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vyššího vojenskéhosoudu generála Plzáka, zástupcu četných M,adli, saudu 
aspalku aza hojné účasti z kruhu soudcu občanských i vojenských, stát
ních zástupcU; advakátu atd: Schlizi zahájil universitní profesar Dr. Mifičk.a 
nastíniv vznik společnosti, ke které se prihlásila d'o'Sud pres 450 členil. Po 
zpráve univ. prot Dra Miloty a cílech společností byly schváleny s tanovy 
a.' : zvalen y,ýbor. Za pf,eds~du zv,olen Uľiiv. praf. Dr. Mifička, ' za místopred
sedy gen. adv. Vilém lierrnritt a advokát Dr. A. Schaueľ, hlavním ta jem
níkem univ. prof. Dr. A. Milota, tajemníky min. taj. Dr. O. Scholz a saukr.. 
dac. Dr. J. Stránský. Da výboru pak adv. Dr. Y . Bouček, univ. pľiQf. Dr. 
J. Kallab, vrch. stát. zástupce A. Kissich. pasl. Dr. L. Medvecký, geneľál 
J. Plzák a pľes. Dr. J. Vondráček. Clenský príspevek stanoven na 20 Kč 
račne; Usneseno navázati co nejužší styky s »Associaticm international~: 
de droit pénal« v Paríži a vy'f1ávati Vestník, který b y mohl byti časem ľOZ
š'íren na časopis pro trestní práva. 

i· ,PlInlá moc dľa vredlJlisov lS:ov.1etSlký,Ch reo,tllbJík. Sol/no moc-nené z:ástuIPli
tf3ľstva Sväzu Savktských Soc. Republík v Českaslavensku · v ' Prahe up6-
zomilro abch. kamoru v Bratislave, že ob .čania Republikv Českaslavenskej 
predkladajil cieľom ' legalizácie plné mocinezodpaVedajúce ' súdnemu 
stladenÍu Sväzu Sovjetských Sociál. Republík. V dôsledk,u ,toho .zaslalo 
shora uvedené zastupiteľstvO' obchadnej karriore cieľom usnadnenia legali
zácie plných mocí a dakumentav čs. občanov pre ,hady S. S. S. R. tri 
vzorce plných mocí, schválených .Ľudovým komisariátom Spravedlnasti , 
ktaré v prípade poheby možno si u menavanej komary opísat s odvolaním 
n~í ; č·~s. j. 16.456/24. - . '. 

'; . Nový občansiký zárkonÍlk ID'ro IRČS. Práce na novém abčanském zá
koníku pra RČS. ' pokročily tou merou, že mi'nisterstvo spravedlnosti hodlá 
pfikročitina podzim tohoto roku za součinnosti pp. universitních profesoru 
Dru Kafky, Krčmáre, . Stiebera, Svobady a Weisse, k superrevisi, jejíž úko
l~r.n bude zpracovati elaboraty jednatlivých subkomitétu .y jednotný celek, 
ph čemž bude pfihlížeti i k posudkum, . jichž se dastala návrhum do(sud uve
f~jrieným. Ministerstva spravedlnosti . abrací se proto apetne na verejnast 
s !vý~vou, ~bys, . ní~ sdeleny byly podnety, týka}í~í o~~ ~táz,ek, : urrr:aventch 
v : obcanskem zak0mku a v elaboratech subkomltetu resenych. Cmabaraty 
tyta lľe objednati 'v presidiální kanceláfi ministerstva spravedlnosti.) 

Literatura. 
Obecné SriaderHe Ola Slovensku. Na základ e uh. zák ona XXII. z r. 18Ei6 

do plneného zákanmi českOSlovenskými a príslušnau judikatúrou. 
Príručku sostavil Dr. Otta Rosenauer, ministerskir tajomník ti min:-

sterstva s plnou mocou pre správu Sloveúska. ".' " 
: " n. vydanie 1924, str. 485. Cena 58 Kč. Nákladom vlastným. 

.::' V naší retmhlice platí čtveró všeabecné zfízení obecní (pno Čechy, 
Moravu,Slezska, Slovensko s Padkarpatskau Rusí) a nad ta zvláš'tní ' zfí: 
ze'n'í abecní, vydané pro jednotlivá (lO) mesta siatutární v zemích histari
ckých. Všeobecná zfízení abecní v zemích histarických ' jsou takmer shodná, 
opír·áHce se o ríšský zákon obecní z r. 1862. Vetší tozdíly jsou mezi mesty 
statutárními. Rovnež zfízení obecní na S:ovenshi' se dasti liší od typfl v ze-
mích' historických. . , 

Snahy o jednotnou 'úpravu obecního' zfízení ' v celé repub:lice nemely 
dasud úspechu a byly upravovány spíše jen jednatlivé časti obeeních zfí
zení, zejména volební rád ,do abcí a finanční práVd obecní, sluč6Vání abcí a p. 

Není divu, že takovéta částečné úpr'avy byl02: mnO'hdy ne~nadna za
pnouti do systemu platných obecních zfízeÍ1'f ' a že vycháiely tu Pfi výkladu 
značtlé pochybnosti. To zejména platí a slavenském · úÍzerrí ·obecním v čas 
I!lf.e\rtatu platném (zák. čl. XXII ': 86) . : ',. . ,-, . 
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Byla pwto velmi živá potreba po vydání obecního zfízení na Sloven
sku, tak jak nyní platí pp všech zmenách a doplňcích, provedených zákono
dárstvim repubIikánským. Praxe nemecká zmocňuje v takových pfípadech 
ministerstvo, aby narízením vydalo nové znení zákona, který byl četnejšími 
dodatky již nOlVelisován a jest neprehledný a zpusob ten nutno z duvodu 
bezpečnosti právní jen schvalovati. V naší republice bohužel se tak nedeje 
a ponechává se soukromé iniciative a literature, aby vypracovala pravý 
text zákona často doplňovaného a meneného. 

Pokud jde o obecní zrízení uherské, vykonal tuto nesnadnou práci 
autor ministerský taj ern ník a to celkern se zdarern. 

Za základ byl položen slovenský text obecního zfízení, jak byl sdelán 
ješte za uherského režimu, ale byl o by bývalo ješte účelnejší, text ten zre-. 
vidovati vzhledem k ' pokroku jazyka slovenského a tvorící se jednotné 
vedecké terminologii československé. 

K textu zákona byly celkern všude na vhodných místech otišteny nové 
zákony, narízení. a predpisy text doplňující a menící. Doporučovalo se také 
uvádeti z republikánských zákonu, kdy na Slovensku nabyly účinnosti. 
(Sr. na pr. ohledne Bratislavy a Košic zákon Čís. 243/22 nabyl účinnosti 
30. XI. 1922, nafízení 275/22 dnem 30. IX. 22.) Cenné jso'u i otisky četných 
nafízenÍ a výnosu ministerstva s plnou mocí, ježto mohou býti pokládány 
za projev úfední praxe nejv. úfadu správního na Slovensku. I výber z ju
dikatury nejv. spr. soudu jest hojný. 

J ak výše uvedeno, pusobí výklad nyní platného zfÍzenÍ obecního znač
né obtíže a jest proto vysvetliteIno, že v nekterý6h otázkách se mohou ná
zory rozcházeti. Tak na pr. uvádím toto: SlolVenské obecní zfÍzenÍ rozezná
vá v § 1. velké obce, malé obce, mesta s regulovaným magistrátern, v ko
mentári však se velké a malé obce slučují v jedinou kategorii obc Í. po
nevadž rozdíl mezi velk~Tmi a malými obcemi už nejestvuje (str. 10.). 

Pomer soudu, rozdíl mezi velkými a malými obcemi se sice seslabil, 
ale zrušen neby!, on má i nadále značný význam (na pr. X. oddíl obec, zrí
zenO. Rovnež bylo treba podotknouti, že podle tak zv. slovenské novely 
obecní muže být utvorena z nova katego\rie obcí, totiž mesta s rozšírenou 
pusobnosti; § 2. prece liš'í jasne samostatnou pusobnost (v níž obce vyrizují 
s a m o s t a tne své vnitfní veci) a prenesenou pus'obnost (provádenÍ sprá
vy státní a župní neb jiné). Proč tato prenesená pusobnost byla v pre
hledu vynechána, nenÍ mi jasno. 

K § 15. bylo dobre uvésti na pr. základní ustanovení prov. narízenÍ 
k zakl. čl. V : 1903, vydaného pod Čís. 90.000/1903. 

K § 22. bylo vhodno uvésti aspoň základní materielnÍ predpisy, kte
rými agenda tam uvedená jest upravena. Patrne nedopatrením bylo vyne
cháno p'olicii verejných míst (Platzpolizei). 

Komentár pokládá ustanovení ~ 24. lit. a) až c) a lit. e) za zrušené 
ustanovením bodu 8 k § 57. prov. nar. čÍs. 143/1922. 

Nehledíc k čl. VIII: 1912, jest dIe bodu toho však zrušen § 24. až 26. 
jen potud, »pokud se vztahují na finanční h01spodáfství obci«. Vzhledem 
k tomu jest pochybno, zda zrušeno bylo i ustanovení lit. e) »0 zfizování 

, význačných verejných del«. (~ 24. zák. Čís. 329/21 má ráz formálne právni.) 
Prvá veta § 32. nesporne plaií a patrne i § 54. 
V § 55. nebylo znení § 65. volebnÍho rádu obecního presne uvedeno. 
Odst. 3. a 4. § 57. byl nahražen § 5. obec. novelly Čís. 253/22. 
§ 64. zajisté platí, pokud nejde o mesto s regulovaným magistrátem. 
Poslední odstavec § 65. není správne preložen. 
§ 69. odst. 2. byl nahražen § 10. voleb. rádu. 
§ '71. pozby} platnosti vzhledem k § 8. voleb. rádu. 
u § 81. byl vynechán konec. ' 
Odstavec 3. § 89. , platí i nadále'. 
Finanční hospodáfství obecní bylo upraveno zákonem 329/21 a prov. 

nar. ]43/22, ale jest pochybno, zda Zpllsobem vyčerpávajídm; to má zejména 
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význam pro další platnost § 109 vedIe § 17. fin. novelly. § 160. po naf. soudu 
vubec pozby} platnosti § 23. slovenské novelly. 

Bylo proto účelno, aby byl puvodní text obec. zfízení, jak tu platil 
v čas prevratu, vždy uveden, aby bylo lze posouditi, zda zmeny autor ern 
provedené js ou novým zákorlOdárstvím oduvodneny. 

Jinak nutno uznati, že kniha jest záslužnou prací, jak také vytkl 
v úvode, kterým ji doprovodil, ministr s plnou mocí Dr. Kállay. L. 

."VUr. Vlá!ollav Horia: čeSlkOls~()IveIIlSJké ciVitlní orávo D'ľO'cessllií. Dil Ul. 
Op,l,avlIlé prostľedkya zlvlá,štní z.puS>Olby fízel11í. V Pra~e 1924. SI tr. 276, 
v komisi spolku čsl. právníku »Všehrd« v Praze. 
- Tímto dílem III. ukončen jest podrobný výklad československého fí
zení soudního, t. j. rízení soudního, platného i v zemích historických i na 
Slovensku a Podkarpatské Rusi (I. díl z r. 1922 pojednával o organisaci 
a pfísluš'nosti soudní, II. díl z r. 1923 o fízení pred soudy prvé stolice). 

"Dílo prof. Hory jest velmi záslužné a PWI naši pravovedu i praksi 
vysoce významné; ono spracovává celé rízení soudní, v naší repubIice 
platné, methodou vedeckou a soustavne (uherské právo v tom rozsahu u nás 
vubec poprvé); pfi tom stále srovnává oboH právo a tak prímo názorne 
ukazuje, které právo v konstrukci svoH i praktickými dusledky jest vý
hodnejší; tak stává se nezbytným podkladem pro unifikaci civilního procesu. 

Dn III., jednající o opravných prostfedcích, sky tal výkladu veliké 
obtíže tím, že obojí právo se v tomto oboru zásadne od sebe liší. Autor 
proto vhodne výkladem o jednotlivých opravných prostfedcích pfedeslaI 
všeobecnou část o otázkách všem opravným pro'stredkum společných. 

Na konci knihy jsou pripojeny doplňky k díIu I. až III. dIe stavu ze 
zárí 19214 a pak vecný rejstfík ke všem knihám. 

Celé 3 svazkové dílo jest do vedeno na nejnovejší stav zákonodárství 
a jest tak neoceniteln~Tm pramenem studia pro všechny, kdo ž se civilním 
processem v theorii i praxi zajímajL L. 

nr. Qitalk:ar 1(1a.pk)a: ObeCIní ústavy a podinu'lky. 1924. str. 65. 
Obecní zfízení zemí historických mluví na mnoha místech o obecních 

ústavech. podnicích a fondech ; rozeznávání to nabylo duležitého významu 
ve finanční novelle obecní z r. 1921. Autor, tajemník: Svazu českých okresu, 
ve svrchu uvedené studii pokusil se na základe bohaté judikatury správního 
soudu a základních d'at literatury stanoviti, co dIe práva platného jest ústa
vem obecním, co obecním podnikern a jaké zásady platí o zfizování a pro
vozu i organismu obeeních podnikúv. Na konci pripojuje autor výklady o 
právním postavení obeeních podniku v cizine a o obecním podniku jako 
činiteli národohospodárském. 

Práce jest dobrým príspevkern , k zpracování obeeního zfízení a zaslu-
huje plné pozornosti. L. 

VII. ročník »Zp-ráv verejné služby techniciké« v práve vydanélffi l.čisle 
obsahuje radu zajímavých pojednání z oboru verejné služby technické. 

Ministr verejných prací Antonín Srb a poukazuje ve svém úvodním 
článku na výsledky činnosti ministerstva verejných prací a konstatuje vý
znam práce teehnikú pri vybudování hospodárských základú našeho státu. 

O silničních stavbách provedených roku 1924 píše vrchní stavební 
rada Ing. Bayer. V článku » Československá státní mincovna v Kremnici«, 
cloprovázeném fotografickým pohledem na Kremnici s mincovnou a foto
grafiemi redukčníllO, prústrižného a razícího stroje, uvádí ministerstvo 
financí data o výkonnosti mincovny. 

V článku odborového prednosty Ing. a JUDra J. f' i sch era »Uhelný 
prumysl a výVoz a dovoz uhlí v Československé republice« jest v pre
hlednýeh tabulkách sestavena výroba hnedého a kamenného uhlí za listo
pad 1924 a uvedeno, že od "1. ledna do konce listopadu 1924 bylo v:nobeno 
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13,125.923 tun kamenného a 18,701.439 tun hnedého uhlí, tedy výroba· zna,č-
ne 'vyšší proti stejnému období roky i923. , ""; " . ' , ' 

I Mezi pracemi puvodnítni jest uverejnen článek prof. Dra Z a v a-
d i l a »Stanovení prUtoku krátkým potrubím« -a další článek ministerského 
rady ' Dra techn.' J . N o v;í k'a »Prestavba že,lezničního viaduktu u stanjce 
Stránov-Krnsko na trati , Praha-Turnov«, doprová;zený fotografiemi a 
výkresy. V článku Ing. Dra J. li o r á k a,odborového prednos ty v mini
sterstvu zemedelství, »Dosavadní rozvoj a další program melioračních pra
cí v Česko-sľovenské republice« jsou velmi zajímavá data o melioračních 
úpravách vodních toku · v jednotlivých čsl. ,zemích, ' dáleo ' zahrazovacích 
pracích na bystrinách, o plošných meliOlracích : ' " ' 

, Vedie techto článku obsahuje 1. číslo »lilídku mostní«, »lilídku tech-
nických časopisu « ' a ruzné drobné zprávy. i" 

»Zprávy verejné služby ' technické« vycházejí pravidelne 1. a 15. 'kaž
dého mesíce a prfnášejí 'rozpisy ofertních rízení o státních dodávkách a 
pracích, jakož i výsledky ofertních fízení. Časopis možno ,predplatiti u na
kladatelství Šolc a Šimášek v Praze-II., Jerusalemská ul. ll. 
., Roční predplatné je 120.-- Kč (s poštovným o Kč 2.40 více,). Úreďnící 
státní, státních drah a státních podniku platí snížené predplatné pulletne 
35 Kč ' (s poštovným Kč 1.40 více) . 

,1, ,:.1 i ! 1 

" i ŠltáltU'e o'bčia.nstvo a domovské právo na SIlo,v~:nsJw. Nap,ísal F.ranti'šek 
Kaiser, ministerský tajomník ministerstva s plnol.j. mocou pre správu Slo-:
venska v Bratislave. Str. ~36. Cena 25 Kč, NákJaliop1 vlastným. "l' .. , 

, Úprava ,státního občanství v l!aší republice 'zakládá se na ~ 4. ústavilí 
listiny, na ústavním záKone ze dne 9. IV. 1920 Čís. 236 a Pfi predpisech , 
jež v Rakousku a Uhersku dne 28. XI. 1918 o státním občanství platily 
a na smlouvách s cizími státy (dosúd s Némeckem a Rakouskem) ku p'ro-
vedení ústavního zákona o státním občanství uzavrených. . 

Úprava dosavadní jestdosti neprehledná, v~buzuje le~kd~ '! po~hybIlosU 
a není proto divu, že se stala predmetem četného ' v~deskéhlo zpracovánÍ
(Uvádím na pr. knihu Bauera , a NQváka [1921], Žlábka a Verne'ret [1923] , 
Brizskeho [1923], ' Vichnera [1924]). Ponevadž práve to ' v' naší ,fepubIice , 
mimo lilučínsko,' opírá se o domovské právo, nutno pri výkladech státního 
občanství pfihlížeti i k predpisum o domovském právu. Pramenll právních 
jest tedy dos ti mnoho. , ' -' ,J,' 

Svrchu uvedená ',kniha I<aiserova 'obsahuje 3 části: ' ,', 
» l. Predpisy zá.kono~ a nariadení, komentované nálezmi N ajvyššfe~o 

správneho súdu, ' 
2. výklad zákonov. ' 
3. formuláre žiadosti. « 

a ' prihlíží v prvé rade': k Slovensku, t~dy 'zeÚnéna 1< ' čl, ' i :, ,79 pokúct jde , o 
státní občanství a čl. XX : 1886, pokud jde o právo domovské. ' 
, v nauce o právu domovskéin stojf !mjha ' již na ';uiior)..! : N~j~. spr. 

soudu, projeveném v nálezu čÍs. '-: 16.455/23 O § 10.' domovského , pt~va, ale 
uvádí i po mém soudu presvedčivé výklady ,pr. D~reŕa ó 'tom; že § IO , 
však se myslí príqlé' l1abytí do~ov~kého 'práva' 4 letýňípp~yt~m ... : _ .. ,: ',: , 

DIe práva nyní' platného a ' vzhledem ' k názoru spi-'ávníhď soudú na
bývá se domovského p'rá va ' zpUsdbem puvi:idním jen ,v Ý s l ~ "v n! '-ý m ' II d e-
len í m. " ,, ' , ' , ď)', , ," ' 

::.,,< Na , toto u~HÚení v~ak maJí určité' oiob'y p'rávni nár'ok 'a !to do "16> VII. 
1920, splnily-li do té doby podmínky buď § 10. (4letý pobyt), buď § ll. 
(2letý pobyt), do lO. VII. 1920 jen splntly-li rľoďmínky záKona i~' drie 
5. XII. 1896, č. 222. r. z . . / . j. J ,_.) r 

KI~lha s,leduje hl avne účely p.:raktick~. ~ úč~IJ tohQl, plne ~osáhne . ':' I: l~ . 


