
Literatura. 
Docent JUDr. Josef K 1 i m e nt: Úklady obecního zřízení v Če

chách, na Moravě a ve Slezsku. Systematický výklad zákonů o způsobu 
jednání obecních orgánů a návrh jednacích řádů. J;'raha, 1930, 8°, 
sk 116, cena 27 Kč. 

Autor, známý jinak ja.ko právní historik, vzal si tentokrát za 
úkol objasniti a přehledně podati důležitý výsek našeho obecního 
zřízení, to,tiž norem o svolávání a jednání obecpích orgánů. V úvodě 
právem podotýká, že tu jde dnes o nepřehlednou právní ma,terii, v níž 
neustálým a nejednotným novelisováním nastal v mnohých otázkách 
zmatek. Uvážíme-li, že t.u jde o procesní pra"Vlidla, jichž plnění jest 
svěřeno velikou většinou laikům a to mnohde, s nevelikým školským 
vzděláním, jes,t patrno, že tu autor podává intereso.vaným kruhům 
příručku velmi účelnou. Autor praví však v úvodě, že účelem jeho 
práce není jen poskytnouti praxi spolehlivou příl1lčku, nýbrž také 
upozorniti příslušné luuhy zákonodárné na dnešní absurdní situace 
základů obecní správy. I tento účel knížky je vítaný. 

Knížka pojednává o svém thematě na 116 s,tranách malého for
mátu, takže už svým malým rozsahem hodí se k tomu, býti příručkou 
praxi, laiky neodstrašující. Také její jednoduchá systematika a jasný 
sloh jsou vhodny pro· tento účel. 

V prvém díle probírá autor zákonné předpisy pro svolávání a 
usnášení obecního zastupitelstva, obecní rady a obecních komisí. Vedle 
reprodukce zákonných ustanovení, uvádí autor zejména. četné nálezy 
Nejvyššího správního soudu. V tomto ohledu osvědčil auto,r (který je 
tajemníkem N, s. s.) nejen ovšem znalost judikatury tohoto soudu, 
ale též dovednost výběru důležitých a zásadních judikátů. 

Druhý díl jedná o jednacích řádech obecních. Pojednav výstižně 
o jejich právní povaze, podává autor návrh vzomého jednacího řádu, 
respektující dnešní zákonný s,tav. K jednotlivým paragrafům (jichž 
je 22) připojuje petitem důležité vysvětlivky. Také tato část bude 
naším obcím vítanou pomůckou. 

Největší zásluhou této knížky by ovšem bylo, kdyby se splnilo 
přáni autorovo a jeho· práce přispěla k tomu, aby veškeré normy 
obecního zřízení u nás byly sjednoceny a celá materie upl'llNena nor-
mami jednotnými, nekomplikovanými a jasnými. Ne u b a u e r. 

Dr. Bohuš Tom s a: Právo' mezinárodní. Díl . prvý. Část Qbecná. 
Subjekty mezinárodního práva. Stát a jeho orgány. Bratislava, 1930. 
252 str. (Knihovna právnické fakulty university Komenského v Brati
slavě, sv. 28.) Cena 40 Kč. 

Dr. Cyril Č e ·c h I' á k: Hospodářské konjunli.tury. Popis, výklad a 
regulace h'ospodářského vlnění konjunkturního. Bratislava, 1930, 
168 str. (Kniho,vna právn. fak. univ. Komenského v Bratislavě, sv. 29.) 

' Cena 50 Kč. 
Ladislav R i eg e r: Problém poznání skutečnosti. Praha, 1930, 

166 str. Nahl. Čin. Cena, 30 Kč. 

Mr. H. K I' a b b e: Kritische Darstellung der Staatslehre. 337 str. 
Haag', Martinus Nijhoff. 
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G i o I' g' i ode I V e c chi o: Lezioni di filozofia del diritto. Citta 
di Castello, 1930, 351 str. 

Dr. Fritz S a n der: AlIgemeine Gesellschaftsl'ehre. Jena, Gustav 
Fischer, 1930, 572 str. F. W. 

Dr. M i iii o s I a v Š ť a s 11; n ý: Náklady v soudním řízení civilním. 
Díl 1.: Náklady y řízell1Í na.le,zla,cím. Pa'ahaJ, 1930, 136 st.r. (Knihovna Shor· 
nilrn věd právních a. státních. NolVa. Řada. A. Odbor právolVědcký, Č. 5). 

Okresní zřízení (Vzorná obec. Knihovna samosp)'ávn~ch přkuček, 
sv. 15). UspořádW Dr. Otaikar K I a p k a, rada z,emf'kého túaďu. Praha., 
1930. 

Advokátní a notářsl,á sazba a soudní popratky, druhé vydání. Sekční 
šéf mÍtnLstellsrtva :>prlavedJ.nol:>1:Ii A n t. H art man n vydal ve sbit"ce "K,o
mentované zálwny RČS" (vydá.va. "ČeI8llwsloVlffil.:>ký K,ompas" na Smí
chově) již druhé vydání své, delší dlobu rozebra.n·é knihy. 520 str. Cena 
90 K,č. V tomrto no'Vém vydání je paJtrn:a snaha autorova, dílo lÍměmě' l'O'Z

množ.it o vy&iVěltlujic.í partie. Nálezy Nejvyššího správního souldiu o' s'oud. 
ní c h pop I a t c í 'c h a.ž do pO'8~ední doby uveřejněné , byly SIVými prráiv· 
ními větami otiŠltěny. Advokátní a notářská 81arz;.b a a předpisy 
o nich Ele nezměnJJ'y a třebaže· nálezů I} nich je poskroV'!lru, bylo k nim 
přece v díle přihlíželllo. Zv!Láštní zmínky zasluhuje., že dOl díla byly zařa· 
zeny tak ZY. nor ID á I n í a d v o k á rt ní tar if y. 




