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'Spolkové zprávy. 
z činnosti Právnické jednoty moravské. 

Dne 23. dubna 1940 se konala za předsednictví starosty dra Hynka 
Bulína st. členská schůze, které se zúč.astnilo 32 členů. Přednášel doc. dr. 
Vladimír K u b e š na téma: Vliv mimořádných poměrů na smlouvy se 
zvláštním zřetelem k vlád. nař. č. 44/1940. Pro obsáhlost přednášky, byla 
tato rozdělena ve dvě části, z nichž druhou přednesl docent Kubeš na 
členské schůzi 2H. dubna 1940, které předsedal rovněž starosta dr. Hynek 
Bulín st., za úč.asti 43 členů. Po přednášce byla provedena debata, které 
se zúčastnili dr. Šráček, dr. Krippner st., prof. dr. Neubauer, dr. Fišer, 
dr. Brázda, dr. Bulín st., dr. Bulín ml. a prof. Vážný. 

Dne 20. května 1940 se lwnala za předsednictví II. náměstk.a starosty 
prof. dr.a J.ana Vážného a za účasti 18 členů členská schůze, na které před
nášel dr. Vladimír Míš a o zástavním právu k neodděleným plodům. 
(Tato přednáška byla uveřejněna v Časopise pro práv. a · st. vědu roč . 
XXIII., str. 168 a násl.). Po přednášce se rozvinula debata, které se zúčast
nili dr. Fišer, v. s. r. Eberle, r. n. s. Valeček a dr. Krippner st. 

Dne 3. února 1941 se konala členská schůze, které předsedal II. náměs
tek starosty prof. dr. Jan Vážný za účasti 28 členů. Rada nejvyššího soudu 
Jan Val e č e k přednášel na téma: Vůle ,a její smluvní projev v pracov
ním právu. Po přednášce se rozvinula čilá debata, které se zúčastnili: 
prof. dr. Neubauer, dr. Slabihoudek, dr. Krippner st., dr. Fišer, dr. Míša, 
dr. Elmer, dr. Lízal, dr. Pospíšil a doc. dr. Gerlich. V praktických případech 
předložil dr. Leopold P o spí š i I k debatě otázku nároků na plat při pra
covní povinnosti při odklizování sněhu. Debaty se zúčastnili r . n. s. Vale
ček, dr. Elmer, dr. Krippner st., prof. dr. Vážný a dr. Slabihoudek. 

Na schůzích výboru 20. května 1940 a3. února 1941 byli přijati za členy 
jednoty: 

Dr. Karel A n t o š, kandidát advokacie v Brně, 
Dr. Bohuslav Br e t t s ch n e i der, kandidát advokacie v Brně, 
Dr. Josef D v o ř á č e k, advokát v Moravské Ostravě, 
Dr. Mirko K ,a dle c, komisař politické správy v ŽidlochoviCích, 
Dr. Mojmír K u s á k, kandidát advokacie v Brně, 
Dr. Lumír Lel e k, soudní rada v Brně, 
Dr. Rudolf R a u s che r, universitní profesor v Brně. -l,g. 


