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Lit e r a tur a. 
Dr. Josef G los: "O slúžen: závodních podílů (vkladů) a částky ručení 

u společenstev s ručením obmezeným". Praha 1941. Právnické knihkupec
tví a nakladatelství V. Linhart, Praha II., Beethovenova 35. Sbírky práv
ních pojednání, sv. 41. Stran 100, cena brož K 24.-. 

L:teratura našeho družstevního práva jest zajisté nemnohá a zvláště 
není skoro žádných prací o speciálních otázkách tohoto právního oboru, 
ačkoliv se řešení některých z nich pociťuje v odborných kruzích co potře
ba naléhavá. Je proto tím spíše vítati spisek, pOjednávající o otázce v na
šem družstevnictví posud pochybné, avšak nejvý.š důležité, která jest čas
tým předmětem hospodářských úvah, hojných diskusí i starostí odpověd
ných funkcionářů mnohdy i u nejmenších společenstev. 

Autor této zajímavé monografie - soudní r·ada u krajského soudu ob
chodního v Praze - věnoval jí nemalou péči a zpracoval ' ji s nevšední 
důkladností; s každé stránky spisku lze vyčísti nejen vyčerpávající znalost 
předmětu, nýbrž i opravdové autorovo porozwnění pro potřeby současné 
družstevní prakse a upřímnou snahu napomoci tam, kde zastaralý zákon 
a strohý výklad jeho, v judikatuře dosud udržovaný, naprosto nedávají 
uspokojivého řešení. Dbaje pozorně hospodářské stránky problému, čerpá 
autor z pevné právnické formulace (ve vlastním výkladu platného záko
na) o společenstvech nové poznatky a s užitím jich pak podává nové ře
šení, které svou jasností a jednoduchostí se stane každému družstvu sroz
umitelným ukazatelem schůdné cesty, jak postupovati při změnách stanov 
snížením závodních podílů i částek ručení tak, že hospodářského účelu, 
tím sledovaného, bude plně dosaženo. Své výklady autor doložil i rozhle
dy po zákonodárství a nauce sousedních právních oblastí a načrtl v knize 
i množství námětů, poznatků a pouček, jichž lze v družstevní praksi s pro
spěchem užíti; poněvadž jeho řešení může míti vliv i na sestavování bi
lance, jest jeho dílo také velmi časové. 

I když jde o otázku čistě odbornou a značně obtížnou, jest její výklad 
podán formou živou a přístupnou; autor jej doprovází v textu všemi po
třebnými nástiny (vzorci) změn stanov v jejich ustanoveních o obnosu zá
vodních podílů a částkách ručení, takže výsledků autorových úvah lze 
obzvláště snadno užíti v praksi. L. 

JUDr. Josef P r a žák: O úkonech, které vykonávají obce v přenesené 
působnosti z oboru řádného soudnictví. Praha 1940. Nákladem České gra
fické unie a. s., 160 str., cena brož. 18 K. 

Příručka, která je mčena ·obecním činovníkům, velmi vhodným a ná
zorným způsobem podává přehledný výklad přenesené působnosti obci 
v oboru soudního řízení. Ve věcech civilních, to je vydávání úředních 
vysvědčení pro dosažení práva chudých, doručování, oznamování úmrtí , 
projednání pozůstalosti, dobrovolná dražba, věci poručenské, sestavování 
seznamů vnucených správců a znalců pro odhad věcí movitých a nemovi
tých, vyvěšování dražebních vyhlášek, spolupůsobení Ve věcech knih 
pozemkových a knih železničních. Ve věcech trestních pak je to součin
nost při vyšetřování, prohlídkách, zprávy o pověsti, opatřování soudních 
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svědků, doručování , součinnost při pitvách, sestavování seznamů porotců 
a kmetů a úkoly, uložené obcím zákonem o ochraně cti a zákonem o soud
nictví nad mJádeží. Příslušné předpisy zákonů, nařízení a výnosů jsou do
plněny jednak výkladem autorovým, jednak vzorci pro praktické použití. 

-kg. 

Právnická ročenka 1941. Za spolupr.áce odb. předn. Ant. Ha rtm a n n a 
vydalo Právnické knihkupedvía nakladatelství v Praze II., Béethove
nova 35. Stran 416, cena váz. 12 K. 

Již šestý ročník tohoto praktického právnického kalendáříku byl upra
ven v obvyklém rozsahu a s bohatým obsahem, zhušťujícím vše důležit~ 
zejména pokud jde o sídla a příslušnost soudů i úřadů, poplatkové tarify, 
advokátní a notářské sazby, platové a pra'covní podmínky v kancelářích 
atd. Obvody soudů i politických úřadů včetně vrchních zemských radů 
(Oberlandratů) jsou uvedeny podle nynějšího stavu, platného od října 1940. 

-kg. 

"Kapesní ~alendář Národní odborové ústředny zaměstnanecké na rok 
1941" obsahuje přehled odborových jednot zaměstnaneckých, povinných 
organisací hospodářských a všech korporací, s nimiž veřejný pracovník 
přichází ve styk. Informační část o sociálně politických zákonech a na
řízeních dnes platných,zachycujezměny dO' 16. listopadu 1940. Cetné 
drobné informace o spolkové činnosti doplňují jeho obsah. Stran 176, cena 
váz. K 7.-. Objednávky vyřizuje administrace v Praze 1., Na Perštýně 
čís. 11. . O. U. 
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