky na
šeho pr,ogramu spolkového: pěstovati' nejen zájem svých Jw!e,gů Ipro otáz
ky hmotné našeho stavu, nýbrž i otázky duchovní. S.patřujeme v ,právlní 
činnosti úřednitcké těžišttě státní poIitti-ky, chcemel !pracovati tne sice k uče
nosti , ale, ke v:odělání svého stavu. Chceme dle svých sil přičiňovati' se 
o to, abychom se i my, železniční ,právníci, přiblí ž.Hi tomu ideálllu státní,ch 
úředníků ·českos~oven~kých, jejž president republiky ve svém posledním 
projevu novoročním označil slovy: "Je třeba nového ducha, je třeba no
vých metho.d, je třeba nový,ch vědomostí, nového vz'děIánÍ.« Obsah ,prvního 
čísla : Dr. Jar. Ouředníček: Slovo úvodem. Dr. Otokar Latnkáš: Bernská 
úm1:uva -o mezinárodní doOpravě žele:oni.6ní a železni.ční k'onvence Sp,olečno
sti nároOdů. Dr. O. Englander: K úpravě stavebního Ipráva železničního. E. 
Wižďálek: O pOjmenování právní povahy a změnách železničního přeprav
ního řádu . 




