
že nebylo lze ustanovení zákona č. 462/1919 použíti, pokud úfad seznamy 
nevyhlásil. 

3. Z ustanovení § 14. zákona legionárského plyne, že zákon neukládá 
ministerstvu ani, aby pfihlíželo k tomu, zda ten, komu byl o místo proti
zákonne propujčeno, nabyl definitivy, ani aby ministerstvo do roka po tom, 
kdy zvedelo o prQltizákonném obsazení, uskutečnilo opatrení v prvé vete 
mu uložené, nýbrž že zákon váže opatrení to na jediný predpoklad, 'že 
úfad zvedel o .protizákonném obsazení místa .do roka ode dne, kdy bylo 
místo obsazeno. 

Nejv. správní soud. Právni význam jeho nálezu y jedné veci na jiné prípady. 
Z nálezu ze dne 15. III. 1926, Čís. 13.497/25. 

Podle § 7. zákona o správním soude jest správní úrad vázán na názor 
Nejvyššího správního soudu jen v tom prípade, jehož se týká dotyčný 
nález, tedy jen v t é ž e z á l e ž i It o s t i. Plyne tak zejména i z § 2. cit. zák., 
podle nehož Nejvyšší správní soud rozhoduje -jen v tech prípade ch, když 
nekdo tvrdí, že mu nezákonným rozhodnutím nebo opatrením správniho 
úfadu by-Io v jeh o právech ublíženo, a z § 6. téhož zákona, podle nehož 
Nejvyšší správní soud jest povinen vycházeti z pravidla ze skutkové pod
staty, kterou poslední administrativní instance pfiiala za pravou. 

Podle § 12. obec. zák. ohč. nemaií rozsudky soudu, vydané ve zvlášt
ní ch sporech právních, nikdy moci zákona a nemohou být i ľozširovány na 
jiné prípady a na Ďiné osoby. . 

Zavazuje tedy nález Nejvyššího správního soudu (o propočtení slu
žební doby), který se týká o s o b y z cel a j iné, úfad jen pro tento 
jednotlivý prípad a n e ní d u vod emo b n o v y ríz e n í pro stejné prí
pady jiné, nehlede ani k tomu, že stežovatel o obnovu rízení v technickém 
.slova smyslu, t. i. o obnovu rízení pro n o v é s k u t k o v é o k o l n o s t i 
vubec nežádal. 

Literatúra. 
An t 0 \ n ~ ru If. a r It man n, odborový prednosta ,ministerstva spra

vedinosti: Predpisy jazykového práva. (Komentované zákony Českoslo
venské republiky, sv. X HI. , vydává Československý Kompas.) Praha 1926, 
str. 314. Cena 25 Kč. 

Dr. L a d i s l a v Pro k o p, ministerský rada v ministerstvu vnitra: 
Jazykový zákon. Praha 1926, str. 247. Tiskem Státní tiskárny. Cena 22 Kč. 

Základem jazykového práva u státních lúfaduv a samosprávných 
svazu jest jazykový zákon ze dne 29. iLI. 1920, Čís. 122, který jest součástí 
ústavní listiny a vyd án byl k provedení mezinárodních závazku, jež naše 
republika t. zv. malou smlouvou Saint Germainskou z 10. IX. 1919 na se 
vzala. 

Zákon ten vyhradil ľozsáhlé obory moci narizovací. Nafízení pro
vádecí k jazykovému zákonu (ale nikoli pro všechny obory správy, nýbrž 
jen pro obor ministerstva vnitra, spravedlnosti, financí, obchodu, verejných 
prací' a verejného zdravotnictva) bylo vydá no dne 3. II. 1926, Čís. 17 
Sb. z. a n. Tímto nafízením ' bylo užívání jazyku v nejvetší části verejné 
správy podrobne upraveno a odtud podává se podnM k tomu, aby všechny 
1azykové predpisy, které byly dosud o užívání jazyku ve verejné správe 
vydány, byly sestaveny, vyloženy a zejména i v pomerne již bohaté praxi 
úraduv a judikature souduv (zejména Nejv. správního soudu) vysvetleny. 

Obe dve svrchu uvedené knihy tento úkol splňuií zpusobem doko
nalým. Podávají iednak smlouvu Saint Germainskou, jednak jazykový 
zákon, jednak provádecí narízení jazyková, jednak i četné jiné jazykové 
predpisy, jež byly v jednotlivých oborech vydány. Judikatura jest plne 
vyčerpána. 
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Obe dve knihy I 

V knize Prokopove ~ 
ProvádeCÍ a duvod< 
projednávání ve sb~ 
se odkazu jí na prísl~ 
nafízení se pohybuÍl: 
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prednáJš·el na va 
nané 17. ledna 
stp·~s v tOduv,.L~lI",u l 
namífen p:r 
kapitáilu 'v d I 

vých. Konečno 
obecných ll1esná 
jedilná cesta k 
budotilc:n.os,ti 
aby lP r ii Ir 'o z ,e 
d IQ c 'h o dub y . 
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Obe dve knihy podávají nej prve zevrubný výklad jazykového zákona. 
V knize Prokopove zdá se, že težište leží práve ve výkladu tohoto zákona. 
ProvádeCÍ a duvodové zprávy k nemu, i návrhy, které byly pri jeho 
projednávání ve sboru zákonodárném učineny, pri jednotlivých §§ však 
se odkazují na príslušná ustanovení provádecí, takže otázka, zda jazykové 
nai:ízení se pohybuje v mezích zákona, tu jasne vyniká. Po techto výkla
dech pak následuje text provádecích l1Jafízení s odkazy Ilia výklady u jazy
kového zákona podané a pak text specielních jazykových predpisu, obsa
žených v ruzných zákonech a naľízeních. 

V knize liartmannove naproti tomu leží težište spíše v podrobných 
výklade ch jazykového narízení samého, za účeleI11 presné a jednotné praxe 
úfední. 

Velmi cenným jest sestavení okresuv dIe jich jazykové kvalifikace. 
Zejména ve sbírce Iiartmannove jsou podány podrobné pfehledy soudních 
okresuv, žup a okresních lúradu podle počtu obyvatelstva, jejich národ
nosti a procent. 

Obe knihy jsou nezbytnou pomuckou pro všechny, kd~ž se ,s jazy-
kovými otázkami zabývají. L. 

Nové vyd1ani,e v his,t. zemi,ach pb.tn·ého obchodného zá,kona. J,e vš,e
obecne wáme, ž,e unFfikácia p,ráva deje s'a zpf,avidJa ,tak. že kodiifiJwv,ané 
právo, Ipl,a:tll1ié v hiJs't. zemilach, plfenáša Sia s malými zme!l1Jami, kt'mé vy
žadutj,ú miesItne pomery, na zeme východné CSR Máme jedll1iortný Naj
VYlšší súd a j,ednovnSr Najvyšší slprávny súd. T~e,to Iliaše najvyššie tribiu
nMe ISl11laJž-ila ·'Sa tiež - pOlkilaľ mOlžlnlo - vytvmit j,ednO'tn'Ú ,prax. Pr.erbo 
sleduj.e každý :práVlľl1ik s ve.flkým zájmom vývoj ve.dy právnickej v ze
mda,ch his tiO ri c'k-ých. 

V Iposlednej dobe vvši,el nákladom fy MelJ.·cy a syn v Pf,ahe v ne
meckej Ireči ohchodný zákon, 'p.l,atný v hi<;'t. zemiJaohs'o všetkÝmi IPráv
nymi :noifmami ho do'paií.,ujúcimi s vysvet!1ivkami a IS prakSiO'll IIliajvyššíah 
súdov ČSII. laJ ,rakúskych, od unruverzitm;ého 'P,r'olfesom dr. Bgon.a Wei s s ta. 

DJ,eJ.o tort:·o joe ·skutloč:ne prác-oru. v zlorn'ou , pr'vOltri1edJno'u. Pľ'OIf. WeisIs 
!O,ojlal do tejlto kn&by menoV'i'te akciový la poisfov.ad re,g:ui1a,,tív, práW1e 
normy týkajúoe sa družstiev, slpolo.onos'ÍÍ s .ručelním olbmedzlenÝtill, lP'rávn,e 
pmv.idlá ,tý/k.ajúce s,a bánk. včetne cedulo'Vej banky, ď,aJlej záklol11la .o s<po
~Iočnosrt:ia,oh majúoich veiľejlné sIda,dy, želelZl11lÍoný dopnavn.ý 'Poriadok. dô
J'ežité ,Prav~dlá o ,poŠ<Íovnej dOlprlav:e, zmen.eoillom a š,ek-ovom pO'ľ!iadiku 
atď. P~s·art:d v:ZlaI nálle'ŽlÍltý z'wteľ na p.rak1i-cké p'otreby p,rtemyslu, olb
chod u ,a ž'i vn,o<sti. Torieb a z v l á š ť op o'uk az,orva ť na v'e ľk.é zás,l'uhy lp-roď. Wei.ssla 
'P ri zwacov;anípráva kLasického. mentQIV'He práva gréc.k,eho. Mi'Iliultého 
.roku vyšiell v hi'st. zelmiaah pl'atný ohča,ns!ký zákonník. komentovaný 
;P/fIOIf. WeLSlsiQlm ·a 0111 de :hUavným refe're.ntom 'obHgačnej ' ča<sÚ o'sn,o'vy vše
oheoné'ho obtČIan-ského zákona< ČSR. Kniha tM,o je vítano,u lP,omôckiQIu alj 
lna Sl,ov,ell1Jslku ,a v iPodlmrlp. Rusi 'a toO tým viac, 'lJoneváč medzi obohod
nÝIffi z'ákol11.oifn, ,pl'<l'Íným na srr,o'Vensk'll a ohchocLným z áJlmn.om. .platným 
v ihiis,t. z,emiaah sú 'ľo,zdliej,e len oelikolll1 ne,patrné. E. Ii. 

»0 socIologických korenec,h kapi,tálu a povaze zvlášt katpitálu pe
neŽlního« vy:šeJ práve ve forme knižní riozbor látky, o níž Dr. JolS. F Ol f if: 
prednáš,el n.a valné 'hwmadé Náfodo!hoslpodáflské slPoJ,eonosti v Praz,e, ko
nané 17. ledna t. r. Pojetím látky a zpusobem zpracování iest Fof.tÍlv 
s'P'Íls v odbolfil11ém ,našem pÍs,e:mni crt:'ví pr,ací o'j,e,dlnMou. Jeho ohslaJh j,e'slŤ 
ll1amíren prolti bGudúm a ľlie'lljasne'llIolstem, které o< pod.s'Ílart:e a úklonech 
kapJtáil.u 'v dúsJledik,u lP'oliti<cké agtH.ac,e trV\a,jí ve valné čáSlti vrstev Hdo
vých. Konečnou poučkou jest záver, že technickou príčinou nynejších 
obecných nesnází hosipodárský·ch jes,t vzniklé o:chuzení ka,pitáJl.o'vé, ,takže 
jedi<ná cesta k Y)loJbinolve« h{)!S'P od áfsklé , a u nás i k u z ab e .ztP e č e Itl í 
b u .ct o <ll c:n o s' tip <o ,l.j ti ck é, oSiPočívá v takovém Viedení veCli 1$t1: áJtní ah , 
aby ;p r ;j Iro z ,e n Ý pi r o c e s n o v é t vo r b y k 'a< 'P i 1: ·á II o v é o lP e t 
d IO c 'h o.ct u b y:1 u v 'e ·d e n. 
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Toxi,komanie v Belgit V b[,eznlo,vém čís.l'e be:Lgické Rev:ue de dwitt 
:péna,l ,ert de criminoJog.ie 1926 uVlažuj.e Dr. L. Ver:vaeck. z.ak~adrut, eJl. ,aJntr{)
j)olo,gické .služby v be:l,g'ic kých vezeních a prední 'pflacovn.ík v obo,l'Iu so
oiální hyg:i'eil1Y, I() oltázce, zda v BelgE exi.s,tlu}e nebe,zpe1čí zvyk'ové toxi
kom3Jl1,ie. V celku zodpovídá otázku kladné. tf,eb.a ž,e uzná1Vá. že nebez
pe.Čí ,tort,o ,j,es,t dosud v Be.llgii menlší než v ilinýcih zemíClh, z,eämé,rua v e 
Spojených SttáJteoh s.eve,roame,nkkÝClh, Nemecku a j'i1nde. Autor \podrobne 
obírá lSe výsJediky 'l .é k ,a r s,k é a 't1 k ,e t y o toxikomani.i us,porá:dané 
v r. 1924 belgickou Ná.rodní ligou ipro duševní 1hJllg!i.elnu. pr.es malý poče,t 
,pIPOzkouma,ný,ch prípadú (.okwuhte 280) podává anke'ta 'ZlaJiíma'vý 1P0thled 
·do de,t,ailu eXliste'J1,ce té~o nejnove.jší s.poLeče:nské ohorobv. 

Mez,l 'fuznými druhy užívaných jedu pr.imá,uu dtosá:hlo Iill'odium 
{;pre:s 50 %), dáI.e kokain (pre s 20%), o'pium s deriváty pan't,olPo,nem, s'e
dollem eltc. k 'olllern 18%, v~r()(nal 7% , ert:her 5% . Os,oby užívaiící hrubi1me.lne 
teclht,o to,xik p,aH.i'ly ruzným sPlO>lečenský,m vrstvám; z ruch renltieN la 
s,olukromnícli. do,sáhl.i 26%, léka!ri s leká'flUÍiky, chemiky a olšelÍrO\nat.eld 
'nemocnÝIch - pro sna,drwst prístu,plu k jedum - tv:oriliskup.inu 20% , 
OIbchotdiníci ,a p,rÓlmysl'11íci W%, deĽníc'Í - v ,elmi Zlnačný vz;rust Ipr'olÍii 
Jstla vu lpred váJ!,e'čTIlélmu - 20o/ó', ,pw!slt]tutky 6 %. umelci s úfed'n:íky po 
5 %, s,tudenti 3 %, TUZll1í 'zbytek. Co do veku, kdy by,lo počat'o s pr1Vým 
užfvám.ím. je ve!lmi mál,o p.fÍpadu (2). že se tak slÍ'a!lo pred 15 rokem 
velku. Vek mezi 2101-30, ,a Z'ejmén.a mezi 30-40 IMy vyllmz,lLj.e nedvíce 
1echto počMku . Pd.oitl1loU prvého pO'umtí byl v nejve.tším p>očitu prÍJ)adu 
(pres 50%) lékarský predpis; be'zelsno!Slt v 10%, duševní út<r.apy a sklíče
nost v 15%, pr'o,slelytilsm doby, jlakož i príklady jiJný,ch v 25%. NáJSll,e.ct
kern tto,xl;lkomani,e ,bYll'a v 30 % iprípadu or,g,a:ni,oká chOif,oba. v 40% po
.ruc1hy Inervové .a duševní, v 6% selbevr:ažda ne>b poklusy ° ní, a v OIStaJt
ní.ch 24% ;piípl 8.,dľI z!'očinnost. Tta,to by:lla v 4% násHná. 2% 1V10,r.Hy 
..deUk,ty IplPoti mr.a1vop.o.če'stn,0 ,st.i, 14% pwti mruje'tku, 4% ,ptľo,ti záik a:zum 
pr,odeje toxik. SoučasIne 's v ÝIslcdky ankety 'P'o,dává autor ,i vý,s'ledky 
š e tre n í o t o x i k o man i i v bel g i c k ý c h vez e ní c h vletech 
1 919~1924. Ze 7700 :pr'o'z:koumanýclh vez<nu t.ťkáZlalo s'e jeHcl1 178 - tedy 
2.3 % - bÝ.N toxi,k,oma:ny. Celko,vý p,erce:ntue:lní pomer ,toxljklollTIlanä,e 
u Z'l,oón'cu odha.duje však autor as<po,t1 na 5 %. uvaž'uje , že vel'ký 'PIooet 
dell,inkJve!ll'tU ned'olsltla,lse 'do vezení. ze,J!l11Éna pro d,uš w.ní cho,r'ohu, jež 

.zpúsdb:i1a Jeji.oh .netp,ríóe:tl1ios t. Tox.ikomaničtí d e.l i nklv ell1lti užívali hllruvlne 
'mo'r,fia, .lw!kaJinu, etherua kombi>n.aCÍ z nioh; mOiftÍiomanové tu dosáhli ne
celých 4%, la> j'etiich de1lilkty by.ly ruwého d'l"Uhu; kok!ainomaJn:o'vé dQ'sáJhl>i 
vš,ak 73%, .a deUklÍy jimi páchané byly prelv<Ílžne del&My pr·Olti majetku, 
jakÚlž 'plr'o,tii zákazum .pf>o,deje It,oxik; et,heroman,ové dosáhLi 4%. p>o<žílv,a,čJ. 
komb,in,ací 19%, a deliJklty olbo:u skupin by ly olpet prevážne .p,rotimajet
J:<o1Vé. 

VZ1tah .me'zi deliJktem a t,oxi'komanií jest - ,podle aut-ma - hl<avlle 
.iru]ÍilO druhu : 

1. DeJikt Sip>očívá prá've v ne,do:Y,Qllel11ém prode}i nebo drženÍ 'toxik. 
V >daných prípa,dech >bylo, to 30% cell:kového po'čt,u prípadu. 

2. De1iM Ie 'prosF,edkem k dOls,aženÍ t,a xILka (krá:deží, zprOlJ1.eVelľolu, 
pocLvodem e,tc.). By}o .to 2D % pfÍ.p,adu. 

3. De.UM Je ne;prímým dÚlsledkem t'oxikomanie, jež zlpúsolbUa ml1avnÍ 
a SlOciál!uí ,Ú!pla>delk indivlidua. Po,oet prípla.ďu 35%. 

V o<s,tCťtlnkh prípa,dech nedaJI se 'vlilv t:oxikoman'Íe n.a 'Z1loóin vY1pMr,a.ti. 
NeLihOir'š~m ,oo do sivých dúsledkú osvedčil se bý,ti kOllmin a ,sice - p,o
dIe autmia - ,ani 1l11e tak co do účinku o'r:g:alllickýoh, ale Ih>l,avne psyohi
>ckýah :a mravn1,Clh, nebo! užívánÍ j'etho Qisl.ruhuje mo'rální ,smysl, :ni,čí a 
podlomuje cha'nakt,er, rOlz,vra'CÍ odolnost proU S'v,odum. a iest s.ilným, byt 
,neprím'Ým, óindtelem zl>o<či.nntOslÍÍ\. Dr. A. Rš. 

, . 

Minis terský rada Dr. 

čimlOsti pubJikační 

ministerstv o nevedI , 
v enoval zvláštni péči 
a umožnil ji v širším 
rok, t. j. rok 1927. 

Na vy svetl ení 
r1ci toto: 

Kol vlastního pr 
které vyvolány by ly 
nebo vznikly pri r e 
se unifikace drubdy 
v krátké dobe jest n 

právem jednotným, 
jsou v jazycích ci 
do čsl. státního 
pramenem práva a 
J est pravda, že ná 
nejen unifikací -
ný brž na pr. i pouho 
šlo by o úkoly vel 
Ru~ chybí však i pr 
jen ješte ~hor ší , kd 
tím nedosrtupnejš ími 
zustává již iazykem 
tedy vedIe problému 
o problémy ,jiné. Uni 
rakouských zákonu, 
mimoslovenské, r 
Podkarpatskou Rus 
textu ve Sbírce zá 
Pred tím nedostal y 
a dodatečne dnes s i 


