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Literatúra. 
Komentované zákony Československé republiky. Vydává })Českoslaa 

venský I(ompas«. Sv. XVI. Československý obecný zákoník občanský a 
občanské právo, platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Zpracoval 
a usporádal universHní docent JUDr. František R,ouček. Praha 1926. Dva 
dUy o 1759 stránkáoh. t{Část, týkaiící se plráv,a slO'venstkého, zejmé.na z ma
ďarských pr,ameJnu z ve.tší ,čás.td sesta'Vtl la ke konečnému zpr,acová:ní dodal 
ministerský raJda JUDr. Julius iI( á rm án.) 

Když sbírka .zá:koou Če.slkoslovenSlkého KOil1wasu pooala vycházeti, 
mys/lelo se aSli nápodobiti ,Manz,ovu sbírku zákonu mkouSlkých, která teši.la 
se obzvláš,tní obHlbe. Manzova Sbínka všímala ,si vŠ'aJk jen soudních náJezu 
a neuvádela Jitelfalt'uJY. Díllo Roučlmvo pf.e.slahuje v šak daleko tuto míru. 
Je v p.mvém slova smyslu sk,olf e,m \komentár,em občanské.ho zákonírka. 
Zvláštní ceny 'l1abývá ješ,te1:Lm, že jalkSli formáJlne .pr,ovádí uI1iÍi<kaci obČian
ského ,práva v ČeSlkoslov'eil1ské r,epublice, :když ,slkutečná j,eho u'ni.fikace 
pro ruzné IPríčiny uvízla. Rouček klade ve svém vy.dání oboií práv,o veelle 
sebe. Uvádí nej,prve ,pr,edptÍ's občalThstkélho .zálkoníka 'a veeLle neho Plak 
predpi,s práv,a s,lov,enského nebo p,odkar,patoruSlkého. Komen,tuje tedy ,právo 
zemí h~.stOlrickÝch ,p,ráv,em na Slo'vens,klll a v Poc1kar,pIClJt'Ské Rusi. Dfívejší 
právo uherské vyvíj elo se domádm ,obyčeje,m, d,omácím sóu.dním nál,eze:rn, 
domácí 1ilterámí fmmUil.ací a c;izolp,rávrnim vlivem. Dno RouČlko'Vo odp,oruči,Io 
ministerstvo unMika,ční ,a minis.terstvo s plnou mocí p.r,o Slo'Vensko jlako 
príruČlku pro úr,ady. Z jeho dhla ,pNr.ozenon cestou billde dobrá ,právní zá,sada 
obča:ns.kého zákoníka v:nik-ati do práva slovenSlkého. Naoplalk zase .i náš 
soudce mnohou .zásadu .naŠ'eho práva občanské.ho vyloží sd z;pusobem, j.ak 
se jí rozumí na Slovensku. Tento výz.nam dí.la Roučkov.a není tedy ani dost 
možno ZlhodI1o,tHi a dooenitL 

Sledujme nyní, jak si Rouček ve vydá ní občanského záJkontka vede. 
Stan-oviti jeho text bylo predním úko.!em tež.kým. Nemecký text bylo 
treba prelo,žiti. Práce, kterou podnikly komitéty pro revíi,si občalllského 
zákoníka, vec částečne usnadniJa. Ale nikoli z,plna. Pfi rev'isi občans.kého 
záJkoní.ka bylo leccos meneno, leccos vy.puš.teno. ByJo t.edy ,potrebí texty 
sľovnáv,ati ,a nekdy dniciativne prekJádati. Kdo ví, jaké p,ožadav,ky se 
kladou .na vystižný výr:az, maže posouditi prekladovou námahu. Prijde tu 
ovšem na osobní vkus a cit Ipro libozrvuk. Vydavatel ,QIblíbil si začín-ati 
poc1miňO'v,ací vety spojkou »tkdyž«. Kdyby zača.! ,časoslovem se spojkou 
» l~ « , seznal by, že dodlí ve vete vetšího slpádu. 

Když se byl tedy .tex1: stanovil, nás'leduj,e práce další. Je treba odkazu 
na príslu šné zákony, které se jednotlivéhO' paragrafu týtkají. Je-li nutno, 
vy dava1:el uvádí jkih text podrobný. Zde je již vlas,tní čilI1JllolSt komentátlor
ská. Ronček již vyboču,je z role vydava1:ele a s.tává se vykladačem. To 
pot'V.rzuje i vý,ber soudníoh r.ozhodnutí, které autor na to zarazuje. Jsou 
brána z obvy,kJýoh sbír:ek ,a časopisu. P.o ,té následuje tkoresPolndující predpis 
práva uherského. Na to uvádí vydavatel Ht.eraturu, která nekde nalézá 
se iiž v čele hlavy zákon~ka. Ldt.eratura jeví iistou z,v.!áš,tno,st, která jest 
jednak predností, jedna'k vadou dí1a Roučkova. Predností jes.t, a autorovi 
lze to pričísti k zásluze, že on pO'P,r'Vé sebra.! veškerou lčeskou právnickou 
literaturu o o/bčaslkém právu. Po této s.tránoe má jeho kJn~ha trvající hod
notu. Starý výrok vYlkladaču ríms kého práva o no'Velách: »Graeca non 
leguntur «, mohl se užiti tClJké o čes,kJé právnické literature : »Bohemica non 
leguntu,r «. PlSal-ld se článek o nejaké 'práVlnické o,tázce, citovad. se .kde ja<ký 
obskurní, .j anonymní autor, jen kdy,ž jméno jeho ,par,ado'valo v »Gerechts
zeitung, Juristische BläHer a Zentra,l,bJ.at.t«. Čeští autori iakobyani ne
existovali! Au1:orova pHe, s jakou snesl ,práJvnickou bibJi,ografH tk jednotli
vým otázkám, má i velký národní význam. P.odává svedectvÍ o vyspelosti 
a veliké práci, kterou vy,kona,to české právnictví. Ale 'vedIe prednosti je 
i u i značná vad'a. Autoif úplne ignoroval Jiteraturu nemeckou. Snad by spis 
byl pová,žlive vzrostl. Bylo by se však získalo míst,o, kdyby se byla 
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rozhodnutí soudní uvedla }en krátkými vetami v hes1ech. Pfi techto roz
hodnutích bylo by se ,také o,cLporučoval,o, kdyby autor k nim zauj.al své 
stanovisko. Pochybná rozhodnutí byla by se mohla, jako ve vydání Man
zove, označiti otazn~kem. 

Látka takto roz,čl.enená činí velké ilJožadavky na knihHskafe, aby 
v tomto rúzném mater,iálu voJbou pfíhodn'ých typu zj.ednal patričný pfehled. 
Manzovo vydání bývalo tu vzorné. Vydání Kompasu, bylo by získalo, 
kdyby se text jednotlivých parag:rafú byl vytiskl si.lnejšÍ.mi literami, asi 
podobnými, ja,ko jsou marginállní rubriky. Ty to rubriky mohly pak mít,i 
proložený tisk menší. Pfi vydání zákona nelze býti do st op a,t rným, a vy
žadov,aN si korektwry, až je text úplne bez,vadný. Na štestí jen v úvodu 
na str. VJ. js,ou prehozeJny dve fádky. 

Chváliti je,st, že vydavate,l p.ostavil v čelo svého vydání zákon ze dne 
28. fíjna 1918, Č. j. 11 Sb. z. a n. oo právní kontinuite zákonu rakouských. 

' !\emečtí vyda'vatelé našich zákonu to zpr,avidla opomíjejL NepfísluŠino jest, 
aby vydavatel, ač treba s nej.lep,ším úmyslem, text zákona vypouš,teI. Tak 
vynechal § 3. o. z. o. a nahradi,I jej § 4. zákona ze dne 13. bfezna 1019, 
Č. 139 Sb. z. a n. Takové ' nahražení je dovoleulO jen teihdy, nafídí-li to 
pozdejší zá,kon výslovne sám. Jinak si vede vydavatel zpusobem obvyklým, 
že §§ takto zrušené vynechává. Ale pro vedecký výklad joe Hch potrebí. 
Také pro prípady, které náležejí do doby pfed }ich zrušením. 

Vydavatel pfipojuje k občanskému zákoníku dvojí dodatky. V první 
skupine jsou uvedeny bývalé rakouské zákony, pojící se k občans'kému 
zákoníku, a záJkony naší republiky. V druhé skupine jsou dodatky z uher
ského, ješte platného práva. Výber starších zákonu skupiny prVlní mohl 
býti jiný. ,Nernile v nich ruší ti.sková chyba na str. 1207. Zákon OQ rušení 
z úrazu že.leznic je zde datován »1<896« místo »1869«. RU§1Ve pusobí také 
ve sku'pine první dodatek XXXVI., jehož nekteré části patrí do skupi,ny 
druhé, ponevadž se jimi mení právo uherské. Vítati je,st výber zákonu naší 
republiky. Je tu zákon ,o svátcích a památných dnech, o ochrane detí, 
o státních hranicíoh, o statcích, pfevza,tých dIe mírových smiuv, o užití 
dopravních cest a nemovitostí pre teleg'Jafy, o záp'isu elektrického vedení 
do pozemkových kni,h, o šlechtictví, fádech a titul'ech, a poručenství a 
o p1a,tr ov,n;idví, oo s,tátním o,bča.nsnví a domo,vslkém p:rávu, o zruš,emí Slvere,nství 
o finančním hospodáfst,ví .obcí, o nakladatelské smlouve, o exekuci na platy 
zamest,na:ncu, o zadávání státních dodávek a prací, o placené dovolené. 
o ochrane nájemníku, o právních p'omerech domovníku aM. 

Zákoník jest vydán ve dvou s,vazdoh. Kárati jest, že text jeho jest 
roztržen, talkže §§ 1375 až 1502 nalézají se až ve svazku druhém. Nelze 
pochopiti, proč se tak stalo. Dno se pfece pfiOdává ja,k,o celek ve dvou svaz
cích. Ostatne by jeho prodejnost jeln !Získala, kdyby se každý svazek mohl 
prodávat:i z,vlášte. K dHu je pfiiPOIjen sez,nam časQlvir a vecný .. Neoo ne
zvyklého je, že názvy maďarských lmih uvádejí se v pfekladu. 

Dr.M. Stieber. 

Dr. O t to R.o sen a u e r: milnistenský odboro,vý radc.a u mini:ster-, 
stva s pLnou mocou Ip,r,e s,plrávu Slo've-ruska: Obecná dávka z prírastku hod
noty nemovitosti. 1926. VI,a,stným ná;kllado'1T1. T.la60:u prvej česIkej lmíhtla
čialrne v Kyj'ove, str. 240. Cena 40 K,č. 

Dle § 37. olbecní ,finanční nov,eBy Ize dlne 12. ViIH. 192-1, čÍ.s. 329 jest 
ve v š ech obdch vybíraJtci dávku z ipfíru,stlku hodnoty nemovit'olStí a to 
výhradne ve prospech oboe. Plr.avli.dla o vybírání Itéto dávky byla vydá,na 
dIe § 35. zákona j3!ko ,do-date!k IU. k p.rOIV. nafíze,ní ze dne 23. V. 1922'0 
Čís. 143 Sb. z. a n. Naše dávka rz pfírús,t.k'll hodnoty o:pÍJr,á se o vzor 
r,3!kousrký, který by.l zave-de,n 'k,náJtce pfed válkou v joe,dnoHivý,ch zemích 
čes,kých a pak na zák.rade zkuš,e.nolsltí vL nar. čÍs. 545/20 pro české zeme 
unilfilkován. 

Dávika z IPfírús.t:ku hodnoty ukázala sie být i zeljlména po válce vydat-o 

ným zdfiOj,ei111 obecních pfíjilTIuv; olvšem s druhé stlmny za:težuj,e značne. 
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ýti zejlll1éna po válce vydat-· 
uhé st,r,any za:težuje zn,ačille. 

'Obchod nemOlv'itolstní. Tím si vyStvH1u.jeme i bobrat,ou judi.katuru, která 
-o dávce z prírustku by.!.a j,už SipnáJVIllÍlm sOlUdem vyi,vorena. 

Jest ÚlkO'lem ráJdJné slprávy obei0ní, aby jeďnaJk vÝ1hod záJkona p,ro obe·c 
lJlne užila, j,eduélIk neSrpráv,llým výikladem pred'pisu po'pllatJnic\tiVo príliš ne
.š,ik,arnoVla}a. 

Dobrou pOlll1uokou .pW aJPlpJikaoi p;r,avidel o dávoe z prírústku jest 
PW obeoní fu.nkcionáre, vybináJním dálV1ky pOlVer.e:né i pro pOlplatnictvo 
'S'Vrchu uvedená kniha, j'.e,jíž autor jes,t odbor,né ve,rejnOlsti znám j.i.ž dobre 
sVýlm 's,pisem: Obeclllé sr,ia,deni,e pl,at,né na SI:olVensku. 

V -!mize autor 'VY1kládá po.clJwbne, a to podle jedno,t]j,vých §§ pr,avidla 
-o dávce z prírúsiuku, ke každému § ve forme p-DIznáJmek vy'slvet!uj<e hlavní 
.záJsélldy toho kteJľého u'Stanovení a na kon ai p'odává i v/zory pís,emnos.tí 
j3Jk pro úr.ady tak i pro str,any. 

Vý\kl,ady js ou podá'ny zevruhne a ce/lkem j'asme. Pokud jsem mohl 
kontrol,OIvati, je,st i judiikatura spráJViního s.oudu dOlbre VYltežeina. 

~ruiha, která byla dOIPolruoen.a i mi,ni:steľ'srt:vem s plnou mocí pro slprá
vu Slolvenska, dobre se f.adí k podobným príruČlkáJm v českých zemíc.h 
vydaným a p,lní zce!'a dobre svuj úk,o.] bý,N úradum a stranám prj ag,ende 
-dávkové spolehliv'ou po.muokou. L. 

Daňová a bilanční revue Č. 6. obsahuje tyto zaiímavé články: »Zda 
.a proč jest částku dane z príjmu, placené zamestnavatelem smluvne za 
zamestnance, pričísti k služebním platUm tohoto?« {min. rada Aug. Frána). 
- O ručení členu predstavenstev správních rad, likvidatoru společností 
atp. ve vecech poplatkových (Zd. Deyl). - Prodej akc. společností (univ. 
prof. Dr. Drachovský). - Vrácení dane z obratu zaolacené omyl ern (Dr. 
._ý). - Platnost obecníc.h dluhopisÍl. - Správní úrady nejsou povinny 
vyrizovati podá ní stran v určité lhute. - Osnova zákona o stabilisačních 
bilancích. - Nové osnovy zákonu (daň z cukru a zlíhu). - Prehled zá
konu, narízení a vyhlášek. - Nejnovejší vynesení min. financí a nálezy 
Nejv. spf. SOUdIl. 

Knihopisná hlídka. 
Tres,t.ný poriado,k platný na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, d o

J) J n e -ll Ý P r í:s l u šn Ý mi pre >ct-.p d :S II i. (l~omentoVi3Jné zá'k,oIllY ČeSlko
.sdovenskej republiky, sv. XVIII.) Str. 1253, 8°, 150 Kč. Praha. T, anakl, 
» Če:Slkosltoven.slký KmI1ip,as«, Pmh a -Smkhov. 

Z pod:rueltlu minÍlsteľ'stva pre sljednotenie záJk,onov a org3JnLz-ácie s.prá:vy 
sostavili, poznámkami a judikatúľou opatrili JUDr. J o ze f B .al car , 
min. tajomník a JUDr. J <o ze f N ,o tŽ i Č k a, mÍln. m. taj.ormnfk. Preikl'ady 
zhotovil Ján Pecháček, úradný prekl.adateľ ministerstva. 

Československý zákooík občanSlký a občanské právo platné na Slo
vensku a v Podkarpatské Rusi. (K.ome11ltOlvané záJkomy Československé 
{[".e,puhlirky. Vydává » Če,slk,osl,ovenlSlký KtOlTIipas «, s'v. xvn Čist prVlnÍ. Část 
druhá (= 2. sVaJzeik.) Sahválelno j3'ko prírlU.Člka pw úrady výnosy mini
stenstev: ,pr'o Sijednocení záJkolnuv a organi'sace slprávy ze dne 10. brezina 
1926, čj. · 940 pre:s. ai 26., IS pJnou mOtOOiU pre SIPlľáJvlU SltOlvenska ze dne 
12. marca 192,6, čd. 2160 prez . 

Část prvá: straln XVI + 1104, 8°; čá,slt druhá: stran (3) + 1105-1759, 
13°, cena S'V. UH. 140 Kč (váJz.) P ,raha 1926, nak!. a tisk. » Čes)!cJolslovenského 
Kompasu«, USlk . . a mak!. slpole,č.nolst, Praha-Smícho'V. 

ZpréllooJval a lliStP,ofádal wni'Ve,r,sitní docent JUDr. Fr a II t i š ek R. o u
l ek, rerrerelnt v mÍlnILster:stvu PľO sljedno,ce.ní zákonuv a or,garuis.a:ce 9,právy 
pw ohor Olb.čélin:srkélho práva. 

Právo, platné na SI,Qivensku a v Podkanpa:t,siké .RuIsi, ziP,racováao bylo 
z lP od netu min:is'te'r.stva ,PPO s'jednocení záJ!cJomu'V a mg,auÍlsa'ce správy. 

'Čás:t, tÝ1lmjírcí se práva s}.ovelnslkého, ze.jména maďar,slkých pramenu, 
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