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Literatura. 
JUDr. J a I' o s 1 a v K I' e j čí, ZáSada právnosti státních funkcí 

a zásada zákonitosti správy, Praha (Nahl. časopisu Moderní stát), 
1931, 179 str. K této nejno,vější práci Dra Krejčího, který jest již 
autorem několika cenných spisů právnických ("Moc nařizovací a její 
meze," 1923, "Delegace zákonodárné moci v moderní demokracii," 192,1, 
.. Promulgace zákonů, její vztah k sa.nkci, vetu, publikaci a k soudcov
skému zkoumání zákonů," 1926, ,Právní povaha podpisu presidenta 
republiky na zákonech," 1927, "Nařízení contra legem," 1927, "Zá
kla,dní práva občanská a rovnolst před zákonem," 1929), se ještě po
drobněji vrátíme. Zde budižproza.tím jen tolik poznamenáno·, že spiso
vate·l, a.č oficielně není přivTžencem normativní te.orie, v tomto svém 
posledním díle stojí téměř plně na její půdě, a.spoň pokud jde o způsob 
argumeHtace a užívání jistých, teorií tou zavedených odborných termínl!. 
Že okolnost ta jeví se v očích pisatele těchto řádků jako velké plus 
nového díla, je . arciť přirozené. W. 

Dr. Antonín R á 1 i š: Studie o- příčetnosti (Knihovna právnické fa
kulty university Komenského v Bra,tislavě, sv. 33), 1931, str. 173. Pře· 
hled obs,ahu: I. Sebevlád~, jako podklad příčetnosti. II. Vyloučení a 
omezení sebevlády. III. Biologická kriteria nepříčetnosti. IV. Psycho
logická kriteria nepříčetnosti. V. Zmenšená příčetnost. VI. Některé 
zvláštní sta vy nepříčetnosti. VII. Podstata příčetnosti. VIII. Positivističtí 
odpůrci příčetnosti. 

Dr. Vladimír K u b e š: Příspěvek k nauce o žalobách z obohacení 
(Publikace ze seminářů právnické fakulty Masarykovy university v Brně. 
Seminář občanského práva prof. Sedláčka. Sv. 8), Brno 1931, str. 110. 

ústavní listina čs. republiky. Její znění s poznámkami. Uspořádali 
Dr. František W e y r , profesor Masarykovy university v Brně, Dr. Zde
něk Ne u b a u e r, ' docent Karlovy univ·ersity v Praze CSbírka spisů 
právnických a národohospodářských. S podporou ministerstva školství 
a nápodní osvěty a Rašínov·a fondu vydávají Karel Engliš a František 
Weyr, sv. LIlI). Praha-Brno, 1931, nakladatelství Orbis, 108 str. Cena 
30 Kč. Kromě komentovaného textu uvozovacího zákona k ústavní 
listině ~ ústavní Jistiny samotné obsahuje publikaoe dva dodatky, a to 
dosavadní literaturu o čs. právu ústavním a důvodové zprávy k návrhu 
ústavní listi:ny (zpráva k vládnimu návrhu zákona, ja.kož i zpráva ústav
ního výboru revolučního Ná'l1OIdniho shromážd'ěruí). 

Zákony o přímých daních čs. K podrobnému svému komentáři vy· 
dali JUDr. V. B r ach t 1, president zemské finanční správy v Praze, a 
JUDr. J. Dra c h o v s k ý, řádný profesor K,arlovy university v Praze, 
ve sbírce Komentované · zákony RČS. "Doplněk", který obsahuje: a) vlád. 
nař. z 23. května 1930, č. 64 Sb. z. a n., jímž se částečně provádějí 
hlavy II., III. a IV. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení, b) zák. 
z 27. listop,adu 193'0, Č. 167 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon 
ze dne 15. června 1927 o přímých datlÍch, c) v r. 193'0 vyhlášené hbvni 
změny zákonů a nařízení o přímých daních a finančním hospodářství 
samosprávném. Publikace tato je doplňkem komentáře zákona, jehož 1. díl 
vyšel v r. 1927, II. v r. 1928. Cella doplňku o 150 stranách v tuhé obálce 
je 15 Kč. Vydal Českosl ovenský Kompas na ,Smíchově. 
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Družstevnictví a jeho hospodářské a sociální poslání v Českosloven
ské republice (Publikace Sociálního ústav.u čSR. č. 53), 161 str., cena 
20 Kč. Knihkupectví Orbis, Praha. Obsahuje cyklus 10 přednálšek, které 
uspořádal Sociální ústavo teoretickém podkladě , historickém vývoji, síle, 
výkonnosti a cílech družstevního hnutí. Kniha upozorňuje veřejnost na 
důležitost a význam družstevního hnutí v nynějším hospodářském životě, 
které má zejména pro vybudování nového hospodářského řádu. 

Sociální pojištění v Československé republice (Publikace Sociálního 
ústavu ČSR. č. 55), 158 str., cena 20 Kč. Knihkupectví Orbis, Praha. 
Publikace ta podává souhrn 11 článků z péra odborníků v oboru sociál
ního pojištění a obsahuje stručné vylíčení vývoje a pojednání o nynějším 
stavu všech odvětví našeho veřejného pojilštění. Odbornými články do 
této publikace přispěli pánové: MUDr. Eduard Břeský, JUDr. Jan Gallas, 
poslanec Theodor Hackenberg, JUDr. Fra,ntišek Janoštík, JUDr. Karel 
Johanovský, JUDr. Vl. Klumpar, JUDr. Jos. Kotek, JUDr. Jos. Picek, 
univ. prof. Dr. E. SchOnbaum, JUDr. E. Štern, JUDr. Fr. Trnka, Vl. 
Vydra a posl. Dr. L. Winter. 

Atlas republiky československé. Česká a},ademie věd a umění z,a 
podpory ministerstva zahraničních věcí zahájí v měsíci říjnu v nakla 
datelství "ORBIS", Praha XI!., vydávání monumentálního. díla "G e 0-
graficka-statistický atla,s republiky českosloven
s k é". Vyjde asi v 18 sešitech po' Kč 40·- v subskripci. Každý sešit 
o 3 mapách. Celé dílo v subskripci vá,zané v celopl. vazbě za Kč 870·- , 
v polokož. vazbě za Kč 950·-. 

Pracovní soudy. Svazek I. sbírky ,Archiv pracovního a sociálně 
pojišťo.vacího práva", vydávané Odbmovým sdružením československým 
v Praze 1., Na Perštýně č. 11, za redakce .Jar. Vo,sky, Lva Wintra a 
.Jaromíra Hlaváčka; separatni otisk časopisu "Pracovní právo", st.r. 48, 
brož. Kč 4·-; uspořádal Jaromír Hlaváček. 

Podle programu sbíTky publikovány jsou v tomto svazku před
pisy z á k o n a ze dne 4. č e rve n cel 93 1, čís. 13 1 Sb. z. a n., 
Ó s o u dni c tví vell por ech z p o měr u p r a c o v n i h o, s I ll
žebniho a učebního (o pra,covních soudech). PředpÍiiy 
jsou doplněny sněmovními materiáliemi, dllvodovou zprávou vlndního 
návrhu, zprávami sociálně politického a rozpočtového výboru obou 
sněmoven. 

"Právní styky s cizinou". Pocl <túuntlO náz,vem 8'elstavil od'borov3' rada 
v minister,stv.u i'1praveCUl1Qlstů Dr. Richa,rd Do č e k a I tabelál'l1í pi'ehled 
norem, týkají'c,ích !Se práV1IÚ pomoci, vyuwJ1!aJtelnos,tů r101zsudkŮJ, p'rom~jeI:í 
žalobní jistoty, práva chudých, olvěfoiváiníÍ listm a vzájenmos,ti ve věceciJ 
konkur,l1Ích a vYl'ovnadch, j.akož i v,e věc,ech 'llozlls>talo,,,tních p o cl I e 
s t a v II ze dll e 1. č e]' v II a 1931. Ce'l1~ výtisku K,i} 7·50. Za tuto· čistku 
př,edelJl1 :z.aslanoll (po [přílpadě též v poštO'Vtl1&c~1 'známkách) zašle tabulku 
vyplruceně nalclad'a,telstvi "Ptraetol·" v Pra,ze 1., Dušní 13. 




