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Ríšské právo v Ůechách a na Moravě, II. DODATEK. Uspořádal dr. Vilém 
Ve sel ý, odb. rada v min. spravedlnosti. Nákladem Právnického knih
kupectví a nakladatelství V. Linhart, Praha II., Beethovenova 35. Praha 
1942. 402 Hsťky, K 120.-. Významná pomůcka všech praktických práv
níků, veřejných i soukromých úředníků, obcí, organisací a podniků obsa
huje ve formě lístkovnice soubor říšských právních norem, jejichž účin
nost se vztahuje na Protektorát Cechy a Morava. Puvodní dílo vydané 
v červnu 1940 zachycuje s Dodatkem 1., vyšlým v březnu 1941 a s Dodát
kem II., vydaným v květnu 1942 na 695 lístcích systematicky roztříděný 
přehled veškerých norem, vyhlášených do 1. května 1942. Z říšských 
norem jsou i tentokrát seznamenány nejen ty, které byly vyhlášeny ve 
sbírkách "Reichsgesetzblatt, Teil I" a "Teil II", "Věstník nařízení Reichs
protektora in B6hmen und MMren", Verordnungsblatt flir den Reichsgau 
Sudetenland", nýbrž i ony, které byly otištěny v úředních listech říš
ských , zejména ve věstníku říšského ministerstva spravedlnosti "Deutsche 
Justitz", anebo i jinde, třebas j.en v denním tisku. Z předpisů protekto
rátních jsou zaznamenány vládní nařízení a vyhlášky, obsažené ve Sbírce 
zákonů a nařízení, v úředníc'h listech, ve věstnících ministerstev (zvláště 
ministerstev spravedlnosti a vrtitra), pokud jde o výnosy ministerstva 
spravedlnosti, i ty, které nebyly publikovány. Mimo předpisy právní 
obsahuj·e dílo také přehled odborné literatury, zvláště pojednání odbor
ných referentů říšského ministerstva spravedlnosti. Také nebylo opomi
nuto příslušnými odkazy navázati na sborník "Nové zákony a nařízení 
Protektorátu Cechy a Morava" . L. 


