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. podle .. zjištění . Fr. Š taj g r a. Poněvadž 
.»P:rávník« byl ·'dlouho jedinou tribunou naší 

'právní v~dy: jest samozřejmé, že věnoval 
právu r, řízeni trestnímu velkou pozornost 
'a 'to . zéjména trestnímu právu hmotnému 

'. s Hlediska: spíše praktického, jak konstatu
. je V. S á I n a ř~ Zceľa stručně několika řád
kY upozorňuje ' J. li oe t z I na' veřejné prá
vo. J; Dra c ho v s k Ý omezuge se hlavně 

' na výpočet ' článku o politiéké ekonomIi', 
':2. finančním právu. Nejobsáhleji, pojedná
vá Tli. ' S:it u r n ík . 'O ' právních dějinách . 
a zjišťuje, že'" nejvíce rozprav z tohoto 
oboru. napsali Brandl, Haněl a ,Čelakov-

, ský; význam různých článli-ů je důležitý 
j,pro dnešní dobu . .. Ve velmi zájímavě zá
věrečné studii upozorňuje , B . . Tom S a na 
filosofickou orJe11tacio)Právníka«, která po 
dobu prvých . čtyř desetiletí byla neujasně-

. ná, poněvadž časopis nepřinesl Jediného 
právně-filosofického pojednání. Tento ne
zájelp. vysvětluje Tomsa vlivem positi
visn1U, jenž zavedl kult vědeckosti jako 

~ .0;;, Č a s o P i sec h . 

',O~rq'vn'ění k titulu »orchitekt«. 

, Z~Jírh~vé:ro~h6dnut{ vrchního sou
du 'V Praze (ze · dne 28. dubna 1~42, 

'-ěj : R " VII 80r42) ťn~-eřejiíuje ' časopis 
, »Soutěž a tvorba« v Čís. ' 6., roč~ík 
XV. (str. 86) ~ o oprávnění užívati ti
tulu »arúhitekt«ve firmě: 

, .. '» 'Prv~' soud úl.mÚl .žádost stavitele J. V., 
' ab~: v 'obchodním rejs'tříku před jeho ·jméno 
. l;>.yľ , p'řipoje!1 ,)]~u~ »arc4it~ld«, jež'to tento 
titul .50 nepříznává absolventům nižší prů-

'mÝšlové ' škály. . . ',. . . 
, , ,. ~elú.:tfs'Ýl~ soud zrušiJ toto usnesení ' a 
-\Trátil věc prvému soudu k ' doplnění řízení 
a k . novému rozho'dnutí z těchto '. důvoďů: 

, Sou'& ·1:i}rve stolice odvolává se na rozhod-
nutí nejvyššího soudu ze dne 7. března 

· 1911, č . R 1..L 189 11 (Právní.k , 191J : . st r. 
827) 2, .uvádí, že podle stálé praxe přizná
v'á, se titul »architekt« j'en abshlventům 
vysoké· : šk'oly' nebo vyšší odborné" školy a 
tento ' 'požádavek ' neml)že býti nahrazen vý:. 

'. konem . povolání ", stavitele, ·,který má jen 
státníprůmýsio'vQu školu v J., která jest 
nižší průmyslovo'li šk.olotC .. Uvedené rozhod
nuti' ,poukazujé . však ke , dvěma za,.važným 
okolnostem. Především k tomu, že čl. · 16 

· od~t. 2obch. zák. dOY"Qluje, .. ~b:v: ,·zl1~ní f,irmy 
, obsahovalo ., blížší označení "osoby.slédl,1je 

( ,'ted)" princip f'i)bjektlvni -pra.'vdy; ~by ~ íibha 
odpovÍd-ali:', ;'};kut~čJ1ostel'n .:\t , :ri.i' obsaŽerrf m, 

pouhé synthese vědeckých · poznatků. Te
prve začátkem tohoto " století .ozvaly' : se 
hlasy ' upozorňující, ' že právní--:věda-.nev.yho
vuje tempu kulturního a hospodář.ského ' 
vývoje a že ;'vůbec její vědeckost jest .někdy 

'pochybná. V české právnÍ' vědě· ovšem smě
ry volnoprávní pevně nezakotvily. a ' 0 ' 'll(lr
mativní teorii . v;~de se boj. · Obě však zn~
mená, , že ,' v , přítomnosti 'právní věda na
stoupila . opět cestu k orávní filosofii: 1 

Během osmdesáti let , prodělal »Právník« 
různé etapy- vývoje: r pQčáteční doba zna
menala sou§ltředění nejlepších vědeckých 
i praktjckých právníkú;' později v'Znik čet
ných ji!íých 'právnických ,časopisů měl ochu
z,ující vIi~. na , »Právníka«, zvláŠtě ' když 
i členové ' pražské právnické 'fakulty cho-

, vaH 'se k svému časopisu macešsky, Též 
různé polemiky . a kritiky. nikterak n-epři
spěly ke zvýšení úrovně časopisu. Zdá · se, 
že · jubilejním o~mdesátým r.očníkem začíná 
se vraceti»Prá.vník« ke své dobré tradici, 
což lze jen vítati. . Kž.k. 

2, za druhé jest podle tohoto rozhodnutí 
též přihlížeti k tomu, jaký význam se při
kládii. označení »architekt« v nejširších 
kruzích, pro něž užívání firmy je určeno, 
a jaký 'názor ' ovyznamu titul,u archítékt 
jest všeobecně ustálen. Poněvadž odnázo-

' ru vysloveného v . uvedeném rozhodnutí 
uplyn~la již značně dlouhá ' doba (od r9ku 
1911 ) , a poměry i názory se mění" jest 
třeb2, z.ii~titi dnešní · názor zmíněných šir
ších kruhů .dotazem u ústředny obchodních 
komOl' v Praze a jednoty společenstev sta
vitelů vP., jak to navrhuje st~žbvatel ve 
své stížnosti." Mimo to bude třeba ·přezkou
mati . tVI'zení, stěž ovatelovo ' o jeho · činnosti 
,projektantské a. dáti; jeho veškeré námitkY 
přezkoumati. zmíněným zájmovým korpo
racím, aby' tak ' bylo zjištěno: 'zda praxe od 

·roku ' 1911 se změnila. či . nikoliv. Obchbdní 
komořEl bude . zejména , třeba nředložiti celé 
spisy k prozkouinání. <~ . 

. Kryptonymní tvorba" a její ' ochrana. 

. Pod" úv~denyirl .' nadpisem ' u~eřej
ňuje advok~á-ť Dr. Eavel Forman v ,5. 
čísl~ ročníku XV. časopisu »Soutěž 

'~B, · t~orPa;{~ ',Z(;dtlha,vY .,f.iáJlek, z něh9ž 
uvádíme : ,~, '" ' 

.. ,': _ Uv~řejněh'~' :' ~~;o~~l~y . " rejstřík. "přepe
. ' p&ahý~' 'v :: ~: 39 a u t.': zák-:':-kterf 'ďří ve ' byl ve

den miništerstvem!~ škol~tvl 'a (národní oS{;.ě-
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ty, vede nyní , na , základě ustano-venÍ §11 
·.ad:· l .vládního nařízení-č.ís. 14 11942 Sbírky 
ministerstvo , spravedlnosti. Ustanovení 
vládního nařízení čís. 10/1927 Sbírky o' způ
sobu vedení tohoto rejstříku zůstávají i na-

. rdá.l0 v platnosti. ' V cestě nařizovací byla 
tudíž . provedena. pouze ' změna úřední kom
petence pro vedení rejstříku. 

.' . Podle .~ 39 aut. zák. ' původské právo 
1<: dílům literárním ·.a uměleckým (hudeb-

. ním :'. výtvarným), při nichž není udáno 
-pravé' jméno autorovo, zaniká padesát let 
-po ' vyjití, nikoli tudíž paděsát let po ' smrti 
původcovč', jak . tomu je u děl' s pravým 
jménem autorovým.Původcé anonymní 
anebo pseudonymní je však oprávněn při
hlásiti ve , lhůtě padesáti let "od vyjití díla 
;svoje pravé jméno ' k zápis'u do veřejného 
:původského rejstříku. Totéž · oprávnění ·má 
dědic původcův, pokud původce neprojevil 
jinou, zejména opačnoU ·'vůli. Jiný právní 

Z právn ,í prakse. 

nástupce autorův má toto oprávnění jen 
s ·v·ýslovným přivolením původce nebo jeho 
dědice. .. '. . '! ': 

Za iiravé jméno původcovopokládá autor
sk}' zákon jedině občanské jmén(). autoro
V9, a to i tehc,ly, když je k něniu připojeno 
ještě jiné jméno k bližšímu označení osoby. 
Díla, která vyšla bez náležitého udání pra
vého jména autorova, jsou díla pseudo
nymní nebo anonymní, kteréžto dvě sku
piny: děl tajnojmenných označujéme sou
hr~nč · jako díla kry:ptonymní. 

Přihláška pravého jména autorova díla 
kryptonymního k zápisu do veřejného pů-

. ..vodského rejstfíku způsobuje, že se' počítá 
pro přihlášené dílo ochranná doba pade
sáti let stejně, jako kdyby bylo dílci vyŠlo 
pod pravým jménem původcovým: tudíž od 
počátku onoho kalendářního rqku, který 
následuje po s~rti původcově. 

Zápis předmětu podniku do obchod- »Z potřeby identifikovati nepochybným 
způsobem jednotlivou firmu vyplývá též 

.. ního reistříku o,dd. , A. , . jednomyslné přání ' všech obchodních a živ-
nostenských komor, aby pojat byl předmět 

. Nejprve jest se zabýv~ti' ot.~zkou, podniku (předmět . provozování) co .možno 
zd2, předI.J1ět. :podniku je$t . l~ubl.Q VŮ- specÍaJisovaně do zápisů a vyhlášek obchod
bec zapisovati do obchodnílio rejstří- .ního s()u~u, postup to zachovávaný až pos'ud 

, . 'od ohchodníGh soudů ve Vídni' (Wien) a 
kil a zda soud může nutiti 'strany, aby Terstu (Triest). Stejný postup doporuěuje 

.. předmět podniku k zápISU do obchod- se · tudíŽ :také ostatním soudůnl obchodním. 
ni ho rejst.říku opověděly. Třebas nelze. pok.ud -není . zjednán pro to 

. zákonný podklad, vykonáv.ati ná~la~ na 
Obého<;lní zákon se o předmětu pod- strany v příčině · příslúšných1Jdajú. přece 

niku. vúbec ' neúniňuje,. ,:, Ř,ovněž . nař~- nebude ' v ' nejčastějšíéh případech působiti 
-zení minisťerstev :sp'ra:vedlnosti a ob- . obtíží, aby získána byla věd.omost o podnj
ehbdu ·ve shodě S ministerstvem fi- kt1 vskutku provozovanem. ' Také se doporu-

čuje upozorniti strany při vhodll:\Tch příle
nancÍ 'ze dne, 9. března 1863;č'. 27 . žitostech na výhody. jež' jim z toho vyp.1y-
T. i. o' založení a vedenÍ obchódního núu ve 's~ykú ohchOdním: .: .,' '. 
rejstříku neobsahúje zmínku o zápi- .,~ Y obchodním . rejstříku. 5~stpredffiět P.ro-
su předrDětu ·podniku.Jesttedy zřej- vpzoyári(z~.p·sat.~ ve slouPť;i pro poznámkY.« 

.mo, že původním úmyslen1 zákono- N ařízeníministerstva práv ve sho
dárce bylo, aby předmět podniku dodě s ministerstvem obchodu ~.e . dne 
rejstříku zapisován. nebyl, 'a z tohó 26. dupna 1906; č .. '89ř. z. o změnách, ., 
,dúvodu ·. staré· . rejstříky Jd.."a .Sp ne- .~ ják 'obchodní rejstřík má bý.tL .zalo- ·: .Jr .· .. 

. .. mají ' pro zápis - předmětu podniku , žen 2, veden, již cbere shora cit-@van-é 
. 'podnikú rubriku. riařízení v úvapu a :stanovLv § 3,: ' 
" b předin'ětu' .p-9dp.ikl~ mlu~í . teprve · );pátý sloppec (rozuměj: ·, nového. 
naÍ'ÍzenL míÍ1i,sters.tva- 'spravedlnosti 'rejstříku A) jest: ustanov~n k :zápi~u 
ve shodě s ministerstvem obchodu ze přédmětu podriikii'. "(III.: .pol. 4 mii1is
~dneJ~ 19. prós~né~ . \~O~ · fV~stnik 19Q1, . .t~rsk~l).~ J~a~í~en~, ze ~~e' I,O. prosince 
čís : 40) sub Ill;.l .. 4 ,:· _. ".... ;, "~ .:':: ·19.f}1, Vestmk mIn: prav'C1s. 40).« 
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