
Advoluít. ktorý konal právnu ]Jľácu za tuzozemca v republike poľskej, 
môže žiadať na 110/11 zaplatenie svoje'; odmeny' v českoslov. m.ene. Výšku 
odmeny llrču.fe mzda obvyklá v mieste práce~ dľa meny platnej tam 
v dobe J)1'dce. 

Žalobce domáhá sa na žalované splnení záv,azku, který vznikl na 
l,áklade té skutečnosti, že ·žalobce byl p,overen žaIoVianou, aby :pro Ul 
k:onal nauzemí Polské republiky advokáts'ké pr:ke, že ,žal'olbiCe také 
práce takové konal a vý.lohy v zájmu žalované činil. ' 

Žalovaná nárok žaIobcuv uznává a namítá jen, že žalobce jest 
upľávnen požadovati na ní výhradne placení v polské mene nikoliv ale 
v česko'slovenských korunách. 

Odvolací soud toto stanovisko ž,alované shleda.! oduvodnené a žalobu 
zamHl, když žaIobce odeprel zmeniti žalobní nárok tak, že by se domáhal 
zapilacení ve valoTis'o'vané po'ls:ké mene; prli ~Olill vycházel z ,toho názoru, 
že jde o :smlouvll námezdní, ž,e plľád po,vefená slŤ!rana j,e opr,áVIl1~na 
žádati mzdu obvy,klou na míste vykonané prá<ce a v takých penezÍch, 
které na míste vykonané 'práce jsou v behu. 

Platnost techto 'práviliích norem sÍc,e ilif'Ize po.pírati, Ieč upoH,ebení 
jich nevede k dusledlkum odv01acím soudem prJjatým. 

Odpíral-li žalobce žádati v,alorisovanou hodnotu polsImu, nebyl 
odvolací soud zbaven povinnosti, aby nárok žal,obcuv z hlediska materi:eI
ních ,právních pravidiel zkoumal a jenom v československých korunách 
,pfisouddl to, oo mu vzhledem na mísio, dobu, rozs.ah vykonané práce 
nebo podle uznané částky prísluší, pri černž není vyloučeno,že by byl 
nucen uvažovati i stav meny zeme, jejíž právní normy js'ou pro pos,ouzení 
tohoto 'pomeru smerodatnými. 

POlnevadž odvolací soud tak neučinil, nelze s!por konečne rOlzhoc1-
nouti a bylo ľozsudek odvo~lacího sO:lldu podle § 543. O. s. r. rozvázatti 
a o dv ohl. cí mu soudu uložit, :aby ve veci dá'Ie poknačo'VIa1, skutkový stlav 
pravidelne zHstil a pak vie veoi Is'amé Ifozhodl. 

R.v III. 798/24 z 22. IX. 25. 

Literatúra .. 
Dr. Ant. Tuma. sekční šM minist,ers.tVla s'Ooiálrní peoe: Právni základy 

sociální péče o mládež v rep ubli ce Československé. V Praze. Nák\.adem 
české zemské komise pro pé-či o mládež v Če.chách 1925, str. 267. Cena 
neudána. . 

Autor v díle vše,obecném vyldádá ,p-oojem péče sociální vubec a verejné 
péče :sociální zvlášte. V díle zvláštním vykládá se v 21 kcwÍ'tolách vere,jná 
péče c.hudinská jako prvotní zpusob lPéče sociální, péče o mládež dIe práva 
soukromého, verejnoprávní béče o mládež Olpuštenou, péče o matky a ko
jence, soc,iální zarizení pro péči o deti ve veku predškoJním, ochrana mlá
deže škole odrostlé, verejná péče o nápravu mládeže zanedhané, sociální 
ochr-ana duševne nebo telesne úchylných, péče o zdralVí mládeže, .péče 
o deti jako vále:čné poškozence, sociální po.jištení matek a detí, péče o ne
zamestnané j,ako OlDora pé,če o mlá<deiŽ, péče bytová. Pomer sociální péée 
po zákonu povinné k péči dobrovoJné, PÍlsobnost ministerstev v oboru so
oiální péče. Mezinárodní součinmost v sociální péči o ma,tky a deti. 

Jak z tohoto ,obsahu patrno, autor, který jest již po dlouhá leta činným 
v oboru sociá~ní péče o deti, který \tuto IPéči zejména v českém zemském 
výbo,ru výborne 'organisoval a nyní vede v ministerstvu s·ociální péče sekci 
venOvanou péči o' díte, v knize své oelý obsah mnohotvárné péče o díte 
plne vyčerpal; pri výkladech SiVých prihlíží stejne k právu českému jako 
slovenskému. ' 

Kniha jest velmi cenným katechismem dnešní péče o díte a lze jí 00 
nejvreleji doporučiti. L. 
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Právník, roč. 64., seš. XJIL: Dr. fra.nt. Čáda: Archivy a právní 
]Jr.akse. - Sešity XIV. a XV.: Dr. fran.t. Vážný: K zákonné úprave depo
sitního obchodu v cenných papírech. Dr. Lev Vl ad. Heller: Nároky ver.itelu 
proti rukojmím za vyrovnací kvotu, není-li splneno vyrovnání hlavním 
dlužníkem. Dr. Frant. Kronherger: K untfikaci trest'ního fÍ'zení. ~ Sešity 
XVI. a XVII.: Dr. Fr,ant. Kronherger: K unifikavi trestního fízení. Dr. J os. 
Lukáš: Pojíštenci nOiVého nemocenského poji,štenÍ. 

Všehrd, ro,č. VJ., ,Čís. 9.: Dr. Otalkar Schiiller: Péče o nezamestnané 
.se zvláštním zfetelem ke gentskému sylstému. Vladimír Vybral: K problé
mu če,skolslovenského státního území (dokončení). Zprávy: Prot Dr. Josef 
Gruber t. Ke Koukal: In memoriarm JUC. Pavel Váša. Ský: Nové zákony. 
S.: Právní .prakse adv,okátních konoÍlpientU. Ča.: K návrhu na reformu stu
dia stredoškols.kého. K 35letému trvání Zemské Banky. - v -: Zemepis 
.a národní ·hos,podárství. - v -: Devátý mezinárodní vezeňský sjezd. Ča.: 
Právnická Jednota v Praze v r. 1924. - Čís,lo 10.: Druhý sjezd česko
slovenských právníku v Brne dne 31. kvetna a 1. června 1925. Referáty 
a reso.Juce. 

Česlíá advokacie, roč. XL, Čís. 4.: Dr. Bedf. Lorman: Českoslo'venská 
pozemková ref.orma (,pokralčolvání). Dr. JDS. Jiimus: . Reforma soudního 
Ťádu. -Čís. 5.-6.: Dr. Lad. V,aJenta: II. sjezd ,advokátu československý,ch 
v Brne 1925. Dr. Bedf. Lorman: Československá pozemková reforma (do
konČ'ení). Dr. Ad. Dušek: Právní nejisíota. Dr. Vlado Králík: Nekolik po
zná:mek k zákonu ze dne 3. duhna 1925, čÍs. 54 Sb. z. a n. (Pokr,ačovánL) 
Dr. Bohdan Khneberger: Reforma vecného práva a proL Dr. P. Stieber. 
- Čís. 7.: Dr. Eugen Polan: Soudce ,a,dvokáterm a adv,okát soudcem? Dr. 
Ad. Dušek: Finanční proikuratury a jejich reforma. Dr. Vi,kt. SchiUer: J elst 
treba detailovati ,advokát:ní účet? Dr. P.: Novela k advoká1nímu rádu. Nej
v yšší soud ve svetle kritiky. Z praxe. 

Časopis pro železniční právo a politiku, roč. IV., Čís. 4.: Dr. Frant. 
Vážný: Hlavní civilneprávní ustanovení francouzskéhoobchodní.ho a želez
ničního Ipráva o nákladní smlouiVe. Emerich Wižďálek: Zánik nároku z ná
kladní smI-ouvy. Rozhledy po železniční politice: Úprava doby pracovní 
u želelznic. - Čís. 5.: Dr. Ant. HabenlÍ,cht: JaZYlkový zákon a s,tátní s:práva 
železniční. Dr. František Vážný: Hlavní civilneprá'Vní ustanovení fr'ancouz
ského obchOldního a železničního práva o nákladní smlouve. ,(Konec.) Emc
riah Wižďáleuc: Zánik nároku z nákl.adní smiDuvy. (Konec.) - Čís. 6. : Dr. 
Jaroslav Podobský: Js'ou mini's'terská [lafízení ústav,ne ne,prípustná? Dr. 
Anto,nín Habenicht: Jazykový zákon a státní siPráva železni6ní. (Konec.) 
- <Čís. 7.: Dr. Jifí Havelka: Soukromo,právní podmínky pfi povolení pr'o 
stavby v t. zv. železni,čním po,žárnílill obvodu. 

Soudcovské Listy, roč. VL, Čís. 7.: R. n. s. V. Cícha: L Jest smlouva 
() prevzetí zastulPování p.rávn~m zástupcem smlouvou o dílo? II. Jest 
advokát 'povinen dMi svému klientovi povinný účet o požadovaných adv. 
popla tcích? Milan Lo'šan, r. v. z. s.: O významu zmen hospodáfských 
pomeru v právu. Dr. F. Kronberger: .J( untfikaci trestního rizení. Reforma 
poi'sfov,acieho práva na Slo'vensku. Dr. J o,s ef Beutl: Záhady v praxi pod
mínečnéiho -odsouzení. II. K. Krciha: Soudcové a adv'o.kacie. - Čís. 8.: 
Dr. Fr. Kronberger: K unifik.aci trestního rízení. (Dokončení.) Reforma 
poisťovacieho práva na Sl'ovensku. (Dokončení.) Karel Krepe,lka: Zamest
nanci a cvičení ve zbr.ani. K. Krcha: Zaloby smenečné. Soudcové a advo
kacie. I(Pokr,arčování.) - a.: Hygiena soudcu. Soudcofvské .platy v PO.JSkll 
a v Belgii. Zprávy orgamisační. - Čís. 9.: Dr. JDS. Zelinka: K výkl,adu 
§ 7., odst. 2. zákona o ochr'ane nájemníku. Dr. RudoU Schre1ber: Soudni
cívÍ státU spolkový,ch. Dr. Fr. Poláček: Smluvní zákaz zcizi1i neb zadlužiN. 
K. Krcha: Soudní Iprík.azy. So'udcové a advokacie. , (Dokončení.) K. K.: 
Úfednické platy v Bulharsku a JugoslaviL - Čís. 10.: Dr. Strobach: Sou
kromoprárvní ,nálezy rozhodčích komisí závodních výboru. Dr. JO's. Zelin-
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ka: K výkladu § 7., odst. 2. zákona o ochrane nájernníku. (Dokončell1í.) 
Dr. Vilém Greši: Jakou formou zarpsati v knize pozemkové smluvní zákaz 
zdziti nebo zadlu,ži.ti. K. Krcha: Nová platová úprava. 

Daňová a bilanční revue, ro,Č. IV., Čís. 8.: Vincenc Uzel: Inna,ce da
ňová a mimorádné úlevy .pfi placeillí pHmýoh daní. F. P.: O dO'illovní dani 
trídní a žádOlstech za její sníženÍ. Univ. prot Dr. V. Funk: Pl.acení zá
vaZlku berních. (Dokončení.) Dr. Budlov,ský: Pro,č nemohou berní správy 
sko'!1óti ulo'žení dávky z majetku a z prírústku na maje,tku? - a.: Odv'o
lací IhUta pro,ti pfedpi:sum dávky z madetku na Slovensku a v Podkarp,at
ské Rusi. - si.: Zhodnocení zdedených váJlečnych pujček. Dr. Pa:vel Gans: 
V álečné pújčky obcí. ZáJkony, nafízení a povš,echné ipolkyny. !Nové osnovy 
zákonné. Nekterá duležitejší vynesení m. f. pro pf. zem. ŕin. úradu z po
slední doby. Nálezy nedvyššího s,právního soudu. Varia. ~ Čís. 9.: - ar. : 
Bilanční zhoooocení z dúvodu neuznaný,ch od.p-isu. Fráňa: Má strana 
p,rocesní právní nárok ve siprávním rÍlzení na to, aby jí byl s"delen .pred 
vydánŕm úr,edního ' rozhodnutí úplný pOIsudek celní rady? Inž. J. No'vo,t:ný: 
Výlohy zasílad a daň z obratu. Dr. Ii. Sedláček: Vecné ručení za dávku 
z majetku a z prírústku. Zákony, narí'zení a ,povšechné pokyny. NeMerá 
duležHejší. vynesení minister,s.tiVa financí, .po pf. zem. ďin. úfadu z poslední 
doby. Nálezy nejvyššího správního soudu. - čts. 10.: Dr. Fr. Schwarz: 
Fondy pro výmenu stroju a z'arÍ:zení. Univ. prof. Dr. Funk: Otázky HnančllÍ 
na II. sjezdu čsl. ,právniku v Brne. Prestupek marení ne,bo s,tHování čl!i
nosti revisního odboru m. f. Jest oduvodnena žádost za vrácení cla, které 
bylo zaplace.no pri dOiVOZU součástí zar~zení továrny str,anou, k,terá v tu
zemsku mela ,již své sídlo? Kdy lze tvrditi, že p'odnik, IPodrobe.ný zvl. dani 
vý,delkové, byl .prev!lat? Daň z p1ríjmu. - Rízení. Stupni.cový pOipl'atek 
z uznání dluhu pri postupu úverní hYlpotéky. Poplatek z kupní smlouvy. -
Cena z'vláštnÍ ohliby. Osnova zákona o státní pOlillooi pfi žilvelních pohro
mách 1925 a o opatrení k zamezení škod .pfi živelní,oh 'pohromách v bu
doucno,sti. Vzor žádo·sti o preohodné daňové výhody, poskytnuté záko
nem Č. 209/1920. 

Vestník ministerstva ynitra RČS. roč. VIL, Čís. 6.: Dr. Leopo,ld Ja.
burek: Reforma kancelárského porádku. Dr. Ant. Nermlll1:h: Statistika po
hybu platU státních zamestnancu ve Francii. -- Čís. 7.: JUDr. Ant. Breský: 
O vyžióvó-vaJCÍch ,príspevcích. Antonín lions, taj. min. unif.: Apelační právo 
cdborných zás.tu:pcu v !púHcejním rizení trestnfm na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi. JUDr. Antonin Nermuth: Platové p,omery státní,ch z,a
mestnancu v Jugosl,avii a. Bulharsku. - Čís. 8.: JUDr. Ant. Breský: O 
vyživovacích príspevcích. (Dokoinčení.) JUDr. Ant. Nermuth: úprava plu
tu státních zame,stnancu v l1a.lii a Dánsku. 

Obzor národohospodáfský, roč. XXX., Čís. 5.: Prof. Dr. J os. Gruber 
(podoIbizna). Proti. Dr. C. lioráček: Josef Gruber. Inž . .E. Z.tmmler: Dr. Josef 
Gruber. Inž. B. Mansfeld: Za zellTIrelým místopreds.edou Jednoty prullTIY
slové ,prof. Drem Jos. Grube,rem. Dr. }os. Lukáš: O jedoo1nou nemocen
skou po,jišfovnu. (Dokončení.) Dr. Rud. Hotovec: Stanovení rozsahu pen
siJní povmnosti. (uoK,oncenL) Dr. V1>adlmlr Dédelc Nekolik poznametK ik or
ganisaci ceduJ,ových bank. (Pokrač.) Nautius: Gdyno príst.avem RČS. a 
vodní ces'ty Polska. Dr. J os. Gruber: Nekteré príspevky k životop1su 
Bráfovu. Dr. B. Zivan,ský: O českQslovenském pnlmyslu mlynárském. -
Čís. 6.: JUDr. Jo,sef Prunar: Prot Gruber v iNárodohoS'podárském ústave. 
Dr. Fr. Trnka: Jest uzákonený systém starobního a in v.alidního pojiŠltení 
vhodný .a úsporný? Karel Menger. Dr. Vladimír Dedek: Nekolik p01známek 
k organisaoi cedulový-ch bank. I(Pokrač.) Dr. .EmU Mei,ssner: O kontumaci 
v bemím rízení podle osno·vy zákona o ,pfímých daních. Dr. Jo's. Gruber: 
Nek.teré p.físpevky k životopi'su Brá~ovu. - Čís. 7.: Dr. Jan 'Matys': Tr~ 
molo. Dr. J. Gruber: J3ráfovo druhé ministerství. Dr. K:arel Uhlig: P.ovšech
ný rá'z československé platební bilance. Ing. Jan Dvorá,ček: Britské úsilí 
o oc1bytište. Dr. J. Dvo'rák: Unifikace ži'vnostenského práva . .Ex;pertilSJ. 
SValZU Národu o RaJkousku. Stfedoevropský hos'podáfský kongres. Obchod· 
nepolitický kOlnflikt mezi Polskem a Nemecke.m. 


