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Exkurse semmare prof. dra Mildschuha a prof. dra Funka. Ve 
necll 1.-6. června t. r . podnikli členové uvedených seminářii společné 

_5 členy S. Č. P. Všehrd za vedení jmeno'vaných p . profesorú exkursi 
·-dokraj e moravsko-ostravského, Z lína" Luhačovic a Kyjo'va. Účelem 
jejím bylo bližší seznání výroby a těžby v podnicích r evíru moravsko
. st ravského i v moderním velkopodniku Batově. ,Místa pro exkursi 
byia ji s t- ě velmi v hodně volena, neboť tam nalézají se zá'vody nejvě tší 
svého dru:lu v tomto státě. Někol ik dat kuse, ale jasně ukáže, tamější 

--vj'rrobu. V kamenouh e lném reví! u ostravsko-karvín.ském bylo v pro-
- voz u 40 závodú dúlních s počtem zaměstnanců 40.412 (mimo úřednic-
- tvo t ec hnické i administrativní). Zužitkovatelného uhlí vytěženo 
9,14U.135 t v hodnotě I.129,615.82~ KL Veškera produkce kameTlného 

- uhlí na území našf>ho státu ve 121 závo dech činila 12,55~.998 t v hod
~ no tě 1.528,395 ·077 Kč. Z revíru ostravsko-karvínského vyvezeno do 

iziny 1.018.919 tun; největším odběratelem z tohoto r ev íru bylo 1{a
ko usko, MacYarsko a království S. H. S. (Data, uváděna j so u dle po
s lední úř. st:lt ist iky z tohoto oboru 22. 1925.) Z těchto dat jest úejmý 

-' význam těžby černého kraje, zejména pak v poměru těžby tamější ku 
celkové uhelné produkci (uhlí kamenného ovšen"l) v našem státě. Ob-

o dobně vyniká revír V c, v)T robě briket, koksu a ve výrobě hutnické_ 
Z 16 koksoven j e jich v tomto obvodě 12, z 6 briketáren jsou tom 2 

; a z 9 nutí rovněž 2 a to s největší výrobní kapa~citou . Celý kraj tvoří 
_ iedno město hutí , dolú a koksoven spo jených že leznic emi a elektric
- l~~r mi drahami. 

Pokud jde o jednot livé závody, prohlédli účastníci exkurse kok
- SOvnu na dole »F rantiš ek « fy. »SevernÍ dráha Ferdinandova«, žele-
-zárny Bá11ské a hutní spol. v Třinci, a po.sléze, rozděleni na skupl11Y 

sestoupili do dolú , z nichž prohlédli di'l! »Jan « fy Larisch-Chormich 
- v Karvinné, »Pokrok« fy. Báňská a hutní spol. v Petř-valdě, »H lubinu «: 
- fy. Vítkovické horní a hutní těž. a »Hermenegildu~ fy. »Sev. dráha 

Ferc1inandova «. Dne 2 . června účastnila se výprava schi'lZe Právnické 
_ jednoty Ostra,vsb, Cl Těšínska, spojené se ' založením odboru národo
hospodářského; při té příležitosti proslovena p. prof. drem Mi-Idschu

~ hem pi"ednáška »0 nápravě znehodnocené měny «. 
Dalším závodtm, jejž exkufose navštívila, byl závod Baťúv ve Zlíně, 

- vy-nika,jící rozsahem výroby, počtem zaměstnancú a odchylný od 0-

' ~tatních závodi'l poněkud jinou organisací práce. Podrobnější organi
ace závodu, jmeno'vitě po stránce účetní a obchodní nebylo moino 

ovšem účastníki'lm poznaL 
Pot.om navštíveny a prohlédnuty lázně Ltóačovice a vhodn:'f-m 

- zpestřením a zakončením exkurse byla návštěva Kyjova, kde konaly 
se S. a 6. června slavnosti »Slováckého roku «, názorně ukazující život 
čl povahu morarvských Slovákú. Část exkurse v poslední den odjela 

- " p. prof. drem Funkem clo Brna, kde prohlédla špilberská kasemata. 
Ve všech místech dostalo se exkursi podrobného vysvětlení, jakož 

milého přijetí , začež patl-í všem, kteří se o to přičinili, srdečný dík. 
re. 

LITERťiTU Rll. 
Dr. Alois Jindřich: Sociální pojištění u nás i v cizině. N emocen

"ké, invalidní a starobní pojištění v Československu CL. v cizích státech. 
- - Pra:1a 1927. - »Škola vševědná « sv. 13. -+ 80', 188 s tr. - V době 

živéno zájmu o sociální pojištění přichází velmi v hod knižka, která 
- přehledným a pi"ístupným zpi'lsobem informuje o hlavních jeho od-
- větvích, totiž o pojištění nemocenském, invalidním a starobním u nás 
-·a v ostatních evropských státech. Je jistě zajímavé srovnání, jak tento 
" obtížnj'r problém distribuce diichocltl a sociální politiky v riizných 

státech je i-ešen. Úprava zákonodár ství sociálně-pojišťovacího toho 
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kterého státu jes t výslednicí jednak historického vývoje a, tradice so
ciální . politiky státu, jednak politických a hospodáí-ských pomeru_ 
-Konečně - po stránce organisační - také celkového názoru na ve
i-ejnou správu, autonomii atd. v tom ' kterém státě dominujícího __ 
A právě k tomuto srovnávání jest Jindřichova kniha, k níž bylo po
užito velikého zákonodárného materiálu i-ady států, pÍ"Íručkou velmi:"
vhodnou. 

V úvodních kapHolách informuje čtenáře stručně, ale výstižn v 

o zákla.dních znacícll a vý"vojových tendencích celého ' institutu, v části , 
zvláštní probírá jednak sociální pojištění v cizině, jednak podává . 
přehled o hlavních ustanoveních našeho zákona č. 221/I924 o pojištěni 
zaměstnanctl na pHpad nemoci, invalidity a stáří a zák. č. 14~/r92S 
o pojištění osob samostatných. Pojištění cizozemské jest probíráno.
podle jednotlivých států (až na Německo abecedně seřazených), př 
čemž účelně se jedná postupně o rozsa:hu pojištění, o dávkách, o ú-
hradě a o organisaci pojištění a ro,zhod,ování. Je přiroz eno, že jednot
livým státům je věnována podle v)Tznamnosti té které úpravy pozor-
nost nestejná, tak zejména jest obšírněji probráno poji štění ve vlastec1 , 
dělnického zákonodárství, v ,Německu a v Anglii. 

Stať o pojištění československém jest pnpojena pro úpmost
knížky. Nesleduje účelu kornentačního , nýbrž podává jen pi-ehlednýn~ 
a - právě proto, že neodkazuje na jednotlivé paragrafy - pi-ístupn)Tm
způsobem obsah zmíněných dvou záko nů. Je určena zřejmě těm, kteř í ' 
se nezabývají sociálním pojištěním ex professo a kteří by asi nesáhli
ke studiu textu zákonného. I tato Cást jest v době, kdy školské vzdě- I 

lání podává t ak málo o této a jiných i.nstitucích vdejn)TCh, vítána, a t o-
právě ye sb írce, v níž kniha vyšla:. Z. N. 

Przemyslav Dqbkowski: Palestra i ksi~gi sqdowe ziemskie i grod
zkie w dawnej Poi;:;ce. Lwów 1926. Pami~tnik historycznoprawnY. Tom 
jIl. Zcszyt 2. Str. III. - S tullie autorova s leduje úkol podati jasným' 
zpiisobcm soustaV11;:- pi-ehled dosud v Polsku velmi zanedbávané otázky __ 
Co níž, zvl3štč v poslední době, vznikl velik)T interes. Práci rozděli l< 
autor na časti: V p r v n í pojednává o palestře SOUdLl zemských i hrad- 
nkh, poukazuje zóljímavÝ111. způsobem na postavení kancelái-ských úřed
n íl~:' '" Cl tj II 11 1 C 11 a s o II d c o v s k ý c h v býv. Polsku se zřetelem · 
k dnesním poměrům. 

V d r u h é části probírá předpi sy Projektu Zamojského (P. 
Z.) o kancelářských úřednicích. Svoji pOlzo rno st zde výlučně vě
nuje personálu konce1áh;kému, jme!Jovitě regentům a susceptantLl11l. 
V zásadě opírá se p .. Z. o dávné právo polské, vykresluje předpisy
dávného práva polského a z valné části je dokládá vhodnými doplňky
a změna.mi v podrobnostech často velmi zajímavými. 

V t i- e t í části, ze všech nejobšírnější, snrnuj.e autor bohatý, pro · 
bližší studium velmi důležitý materiál o soudních knihách zemských , 
a hradnich. - O tom, jaká byla s,práva soudních aktů v dobách pře d" 
zavedením soudního práva polského do země ruské, nemáme žádných . 
dokladů; jsou zde pouze domněnky jejich existence. 

Knihy soudní byly knii.1ami ve ř e j n Ý m i; každý mohl volně do· 
nich nahlížeti. Nejvíce se uplatňoval charakter veřejný co do knih 
zemských , méně u knih hradních, které byly pojímány zpravidla jako 
majetek starostLlv. Knihy soudní musely b):ti přechovávány v okruhu: 
toho obvodu, do něhož náležely. 

R-Ltzné byly okolnosti, které nrozily zničením soudním knihám. 
Největší ob avy před zničením soudních knih budil vždy · nepřítel ; . 
z toho důvodu knihy soudní byly přenášeny na místa bezpečná, třeba. 
i značně vzdálená. Druhým nepřítelem soudních knih byl oheň. Ně
které knihy utrpěly také hodně povodněmi. Dalším důvodem j'ejich 
ničení byla l,,-tlbá nedbalost soudních úřec1níkLl. Jiné příčiny ničen!; 
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-squdních kniil byly krádež, mor, vypůjčováni · knih z jedné kanceláře 
<do . druhé a p. 

Revisí knih v dobách dřívějších by! pověřen král , sněm, s~ěmík, · 
někdy také finanční soudy dotyčných zemí. Nejdříve právo revisní 
bylo vyhrazeno pouze sněmu, později pak přešlo stupnovÍtě na! sně
míky (v pol .XVII. stol.) Že i král z~sahoval IV revisi aktů a kance
láří soudních, vysvětlíme si tím, že jako hlava státu byl nejvyšším 
soudcem. A proto sněmíky, počítaj íci se mezi vyšší soudnictví, měly 
také právo na revisi. 

Jestliže knihám soudním z jakýchkoliv důvodů hrozilo nebezpečl, 
aby byly zachovány od úplné ztráty, nařízeno jejich přepsání, jež 
svěřeno bylo revisorům spolu s úředníky příslušného soudu; vše to 
bylo opět spojeno s velikým nákladem, jež nesl sněmík. Mnohdy pro 
'veliký náklad finanční, s nimž bylo spojeno přepisování knil1, k pře
psání vůbec nedošlo. Sluší podotknouti, že ve větší míře se dě l o pře
'pisování knih zem s k Ý c h, než hra dní c h. 

Jak známo, soudní akty byly dostupny každému; bylo-li někomu 
v tom bráněno, mohl se odvolati k vládě vyšší. Bylo možno činiti 
i výtahy z knih, čemuž zpravidla úřady byly nápomocny tím, že vy
·dávaly opisy. Pak-li ovšem Mad nechtěl k tomu svolit, mohla strana 
žalovaná proti němu soudně zakročiti . Hledání stranami v knihách, 

.Jichž byly povmny šetřiti, dělo ::jé za i-li'-ítoml1osti regenta nebo jiných 
úi-edníkú kancelái-ských. ústava z r. 1764 ustano'vila, aby všec~1llY 
akty, jak z dávnějších dob pocházející, tak ty, které přibudou po roce 
lí64, zároveii zemské i hradní, byly zregistrovány, opraveny a hned 

. spořádány do nich stručné výtahy, směi'-ttjící k tomu, aby bylo hle
dani v nich usnadněno. 

;\f epohodlnosti kverend v knihách soudních polských dovedl od
:otr anit v značné části teprve r<l.kouský řád zavedením svýcil indexů, 
jichž potřebu citil již pi:edčasně v době, kdy nebyly ještě knihy jed
'notlivých soudů zavezeny do Lvova. Jednotlivé soudy hradní i zems~é 
dostaly nařízení, a.<by důkladně spořádány byly konsignace knih, při 
čemž l\.aždá kniha měla, b:)Jti opati-ena běžným číslem. Byla to úplná, 
velmi žádoucí novota, naprost.o neznámá kancelářským úředníkům pol
ským, kteH byli zvykli označovati knihy podle místa vydání a roku, 
nebo pořadem a.beccdním,- což zajisté nes'vědčilo o praktičnosti. 
Takto očíslované knihy byly r. I784 k soudnímu tribunálu do Lvova 

-převezeny. Indexy měly sloužiti potřebě praktické. Dlužno pozname
nati, že indexy archivu lvovského jsou unikem v archivech polských 
'Vůbec. - Jiné jsou více: méně úryvkovité a nevykazují jednolitosti. 

Pro náležité tlc~10vání aktii soudních konečnou byla ' přiměi-cná 
jejich oprava, ktť;!rá byla vyhlášena konstitucí z r. 1764 pro všechny 
knihy soudní. Každ}- písař (soudní, zemský, ~1.radní) byl povinen sta
rati se O· opravu knih z dob svého vlastního písařství, což, neprovedl-It, 
mohl O to býti požádán s\)udně . Knihy ne op r a ven é, jichž byla 
menší část, byly obvykle obvazovány hrubým papírem nebo plátnem, 
- op r a vell é kllihy pak v pc:rgamen nebo v kůži různé barvy. Dnes . 
všechny opravené knihy jsou jednobare'vné (přírodní barvy), vázané 
·v kůži, což pochází z konce XVIII. stol. 

Práce D~bkovského, založe1lá na bohaté literatuře, j est vítan~·m 
a cenným příspěvkem ke studiu právní historie. E-rich OIšar. 

Dr. Věra Kosinová: Pozemkové a jiné úřední knihy panství rychm
burského. - Do Casopisu pro dějiny venkova letošního ročníku 1927 

napsala Dr. Kos1l10vá, (str. 49--61 a 94-I05) _ podrobné pojednání 
o pozemkov}Tch knihách rychmburský ch_ Je to detailní drobnomalba 
-z aložená na studiu pramenném, jakých podobných bylo by si přáti co 
nejvíce, ctbychom mohli jednou přikročiti k soustavnému zpracování 
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naslc:1 právních dějin se lského stavu. Kromě toho tato práce jest 
velmi cenn)-m příspěvkem ke studiu v)'voje našich pozemkových knih 
VLIUec. Ca. 

Dr. Zdeněk Peška: Československý volební soud. Knihovna 
spisú pro politiku a vědy státní. Praha 1927. - Stran 57. 15 Kč. 
Autor, jehož problém volebního soudu dávno zajímá, shrnul v. tét,) 
knize jasným ;;iohem všechny otázky, které by se podle naseho 
prava mO~1ly naskytnouti v tomto problému. Podle judikatury a lite
r atur:.' osvětluje autor véc ze všech stanovisek, všude dávaje na jevo 
~voji . mdlvidualitu, což je 1. tím záslužnější, že mlad), autor jd,c svou 
ce~tou kterou dovede odúvodnit a obhájit i proti autoritám. Jistě 
že mu' to tyto nebudou míti za zlé, ježto i tam, kde auto,r nesouhla sí 
:; panujícím mínění11l, r esp. míněním . tradovan:)'m uznávanou osobou, 
vede s i či s tě vědecky Cl věcně. Kniha: jest jedinou monogT<Jfií v naší 
literatuře řešící věc v celém jejím rozsahu, a bude jstě vítána těmi, 
tdo za'b;"vaj í se o borem tímto. dnk. 

Dr. František Polák: Sociální politika Československa. V Praze' 
1927· V komisí n<tkladatelstvl »éin ó: . Nákladem vlastním. Str. 1'í3.' 
Cena neudána. - J de sice o pi-ísně odmítavou kritiku, vyt:)'kající če
skos lovenské , ociální politice polovičatost a zaujatost proti dělnictvu, 
avšak kniha je zejména v kapitolách o pracovním poměru, o závodních 
radác h a závodních v.\·borech a o soudnictví ve věcech poměru pra
covního velice l11struktivní, podávajíc ce lkov:)' obraz těC~1to v několika 
universitních pi-edmětec h roztří štěných o[)ur{i Doz. 

Adolf Srb: Politické dějiny národa českého od počátku doby kon
stituční. - Praha. ]. Otto . 1926. »Ottova naučná knihovna", sv. X. 
Díl 1.: Od r. 1E61 do r. 1879'. Díl ll.: Od r. 1879 do r. 1918. 160, str. 
229 a 383. - Adolf Sro, znám), pracovník na našich politických dějinách· . 
v novém svém dvousvazkovém díle poda l nám práci stejně důležitou, 
jako významnou. l' emě Ji jsme dosud vlastně takovéhoto přehledu po
litickyCc h dějin doby nejnovější, j ež by zasallOval až do konce Světové
,Tálky a vlastně až do utvoření republiky. Jestliže jsme nedávno oce
nili . na tomto místě Šustovu práci o světové politice a o dějinác~1 
Evropy v novověku, s lušelo by p lně vyzdv1ihnout i i význam práce 
Srbovy. Práce sama s leduje v klidném toku V}Tvoj událostí, jež si roz
vrhuje vesměs podle vlád jednotlivých ministerstev. Tím ovšem dostává 
celé líčení pe'V'nou kostru, jíž se pak může zabezpečiti. Srb jest zna,čně 
objektivní, což pro dobu tak novounerií vždy lehko. Svou práci opírá 
o bezpečná studia nejen literatury, nýbrž i pramenll a zejména z ko
respondencí politik-Ll (Riegrovy !) hojně čerpá. Litovati jest však, že 
nepI-idal aspoň přehledný výčet literatury a pramenú, čímž by se bylo 
knize dostalo i rázu věde.c~é práce, kdežto takto zůstává jen vědeckoll 
pomuckou, což ('všem není lehk·o a ~1.lavně pro dobu dvacátého stoleH. 
technicky jest to vaJně ztíž·eno. Totéž platí i o líčení samotném, kdy za 
Světové války nejdou událost i nijak klidně, nýbrž ve skutečném pří
val u a kdy vlastně nemáme ani poloviny práce dosud za sebou. Tím 
spíše v ítám e práci Srbovu, k nÍz rádi jako k bezpečnému vlldci sá11' 
neme. Č;t . . 

La Géruse. Documentatioll réunie par le Dureau international du 
Travail sur l'emploi de la. céruse dans l'industrie de la peinture. -
Etudes et Documents, série F (hygiene industrielle), no . II. Geneye
'1927. Bureau international du Travail. 8°, stran 442 + V., cena 10 fr. _ 
Kni:1a obsahuje obšírnou dokumentaci sebranou M'ezin. úřadem práce 
o užívání běloby v na\tě račském pri'lmyslu. Otázkou touto zabýva'la i5e 
již JIL mezinár. ~onference práce r. 1921, která se také usnesla na 
příslušné konvenci. Látk,l 7právy, pi-ednesené tenkráte Lon±erenci 
tvoří jádro této publikace. Je st však podsta,tně rozšíi-ena a propraco
vána na zákl a dě i-ady námětů rázu vědeckého i technického, které: 
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mezitím úi~adu doš ly. Probírá nejprve sociální hnutí proti používáni 
běloby \. natěracshí , obsahuje popis výrobku samého a projednává 
otá'zku nebezpečí, které může jeho použití způsobiti. Na podkladě roz
zoru lékařsk\i ch. a statistických dat snaží se stanoviti, zda užívání 
běloby nebezpečí tvoří či netvoří. Po technické stránce pak publikac~ 
zkoumá, zda je možná náhrada jinou látkou za bělobu, či zda am 
zinková běloba ani jiná náhražka nemohou za daných podmínek na

' :1ľaditi bělobu olověnou . Poslední otázkou zde probíranou je pak le
gIslativní problém, zda sluší dáti přednost naprostému zákazu užívání 
l~ěloby před podrobnou úpralVou jejího užívání. Pět dodatků obsahuje 
obšírný materiál k probirallé otázce a jest tu zvláště upozorniti na 
pi-ehled zákonodárství 12 stáHl v této věci. -kg. 

Zeitschrift fur Ostrecht. Od dubna leto šního roku vydává znám)r 
fJ steuropa-Institut na místě »ZeItschriftu f. osteurop. R chú a »Qsl
recht « te!1to měsíčnÍ1< pozorně sledu.jící veškeré právní a hospodářsté 
poměry v)' chodl1l Evropy. Jest spraved1ivo říci, že Němci POCllO,piíi 
&právně v)'znam východoevropských stáHl pro sebe sama a nelitují 
nikterak ani náma~1Y am peněz na jejich studium. Samozřejmě ZITIl

něný časopis pilně stopuje i naše poměry právní v čSR_ Tak otiskuje 
rozhodllutI našdlo N ejvyššlho soudu i Nejvyššího správního soudu, 
zaznamenáva literaturu a v 3. seš. přines l také článek prof. Sedláčka 
z Brna »Die Aufwertungsklausel .nach čsl. Recht<. Nespornou vý
hodou, o n iž má čilá redakce zásluhu, jest, že .časo-pis rychle a značně 
spoleh livě informuje o všech právních novinkác~1 ve v)'chodoevrop-
ských s·tátech. Ca. 

L es méthodes de fixa t ion des salaires minima. Etude internatio
na le. - Etudes et DocumeDlt s, série D (salaires Cit durée du travai l), 
no. 17_ Geneve 1927. Bureau interné4tlOna l du Travai!. 8°, stran 172, 
cena 3 fr. - ,studie tato obírá se otázkou, jež byla na .pořadu desáté 
konference práce (.slrovnej Všeh rd IX. str: 51.) uvedena jako otázka 
method stanovení minimáln ích mezd v pri'lmys lech, kde organisace za
městna\'ateli'l a zaměstllancll jest nedo t atečná a v nichž jsou mzdy 
výjimečně nízké, ~11edě zv l áš tě k práci domácké. Jest tedy také tato 
studie omez'ena na pozorování prob lému z to hQlto h lediska a zane
dl.;{lY;l tud íž některé otázky, k t eré byly uve den y v pl'lvo dní zprávě 
o zákonodárství minimálních mezd, podané desáté konferenci. První 
část knihy obsahuje všeobecný- přeh l ed v)' voje zákonodárství' o mini
mální rr:zdě , ja!kož i výklad jeho úče l ú , method a základních zásad 
pro stanovení mezd, dále rozlišuje vymezení podle průmyslových od
větví a podle povolání jejich zaměstnanců a konečně se zabývá otáz
kami aplikace a dozoru . Druhá část pak zkoumá systém minimálních 
mez·d podle jeho provádění v 18 státecl1, mezi nimi i v Československu . 
údaje tyto JSOU v dodatku uvedeny v pi'-ehledných tabulkách. -kg. 

Časopis Matice M or avské ročník 50- 1926. Časopis Matice Mo rav. 
ml11ulého roku slavi l jubiľeum, půlstoletého svého zalQlžení. V nynějšá 
své formě není ovšem už časopisem v pravém smyslu slova, neboť 
vYC!l5,zí pouze jedenkráte cic roka, ale rozměr jeho prací i volba témat 
udržují jej stále na známé do·bré vý ' i. Také i tento jubilejní svazek 
přinesl mnoho příspěvků, z nichž dva , a to práce prof. Václava Hru
bého a Dr. Jindřicha Šebánka dotýkají Se i otázek právně historic
kircl1. Obě vyšly také v separátnlch otiscích (nákladem autori'l). Kro 
mě nich ještě tudie prof. Dr. Václava N o v o t n é h o o »Uvedení 
Preľ:lonstrMi'l do kláštera Hradištského na lVI.oravěc: (str. 155-170) 
jest pi'-íspěvkem k církevnímu právu českému_ 

Dniv. prof. Dr. 'Václav Hru b Ý svÝm článkem )Původní hranice 
biskupství pražského a hramce i-íše české v 10_ století«, uveřejněným 
v rozsa:i1U 70 str-a·n v 50. rOlč. » ČaJsopisu Matice moravské « (str. 85-154) 
podává nám vědecky cenný příspěvek k oi ázkám až dos ud málo p r opra-
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<covaným. Jde totiž o otázku výboje ' Boleslava 1., jak k ?ěmu ~o
spěl a jak jej .provedl, jejíž řešení jest zde autoru ,:lastne h}avm,? 
problémem o otázku Moravy a Slovenska v 10. stoleb. Ve svem vy
kladu opírá se autor hlavně o rozbor listiny J~t?-dřicha IV .. z, 29. du~
na ro86, jíž byla biskupu pražskému znovu prtsouzena ~l~c~se praz
ská a to v púvodních hranicích, které jí byly určeny přI Jejím zalo
žení, t. j. l:oku 9i"3. Obsahuje tedy popis původních hranic biskupství 
pražského . Správno.st svého rozboru dokládá autor výtahy z Con
stantina Porfyrogenda, arabských kupců lbrahima a Massutiho, 
Widukinda, Kosmy a j. a přejímá od Niederleho poučení o Chorvatech 

V popisu vychází hranice od západní brány do kotliny české 
.a to t. zv. Tuhošťskem, odedávna patrně obývaným českým kmenem 
Doma~ilcii. Podél Ohře šla druhá brána, c~uáněná hradem Sedlecem, 
jehož okolí obývali pravděpodobně Lučané, později Sedličani. Pokra
čování západní hraníce vymezenQ je Lučany na sd'ední Ohři .a Le
muzy, kteří se rozpadali na Děčany, Ljutoměřice a Lemuze (Běl,Lnské). 
Hranice tato vytčena je slovy »usque ad mediam silvam, qua Boc
mia limitaturc:. Severni hranice začíná krajem Pšovanů s hradem Pšo
vem, pozdějšim to Mělníkem, a pokračuje územím Chorvatů. Chorvaté 
ovládli celé severovýchodní Čechy až po Litomyšl, Chrudim, Čáslav 
a až k ústí Jizery. Na levém bi'ehu Labe sídlili pak Zličané, jejichž 
hradem byla Kouřim. Obě tato území, po porážce zličského Ra.dslava, 
obdržel od Boleslava Slavník, který je pak spojil se svÝm knížectvím, 
JeZ mělo za pomezní hrady Chýnov, Doudleby, N etolice a hrad na 
Oseku u Mže. Tak Boleslav 1., opíraje se jednak o knížectví české, 
jednak o oddaného Slavníka (tedy celé Čechy), cítil se dosti silný 
k novým výbojům. V době, kdy král Ota, jsa zaměstnán boji jinde, 
neměl času na české záležitosti, udeřil Boleslav na říši Bělochorvat
skou, tehdy již umírající, která zabírala rozlehlá území od Šumavy, 
Krušných hor a řeky Bobry přes dolní, střední i horní Slezsko na 
horni Vislu a odtud podél Karpat do východní Haliče za řeku San. 
Severní hranice můžeme se jen dO~1adovati. Při západě byla jí asi 
střední Udra od Opolí ke Krosnu, ve sti-edu hranice pozdějšího Ma
lopolska a při východě ruští Volyňané. Asi po roku 936 stává se pa
nem této ohromné říše Boleslav 1. Avšak po tak mohutném vzepětí 
národní energie následovala nutně ochablost. Již Boleslav 11., panov
ník ještě mocnÝ, ztrácí její vino-u Slezsko, když objevuje se nový mO
hutný činitel, totiž národ polský, vedený Měškem 1., a nešťastnému 
Boleslavu U L uniká hlavně její vinou říše chorvatská, slavný to 
výboj dědův. Po pádu říše mo'ravské (asi r. 907) nenáleží Morava 
k říši české. Teprve r. 973 čítá se k této jako zvláštní celek, když 
asi po roce 965 bylélJ vymaněna z područí maďarského. Tehdy kníže 
český přénesl též po smrti moravského biskupa Vracena Metho.dějův 
stolec do Prahy a nastolil Dětmara, zaměniv obřad slovanský la 
tinským. 

Slovensko v pol. 10. stol. je v moci ma.ďarské. Hranice mezi 
l'íší Boleslavovou a. Maďarsk~m tvoří Karpaty. Teprve roku 973 stojí 
kníie česk)~ na Vcihu, ale bez Nitranska, Pohroní a Hontu. Boleslav 
II. chystal se k jeho v}-boji, a.le jak pořídil nevíme. Jsou možny jen 
dohady, patřilo-li r. 973 Nitransko k české říši či nepa.třilo. M'ožno 
celkem říci, že hranicí byl Váh. 

Článek vybudován jest na zevrubném studiu a rozboru pramenů, 
čimž tato detailní práce pro svuj přílišný rozsah ztrácí však přehled
nost a urovnano s t. Ovšem práce prof. 'Hrubého při veškeré pečlivosti 
vždy zůstane obmezena v mnohých směrech nedostatkem a nejas
nostmi pramenu, jež autor musí pak řešiti vyslovováním hypotés. 
Proto nelze se diviti, jestliže setkáme se s míněními opačnými, jako 
se to stalo ph referátu prof. C ~1 a 10 u pec k é h o o této práci v Č. 
C. II I .. rOl-o XXXIII., seš. 2. (192 7.) )J. Hromadová. 



, Druhá práce dot)/ka:jící se právních dějin česk)' ch jest studie Dr. 
Jindřicha Seb a n k a »0 ka.nct::láh Dětřicha, biskupa Olomouckého<
(1281-1302) (str. 171-175). Práce Šebánkova obírá se materiálem 
dosud nezpracovaným a tedy již po této stránce musí býti oceněna, 
takže i kdyi bude ti-eba později po př. autorem samotným měniti V37-

sledky této počáteční studie razící nové výhledy, nikdy svou vlastní 
hodnotu neztratí. V první kapitole sebrán jest vhodně v přehledu nám 
dochovaný materiál kanceláře biskupské a tyto kusy jsou oceněny,.. 
kritisována jejich pravost a kontrolována. produkce Dětřichovy kance
láře i počtem ztracených listin. Autor zjišťuje takto 7 písemností ,.. 
takže celkový počet všec~1 písemností nám známých činí skoro sto .. 
Přimyslíme-li si k tomu listiny, o nichž vůbec dnes se vůbec ne
dozvíme, jest patrno, že produkce kanceláře biskupů olomouckých 
v tehdejší době byla velmi bohatá. Autor také pojednalo ' právni, 
stránce dochovaných listin. Zde by bylo možno podotknouti, že nen1 
právně dosti jasný termín »listiny na propůjčení c , který, jak z dalšího, 
výčtu" vyplývá, zahrnuje jak listiny o úpravě lenního poměru, tak 
všelijaké zproštění davek veřejných, privilegování měst a pod., takže 
se zdá, že termín JpropůjčenÍc stejně tak jako předcházející »privi
legia darovacíc byl ražen sice v dobrém ohledu na systematiku a 
přehlednost, ale na úkor právnímu významu. Další kapitola. (II.) roz
bírá písemnosti biskupovy kanceláře po stránce formální. V ní pro
zrazuje autor své školení archivářské, podobn,ě jako jsem měl již pří
ležitost poukázati na to při jeho dřivější práci (viz Všehrd VIII. 282). 
Ovšem musí býti vzpomenuto, že takováto drobnomalba jest jedině
s to, dátI pevný- základ jak k revisím prací dřívějších, tak pro práce
další. Podobně jest tomu 1 v d::dší kapitole , která jest věnována jed-o 
notlivým písařům písemností biskupských, ' skladbě jejich, : rozboru 
formulí atp., takže plně jest tu proveden důkaz existence biskupské ' 
kanceláře olomuucké koncem stol. XIII. Ku konci studie jest přidáno 
v otiscích 6 dosud netištěných transsumptů a konfirmací. Pro právní 
historii nejcennější jsou partie o organisaci kanceláře a o jejich ob-o 
sahu, neLoť nám dávají nahlédnouti do byrokratického zřízení teh. 
deHí církve. Ca. ' 

Rapport du Directeur a ladixieme session de la Conférence in-
t<::rnationale du Travai1. Geneve 1927. Bureau international du Tra
vai1. 276 + IV str. fol. - Zprávy ředitele Mezinárodním konferencím . 
práce mají již svou ustálenou systematiku. Stejně jako důmyslně a 
přesně je veden a organisován Mezinárodní úřad práce, tak i jeho 
ředitel Albert T h o m a s podává zprávu o jeho činnosti v jasném 
pře~lledu a kritické ucelenosti. Prvý díl obsahuje vždy povšechně 
činnost meziuárodní organisace práce v uplynulém roce, druhý pak 
přehled zpráv podávaných člcnsk}' mi státy dle čl. 408 versaillské 
smlouvy. L<.;tošní rapport obsahuje pouze díl prvý O činnosti za rok 
1926, druhý buáe tentokráte vydán zvláště. ~ Pokud se t)'če orga
nisace samé, tu, ačkoliv ještě 1 dosud narážela na četné překážky. 
pi-ece její iungování bylo bezvadné a mezinárodní spolupráce velmi 
dobrá. Zpravodajství ve věcech sociálních se rok od roku rozšiřuje: 
počet došl}-ch děl vzrostl o 38.2 9'~ , vydáno bylo 10 knih (Etudes et 
Documents) mimo periodické publikace, počet zodpověděných dotazů 
stoupnu I o více než 15%, atd. Vztah k vysokým školám, vědeckým 
ústavům a jin:f m organisacím byl velmi dobrý, zejména je vřele ví
tána spolupráce organisací akademických (mezinár. studentské kon
federace a universitní federace pro Spol. národů) , která se v roce 
1926 zvl áště pro jevil a. - Další část pak obsahuje hodnocení výsledků 
loúské činnosti mezinár. organisace práce v seřazení podle jednotli
VÝC~1 otázek, Jimiž se tato zab§vá: pracovní doba, nedělní klid, noční 
práce v pekařství, placená dovolená, nezaměstnanost, vystěhovalectví,_ 
ri1Zdová politika, průmyslová :hygiena, předcházení úrazům, sociální 
pojištění, ochrana žen, dětí a mladistvých pracovníků , atd. Závěr pak 
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1'1Odnotí činnost organisace za / let dosavadniho trvání a poukazuje 
na debré vj-sledky, jež znamenajj velký pokrok v úsil í po překonáni 
hospodářsky-ch obtíží. - V dodatku je připojen obvyklý roční ' pře
hled literatury, pojednávající o mezinárodní organisaci práce. -kg. 

Biuletyn Kola Prawników studentów uniwersytetu Warszawskie
go přináší ve svém ti~etím čísle (Va,ršava, říjen 1927) překlad stati ' 
prof. K. Kadlce o ústavním vývoji státu polského z jeho »Dějin ve
fejného práva ve střední EvropěI/:. Synthetické ~lodnoty tohoto struč
ného přehledu Kadlecova jsou nejlépe osvěd,čeny tím, že výňatek, pří
mo přeložen}' bez jakékoli další úpra.vy může nésti název »Spostrze· 
zénia nad ustrojem dawnej Polskic:. Dr. Stanislav Borowski, který 
překlad pořídil , doprovodil jej i stručným úvodem o díle Kadlcově 
a přehlednou bibliografií jeho pracÍ. -ček. 

F. p. Sudony: Nejdůležitější kolky a poplatky, nákladem J. Bř. 
Hůrky v Praze-XII.-Vino:1fadech, 1927, 8°', strany 64, cena Kč 8·-. -
Spisek sestaven jest abecedně, čímž je ' velmi usnadněno hledání pn
shišných poplatků. Psán jest přehledně a přístupně a stane se tak 
příručkou, pro praktický život velmi hledanou. Ku konci spisku při
pojen jest ještě rejstřík hese l, ktera nemohl a býti uvedena ve spisku. 

Dr. Jindřich. 

Zprávy Vojenského archivu a musea RtS. Ročník 1927. Svazek 
1. - Praha. '1927. Voj. archiv a museum. 8°', str. 152 a příJ . - J ový 
svazek »Zpráv <t lze charakterisovati jako už publikaci dobře za·vedenou 

pevně vytčen ýin programem. Proto jest možno očekávati, že splní 
úkol jí svěi-ený, jelikož si svůj obor ' jasně vymezila.. Tak 'V' tomto 
svazku setkáváme se s řa.dou příspěvků, jež budou nepochybně zají
mati mno~lO právníkú, nejen ty z nich, kteří se interesují o právní dě
ji.ny a politickou hi'storii. Štkpt. Fr. Me i set s chl a g e r otiskl tu 
s četnými ukázkami pi'íspěvek k životopisu Jana Sekavce, českého 
revolučního básníka z 1'. 1848, npor. Ant. P o spí šil přináší detailní 
studii k válce maďarsko-československé vypsáním bojů o Ban. Štiav
nici, Hronskou Breznici a Zvolen a kpt. Dr. Rud. T s ch o r n, osvěd
čený již pra.covník v naší odbojové literatuře, podal nám jedinečnou 
práci o propagačním válečném plakátu" což se mu při veškeré roz
tříštěnosti materiá lu, znamenitě podařilo. S radostí tedy můžeme oče-
kávati další sva zky »Zprávc. Čao 

Lužice a Slezsko, Profesor Kapras neustává všímati si lužických 
:l. slezských poměrtl. Jde: tu o stále pokračující i-adu tu drobnějších, 
·onde 'V'ětších prací, jež také plní ' svůj propagační účel, neboť je stále 
nutno buditi zájem o ťyto země. O Lužici vydal v Česko-lužické 
kni:lOvničce (čís. II.) knížku »Lužice jako menšina c (1927, Praha, Spolek 
Ad. ČeTný, 16a" str. 42), v níž ve 4 ka:pitolách probral celé lužické: 
právní dějiny. Nejprve podává státoprávní vývoj poměru Lužic k če
skému státu, dále národní vývoj Srbů lužickýc!l, pak píše o lužické 
otázce na kongresu pařížském a konečně nastiňuje stav nynější. Bude 
tedy tato knížka zajímati také po stránce mezinárodněprávní. -
O Slezsku především podal v »Slezském sborníkuc (11., 1927, str. 
429--438) s obvyklou podrobností a důkladností bibliografii pro Slez
sko (»Z literatury o dějinách Českého Slezska,c), takže nyní máme 
již bibliografickou příručku pro tuto zemi. Dá.le nákladem Okres. a. 
osvětového sboru v Opavě vydal knížku »České Slezsko a státní pře
vrat« (I6Q1, str. 36), jež sleduje slezské dějiny od nejstarší doby až do 
sta.vu nynějšího. Kromě těchto publikací na'psal životopisnou studii 
o slezském buditeli a spisovateli Josefu Zukalovi do »Památníku Ma-
tice Slezské« (I927). Čao 

Dr. Josef Kotek: Přehled .rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 
a Nejvyššího 'soudu ve věcech závodních výborů. část II., rozhodnutí 
od 20. února 1924 'do 30. dubna I927. publikace Sociální:lo ústavu Č. 31 .. 



v Praze, 1927, 8')', stran 250, cena Kč 32. - Kniha tato je pokračováním 
públikace Sociálního ústavu č. 8. z r. 1924. podává znění 7.<Íkona i pro
váděcích nařízení a připojuje ke každému paragrafu příslušné nálezy 
.aiŽ do doby nejnovější. Nálezy uspořádány jsou přehledně a při roz
hodnutích, která se dotýkají několika paragrafů, jsou vždy připojeny 
příslušné poukazy. Kniha doplněna je rejstříkem, sestaveným jednak 
podle dat, jednak podle čísel rozhodnutí. Dr. Jindřicb 

Dr. Rnd. Ra1..lscher: Slo-ve!!ské práv!!! d;;;ji!!y v rámci dějin práv. 
ve střední Evropě. - N ákl. práv. fak. univ. Komenského. Cena 5 Kč. 
s tran 18. - Pod tímto názvem vydává profesor středoevropských 
právních dějin na práv. faku l tě university Komenské;,o Dr. Rauscher 
jakožto prvé číslo )Sborníku . právnické fakulty univ. Komenskéhoc, 
i-ízeného prof. drem O. Sommrem, obsah své . úvodní universitní přej.,", 
nášky z 21. i"íjna 1926. Předeslav úvod o nutnosti srovnavací metody 
ve studiu dějin práva středoevrop,ských států a národů, vyt;y·čuje autor 
za úkol slovenským l'rávuím Jějinám sludium společných právních 
institutů, poutajících Slovensko k uhrám, jakož i zdůraznění zvlášt
ností právního vývoje na Slovensku. Jakožto prosti·edek k dosazení 
tohoto cíle 'V'ytyčuje pak především osvětlení právních dějin uherskýc: • . 
zkreslenÝch v maďarské l itetatuře, a zhodnocení .~ich pod zorným 
úJJiern poměri't česK}'ch a !Julských, jakož i monograiické zpracováni 
jednotlivých odvětví právního života na Slovensku, počínaje edicí pra
menů. Zejména mnoho slibuje si autor od zpracování komitátníl10 
zř.iztní, drkevní správy, ot.ázky národllůstnl a kůlonisační, jakož i t. zv. 
práv zvláštníc~l, zejména práva městského a horního; i něktel~é pro., 
blemy práva soukromébo R.iutor nadhazuje a vytyčuje, jaký prospěch 
možno tu z bedlivého studia očekávati i pro právo české, jehož vývoj 
byl n::t rozrHl od právního vSTvoje v Uhersku násilně pi'·erušen Bílou 
Horou. 

Slovenským právním dějinám vytkl nad jiné důležité místo v (1 -

boru děj i n práv středoevropských a zejména slovanských v nedávných 
svých pozl1ámkác~l k Chaloupeckého práci »Staré Slovenskoc (Prúdv 
IX.) prof. Dr. R: Kadlec, jenž ve svých pracech zabýval · se často 
poměry uherskými. Jest proto vítati, že na bratislavské universitě , 
ji'stě k tomu nejpovolanější, počíná vážná' práce v těchto otázkách, 
i když dnes ještě nelze s určitostí odhadnouti konečné výSledky, zvláště 
ve směru . očekávaných zvláštností právního vývoje slovenského, 

-jkt-

Slovník veřejného práva československého. Pořádají : Emil Hácha. 
Antonín lHobza, Jiří Hoetze1, František Weyr, Karel Laštov~a, red. 
tajemník Jiří Havelka. Brno 19'27, nakl. Polygraiia-R. M. Rohrer, 
8'''', 1. a 2. sešit, stran 160, cena sešitu 25'- K.č. - Ceskoslovenskému 
právnickému světu dostává se ve Slovníku díla, které by nemělo C:1y
běti v knihovně žádného právníka. Zárukou vysoké úrovně jest nejen 
redakce, nýbrž i velmi širok)T okruh spolupracovníků, mezi nimiž lze 
čísti mnohá jména vynikajících odborníkii. Dosud 'vyšlá dvě čísla nás 
přesvědčují, že po Slovníku sáhne velmi často nejen praktik, aby · se 
tam v přehledn)Tcb článcích pouči 1 o hledaném předmětě, avšak že 
Slovník bude začasté vyhledáván i teoretiky a že i ' neprávníkovi bude 
víta.nou pomůckou, z níž si rychle osvojí potřebné znalosti a kde najde 
odkazy na specielní literaturu. Slovník bude, jak již dnes jest zřejmo, 
značně vynikati nad ostatní podniky tohoto druhu, jimiž ze staršícb 
předchůdcll jest - kromě sborníku vydávaného Karlem Barettou, Drem 
Václavem ryt. Bělsk)rm a Drem Bedřicbem Duchenesem - »Všeobecný 
slovník právní<, redigovaný Drem Františkem Xav. Veselým (Praha, 
Topič 1896-I899), dílo značného rozsahu (v 5 svazcích o 4.600 StL, 80'; 
neomezovalo se jen na právo veřejné, nýbrž bylo zpracováno i Se 
zřetelem k právu soukromému). 

Pokud se týče vnější úpravy Slovníku, jest látka zpracována· tak, 
že pojednání jsou uspořádána dle hesel v abecedním pořadu a dělena 

. ---- . 
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na kapitoly a podtitulky. V tomto směru přinesl druhý seslt znacne: 
zlepšení, ježto ta:k~ka všecky kapitoly jsou stejně očíslovány a ' téměř
každému většímu pojednání hned pod ' heslem předchází stručný obsah. 
z podtitulků jednotlivých kapitol. Této jednoty v prvém sešitě nebylo 
a lze ji v zájmu díla. vrele :Vítati. 

Sešit prvý . obsahuje hesla »Abolice~, »Am.llestiee až »Autorské' 
právo,c. Nemělo býti opomenuto heslo »A u t o mobil ye; stačil třeba 
jen poukaz na heslo jiné. Sešit druh), pokračuje v »Autorském právu c 

a končí heslem »Cizinci e. . 
Z nejvýznačnějších prací jest jistě H o e t z 1 tl v ryze teoretick)' 

»A k t spr á vn ic. Po úvodním hrubém vymezení předmětu probírá 
Hoetzel pojem vrchnostenských aktů ve vlastním smyslu: rozhodnuti 
a opatření, cikty deklaratorní a konstitutÍ'vní, schvalovací a povolo
vací spolu s dalšími distinkcemi správních aktů. V oddíle druhém za
bývá se pojmem veřejných smluv, kde svou otázku řeší na širokém, . 
literaturou i judikaturou podloženém základě. Oddíl další jedná o ved
lejších ustanoveních u správních aktů (I. podmínka suspensivní, 2. dies 
a quo, 3. podmínka resolutivní, 4. výhrada odvolání, 5· dies ad quem. 
6. příkaz). Poslední část jest věnována vadným správním aktům a 
uzavírá vadnost správních aktů do stupnice, kde na prvé místo klade· 
absolutní .zmatečnost, · neúčinnost, na druhé naříkatelnost a na třetí 
zničitelnost, odvolatelnost. Pojednání jest doloženo cennou literaturou 
a podepřeno četnými nálezy n. s. s. 

H á c h 'o v o pojednání »A n a lo g i ec obsahuje šest kapitol,. 
z nichž prvá jako úvod urcuje předmět povšechně. Na ni navazuje ka
pitola druhá o názo'reci1 vyskytujících Se o analogii v l iteratuře, třetí 
o analogii zákona a an:tlogii práva, další o mezerách v zákoně a me
zerách v právu. Část poslední a nejvýznacnější zabývá se analogií ve 
správním právu, řešíc zejména otázku, zda možno § 7. o. z. o. vztaho
vati i na právo veřejné, a obsahuje dále pojednání o t. zv. zkratkách,. 
jichž používá J;Ilnohdy zákonodárce, místo aby vydal normu o přesném 
určitém obsahu. ~ Z' dalšícn článků prvého sešitu, které po většině. 
již nejsou ryze teoretickými, sluší uvésti " A bol i c i, A mne s t i ie 
od Otty Scholze, »A d h es ní říz e n íe Václava Dusila, Hoetzlovy 
~A d j a cen t y'e; '1IA d v o k 'a c i ie A. Schauera, Smetáčkovy , A g r á r
ní ope r' a c ec, »A k ad e mi ie od Karla Kadlece, Borovičkovy ,A r- ' 
c 11 i V y« ci. Háchovu, »A u t o n o m i ie. 

Velmi cenná ' studie Her r man n a - O t a v s k é h o o »A u t o r
s k é m p r á v u ~ tvoří konec prvého sešitu a počátek druhého. Autor ' 
vyčerpává látku v osmi oddílech neobycejně přehledným způsobem. 
Pro cetné citace. a jasný sloh řadí se pojednání k nejlepším dosavadním 
pracím Slovníku. -; Z dalších obšírnějších pojednání druhého sešitu 
uvádím Jeřáb,kův: instruktivní článek »B a n k ye, pečlivou Sommrovu 
studii o »Bezkonfesní ch osobách«, Baschovy ,Bilancee a 
,B i o g r a f ye . Václava Dusila. Jest jen litovati, že Vor lov o po
jednání »B ran n á p o ,v i n o s te nebylo přepracováno po vyjití nových. 
branných přeqpi;:;ů (č. 141/27 Sb. z. a n.) Bylo by se tím snad vydání 
druhého sešiw ' o nějaký cas zdrželo, což by jistě , u díla, které má vy
cházeti delší dobu,: nebylo nijak na závadu. V druhém sešitě jest dále 
pojednání..Mat~rkovo »B ř e m e n a s t a veb n í c í r k ev n íc, Vorlova 
,B} erpe'na l ' vo!je' nská~, i ,Bursye (Chytil-Fousek) a několik. 
kratších -studií> " . 

Pcdrií.-li. Sioy~'í'k vy-sokou úroveÍl prvých sešitů, bude dílem trvalé 
ceny á zůstane p'ainátníkem cesko.slovenského veřejnébo práva z prvého 
d,esHileti_ r~Pllblli .~y .. '; i i-' Dr. J. pošvář. : 
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