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va. a řjz e nÍ. Dále př e dnášky
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r ~l v u a p. C:Pi: i soukromém'
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) r?c~l.lku. Neex istuj e o bř ad
kaz?emu dopisem zaslan)rm
ce-ll kdo potvrz ení o s tudiu
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s tvr ze nku , že veške rá j eho
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:1'. vydavatJ

Ind exy I2. ún ora
I Il1dexy, zapisovali a dávali
rychlo s t a přesnost pi-íliš.

?í IÝC!l sta rců, učenců světo
V zdy v ' út erý, ve čtvrtek
ItOl! auto ~ mal)" obtloustlý
-v11lm patre. V indexu čtu
e~za«, a je ve velké úctě. '
Je) na. ka~edř e . J eho pi-edvzdy cetne n avš tíveny. Obprof. Pol a c co. Při mezic l;lO d svém u temp eram entu
.dlJ;>lon:at)ckého živo t a, opět
Il11lna1rstJky, prof. Fe r r i,
sebe hlavně 'absolvované
) prá.vu zemí ve v)rchodní
rl:.s J, n;~lé p os tavy, nerpn z~ haJ e ní kurs u visitky
ntro luj'e pre se nci . Finanční
;1.

právo vykládá prof. de V i t i, islamské prof. S a II t i II a n a, ústavní
prof. Orl a n d o býv. náčelník vlády, církevní prof. S cad u to, ř : mské
prof. Bon a fa. nt e, instituce ř. práva prof. S c i a I o i a, o llár. hospod.
mluvil nedávno zesnul)' Pan tal e o n i, Ol dějinách ital. práva prof.
B l' a n d i 1 e o II .e, o kol o niích prof. M o n cl a i n i. Poslední př e dná šce
o bc oval jsem nejvíce. J ed nak proto, že se konala v hodinách večerních,
kdežto já, vázá:l zaměstnáním, n emohl j sem každý den poslouchati d opolední lekc e, jednak z to ho dl1vo du, že věc byla pro mne novinkou a
velmi mne zajímala, Přednášky se konaly v biMiotece. Prof. Mondaini
nedbal pravidla, že »tres faciunt collegium« a přednášel, i když j~me
byii v s íni j en s ami dva. Maje před se bou rozložen ou mapu Afnky,
diktoval ze sv)!ch záznamů , vkládaje ka ž d o u chvíli zajímavou podrobnost n eb vj-klad. Časem vzpom ínal na známé profe so ry pražské fakulty právnické.
.
Příjemné jsou vzpomínky na dny prožité n a řím s ké un1versit ě,
byť přinášely trapné čekání na zahájení roku. Nadešel konečně den, kdy
listonoš donesl z university dva dopisy: první sdělení, že žádosti o pi-ij etí do třetího ročníku ~e vyhovuje, klad e se však podmínka: zkouška
z látky prvních dv o u r o čníkú, druh)! dopI S oznamoval osvobození od
placení kolejn ého i všech poplatklt.
N a konec otázku: »Má m e s tudovati v cizině? « Nutno kladně při
,wě dčit iS- neboť vyskytují se tu rt'tzné myšlenky a n.ázory, jež třeba poznati, ne k napodobení, n)Tbrž nutno vybrati lepší a h o ršího se vyvarovati.
.\/. Jirásek.
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JUDr. & PhDr. Bohumil Baxa, Parlament a par1amentism. Parlam ent, j eho vývoj, s ložení a f unkce. Díl 1. - N ákladem .Jana Ko.šJ.tky v Pr aze III.
Mluví se u ná s často o tak zv. krisi parlamentismu. Bylo spr ávn ě
poukázáno na ten fakt , že nejde ani tak o krisi par1amentismu, jako
D krisi parlamentníkt't, zvláště v zemích, kde soustava parlamentní není
dostatEčně vžita" aby přešla dD krve všem občanllm státu. Jest jisto,
že parlament bývá takový, jací jsou voličové, a že v. zemích, kde voličové sami nejsou do sti obeznámeni s vnitřní podstatou zastoupení parlam entního, n emohou býti jejich zástupci o mnoho lepší. Profesor Baxa
ve lice pěknou knihou svo jí přichazí právě včas pro poměry naše.
Jeho dílo obsahuje pod s tatně pí"epracovanou knihu jeho z roku
I9I3 (Parlament), pi-izpt'tsobenou změnčn):-m poměrllm. Profesor Baxa
v této látce jest známým odborníkem. o čemž kromě mnoha článkll
časopiseckých a jeho činno s ti učit e l s ké svědčí i práce jeho: Právní
p cya ha řádů parlam entních.
Nejnovější jeho kniha dt'tstojně se i-ad í k jeh o pracím dřívějším.
V hiavě prvé, která obsél,huj e hi storii parlamentarismu, popi s uje nejprv e
vývo j parlamentu ve dvou kla s ick)Tch ze m íc h jeho: v A nglii a ve Francii. V krátko s ti, avšak vyčerpá'vajícím zpt'tsobel11. vysvětleny jsou tu
prvky,' z nich ž vyv inul se parlament allglick)'. Č tenál- pozná, že v)rvoj
parlamentu v Anglii dál se téměl- lOO let, aby cIostoupil svého vrcholu,
a že hlavní zásluhu na kontinuitě v;"voje měla anglická povaha. Krásně
jest vysvětlován rozdil mezi parlamelltem an g li ckým a m ez i sně my
pevnjnskými a jeho hi torick é odi:wodně ní_ LHistorická část jeho jest
doplněna výklady o v)rvoji so usta vy parlamentní od principu rrionarchického k principu dem okrat ickému .
Po hi sto rickém úvodě přistupuje au t o r k vlastním vý kladům
o prhni povaze parlamentu a jeho s loZe ní. Dot)'ká se referenda, j ak o
formy bezprost1-eclního pr'ojevu vú le, a po jeho h Q.dnocení vysvětluje
podstatu úpln é r epr ese nt ace. V této so uvis los ti zabývá se všelJli o tá zkami do t o h oto o b oru spadajícím i: voleb nim úkon em, aktÍlvním i pass iv ním právem voleb ním , z ji š t ě ním v)"sleclku volby; so u stavo u většino-

18.!
vou, i soustavou poměrného zastoupení, vytyčuje jejich výhody i nevýhody, ověřením výsledku volby, volebním obdobím, a· způsobem ob ":"
novo'v áním sborů zastupitelských.
Obšírně jest p6p.isována působno s t parlamentní, jež jest: a) zákonodárná, b) spráV'ní, c) autonomní a d) s oudcovská, a. v jednotlivý ch
tě'chto obore ch j sou funkce tyto rozváděny. V šude autor pracuj·e metodou srovnúvací, čímž vynikne rozdílnost , po případě souhlasnest jed-notliv)Tch 'právních řádů.
., Ve třetí hlavě pak zabývá se kniha párlamentem republiky česko-o
sloven ské, promíta,jíc všeobecné v)Tklady předchozí na zřízení naše. Dobu od 'převratu dělí na dobu reV'oltiční a období zákonné.
'Oproti názoru Vavřínkovu, že v e státě na š em byla zav edena ú sta-v a oktroyovallá, st aví s e autor poukazem na právní stav vy tvořený
revolucí, podle něhož revoluční :Národní Výbor resp. Národní Shromáž-dění, jako representanti lidu mčly plné právo vydati ústa'Vu, a to jak.
prozatímní tak deiinitivní.
Autor Z1bý'vá se pak výklad cm na š: ús télVY podle zákonn)Tch noren1' a to podrobn}' m způsobem, takž e v této čá s ti je st kniha souvi s lou.
,kodifikací našich parlamentních předpi s L1.
Druhý díl bude jednati o parl amenlari smu v nejširším slova smysiu, to jest jednak soustavou parlamentní, j ednak souhrnem pravidel"
jirrHž jest upraven vnitřní život parlamentu.
Autor zaujímá všude ve své knize či s tě právní s tanovi sko a snaží
se ' oprostiti se nazírání politického, j ež v j eh o t ématu snadno by ho ·
syed lo. Kniha stává se tak dokumentární na svůj pro s pěch, ač tu a tam
by bylo dobře Iv yzvednouti stanovisko politické účelnosti proti myšl enkám, jak se v rúzných státech uplatnily. -Sloh autorův jest lehký a kniha.
jest psána svižně, aniž by utrpěl'a 'v~deckost díla. Kniha pi'-ijde jistě
vhod všem, kdož se zajímají o V)'v oj parlamentarismu u nás , a bylo ,
si přáti , aby byla, hodně čtena, poněvaJ ž jak látkou, tak svým pojetím
j es t toho hodna.
dnk.
živnostenské provozovny dle práva živnostenského platného v hi- o
storických zemích republiky československé. Napsal podle knihy Jakuba_
Souška Josef Novák. - Brno 1924 . .- ~ akladatelstJví Barvič a N ovotný.
- Str. II3.' - Autor, rada politické správy v Brně, probírá podle ob- dobného díla odborového pi'-ednosty J. Souška tuto velice zajímavou
materii . Oproti knize svého předcllůdce upra~il autor své dílo formálně·.
tak, že spíše vyhovuje praktické potí'ebě. Jinak dílo Souškovo, jež bylo
své doby prací velice záslužnou a v praxi ve lice hledanou, doplnil podle
změn v mezidobí nastalých, hlavně zákonem ze dne 21. dubna 1913"
č. 74 ř. z, dále třetí nO'/ elou k občan s kému zákoníku o právecl1 soused8kých, a jin:)Tmi zákony . V díle popisován a podrobně probírán jest
cel)' postup aclministrativního řízení pi"i povolování živnostensk:)Ich pro Vf.' 2oven. a jednotlivá stadia odborně vysvětlována. Praktik jako theo- ·
retik na'l ezne v knizel odpovědi snad na všechny otázky, které se mohou
nJskytnouti v tomto oboru právn ím. Autor mnohde rozšiřuje pole svých
výkladů jen na prospěch iv~ci a právní zajímavosti. Současně nutno~
upozorniti na Sbírku spisů právnických a národohospodář'ských, v níž..
kniha ta vyšla, a kde od roku 1919 vyšlo na 25 různých velice hodnot- o
ných spisú. Se Sbí1'kou tou nemůže s e toho času rovnati ž'ádná sbírka.
u nás vydávaná, což příjemně pi'-ekvapuje tím více, že sbírka obsahuje
díla většinou autorů moravských, takže se naskytá otázka, zda škola.
pražská nestává se do určité míry steri lní. Snad je to zjev jenom přechodný, ale jistě zarjímavý.
dnk.
Slovník českých vazeb a rčenÍ, Sestavil Jan M a šín.
Druhé
opravené vydání. - V Praze 1924. - Str. 237. - Nakladatel Jan Svá-o
tek. Cena 27·50. - Pro všechny stavy jest zapotřebí, aby znaly správně
svoji máteřštinu, a to nejen se stránky pravopisné, nýbrž i syntaktické ..
Právě k tomu cíli snaží se přispěti uvedená kniha, jež sestavuje řadu
správn.'}rch českých vazeb, dokládajíc je příklady z děl českých spisoYéAtelú. Doporučujeme tuto knihu českým právníkům, jako nejčastěj š ím .
praktickým stylistům.
V.
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Národní shromáždění republiky československé, Životopisná a stati Etická pi-íručka. Sestavil 11 i los I a v N a s k e. - V Jičíně 1924. 'S tL 248. - Cena Kč 32. - Redaktor korespondence Národního Shromážždění M. N aske sestavil tuto ·zajímavou příručku, již obdobnou
mají všechny zákonodárné sbory, · a bez níž nelze se dobře obejíti. Po
krátkém vylíčení zákonodárné mQci v česko s loven s ké republice, jedtl acích t-ádů obou sněmoven u nás, pi-in áší kniha př e hl e d v)Tsledkú v oleb
do Národn ího Shromáž d ění v roc e 1920, rozděl e ní maJluátů a definitivních volebních vý,sledkú voleb v Podkarpatské Ru s i. Nato obsahuje
kniha vyjmenování klubů, výborů a úřadů , jak poslan ecké sněmovny
tak senátu. Největší čast knihy ob sahuje oddíl životopi s ný, v němž
pod jednotlivou fotografií č,lenů obou sněmoven jsou vždy uvedena
životopisná data poslanců a senátorú. Data tato jsou u někter ý ch členů
velice stručná, omezujíce se většinou pouze na data narození, po případě
na nynější funkci, él.1e nutno přiznati, že někde při nejíepší vúli nebylo lze více podati. Kniha jest doplněna retrospektivní částí , v níž
jsou uvedeni jednak veškeří členové ' vlády zemřelí, jednak sestavení
minulých vlád, dále pak Národní V ),bor a r e v o luční Nár o dní Shromážc1ěnl. Kniha jest dobrou informační pi-íručkou.
di1k.
Josef Rybář: Pral.dick}7 rádce v nemocenském, pensijním, úrazovém , pojišťování a v působnosti závodních výborů, náklad em vlastním,
v Praze, 19::::4, 86 stran,cena Kč 12_ -- Knížka, tato obsahuje výtahy
z rozhodnutí nejvyššího správního soudu v létech 1918-1923, abecedně
sestavené, hlavně pokud rozhodnutí ta t)Tkají se oboru pi\sobnosti zákona nemocen ského. V oboru ptlsobnosti zákona pensijního není pře
hled úplný, Přes to však příručka tato bude vítanou pomůckou vš em ,
kdož zabývají se praktick)Tm prováděním sociálního pojištění.
Dr. Jindřich.
a poměru českých a maďarských právních dějin nap s al do · »Fe stsc hTiftu « vydaném v »Prager Juristische Zeitschrift « roč . IV. s. II./IIL
na oslavu šedesátých naroz enin sen. a univ. prof. L. Spiegla univ. prof_
dr. Otto Pe t e r k 3. Práce jeho nepřináší sice mnoho nového, neboť
pracuje s výslédky, k nimž dospěli jiní, zvláště Kadl\ec" Luschm,
Krofta a Chaloupecký, přes to však jeho srovnání jsou neobyčejně zajímavá, protož e ukazují množství podobností v právních poměrech obou
zemí jako je původní rozdrobení na malá knížetství a vývoj centrální
moci, vzrůst velikého majetku pozemkového, analogie mezi naší soustavou hradskou a komitátní, známá r ~ cepce českého horního práva pro
slovenská horní měs~a, s hodn)f vS/klad pojmu , » ~e.ské koruny« a »svaté
koruny uherskélt a j. v. Naproti tomu vys tupuj e příkře rozdíl v nhnosti
intensity recepce lenního práva, převaha organisace vojenské v Uhrách,
poměr českého státu,l k Německé říši a směr k německé politice a
naproti tomu sklon Maďarů k mocí papež ské atd. Nelze njkterak však
souhlasiti, s Peterkovým srovnáním díla uherského právníka Verboczyho s naším Vladislavským úízením zemským, když až příliš se vtírá'
analogie s dílem Všehrdovým. Tu se zdá, že Peterka neměl veškeré
bohaté naší litera,t ury o poměru če.ského a uherského práva. Zejména
článků FajnorolVých o Všehrdu a Verboczym, Rauschra o horním
právu na Slovensku a ovšem, protože studie PeterkoJVa byla napsána
před Chaloupeckého »Star)Tm Slovenskem «, chybí mu i vývody Chaloupeckého, aby k nim mohl zaujmouti kritické stanovisko. Ale i tak jeho
studie je samozřejmé velmi vítaným příspěvkem k právním dějinám
slovenským.
Čao
Nové zákony o peněžnictví. Sestavil a pozn. opatřil dr. L_ Dvořák•
Kampelíko'V'a knihovna sv. IV., nák1. Kampelíkova fondu při Ústř.
jedno hosp. druž. Pro 1924, str. 251, Kč 12·-.
Význam a důležitost osmi nových finančních zákonů z podzim ního zasedání parlamentu vyvolaly již brzy po vyjítí toto souhrnné
vydání, určené hlavně pro venkovské družstevní kruhy. Vlastním zákoným teksttlm jest předeslána rozpravná všeobecná část, v níž elr.
Dvořák probírá motivy, jež vedly k vydání zákonů, sleduje povšechně ,
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do jaké míry bylo d osaže no chtěných cilů .a rozbírá pravděpodobné
jejich účinky. Hlavně se zabývá pěti zákony na ochranu vkladatelů.
Upozo ri1uje důrazně na nebezpečnost domněnky, že není už nutno zachovávati opatrnost při vybírání peněžních ústavů, poněvadž úspěch
nových zákonů závisí hlavně na osobních vlastnostech správních a
ze jména kontrolních orgánů peněžn-ích ú s taVll. Těžisko ochrany při
vkladech u bank vidí ve zvýšené osobní odpovědnosti orgánll banky.
Žádá, aby revisí vedle bank byly podrobeny také podniky jimi financované, poněvadž jenom tak bude kontrola hospodářství úplná.
Dále žádá o zákonné omezení nekalé so utěže peněžních ústavů (honby
za vklady). Nav rhuj e také, aby bankéřská živnost byla prohlášena za
koncesovanou. Probíra.je zákon o fo ndu pro zmírnění poválečných
ztrát dovozuje, že družstva byla nejhůl' e zasažena poválečl1Jými p oměry, a že bylo třeba jim aspoú částečně pomoci, aby ztráty neotř"ásly
v úbec důvěrou ve veškeré družstevní po.dnikání. Ovšem fond ntllŽe
ztráty jen zmírniti. Družstva byla zbavena povinnosti k příspěvku, poněvadž nej sou chráněna všeobecn)Tm fondem před ztrátami v budoucnosti. Ovšem mohou b)Tti při svazech zi-ízeny fondy, do nichž pak
J družstva, musí pi'ispívati; tyto fondy budou zejména proto dúležité, poněvadž u ná s n ení vei-ejného fondu pro úvěr družstvům na investic e
.
a provozování.
O zákonu o všeobecném. fondu p e něžníc'h ústavů soudí, že při
s pěje k uklidnění našich peněžních poměrů, aniž ohrozí svědomitost a
bedlivost vkladatelú a orgánů ú s tavů. Dr. Dvořák zdúrazňuje, že
ú s tavy nemaji vymahatelného nároku na podporu, jejíž výše se bude
jistě hditi i podle jednání jejich správ.
Ku konci Uvádí plak některé požadavky de lege ferenda; vedle
l.lveden)Tch již předpi sů o nekalé soutěži a bankéřské živnosti žádá zejména úpravu právních poměrů kontribučenských fondú na Moravě a
ve Slezsku, úpravu družstevnictví na Podkarpatské Rusi, zajištění kvalifikace revisorů peněžních ústavů a podrobení akc. společností a spol eč ností s r. o. této revisi, zajištění částek určených na.. pensijní zajištění
l)eněžn.ího
úředn'ictva a umožnění přímého
investičního úvěru prů
myslu dluhopisy.
Teksty zákonů j sou opati-eny velice podrobným komentářem ,
Tozbírajícím prakticky jednotlivé zákony a obsahujícím řadu praktic k)' ch pokynů; kromě toho jsou v něpl uvedeny četné souvislé právní
l)l'edpisy. Kniha má značnou praktickou cenu i pro širší kruhy, ' než
kt erým j es t předně určena a vyniká poměrnou značnou lácí, u našich
vy dání zákoni'l neb)Tvalou.
J. B.
Český
Časopis Historický v dokončeném XXX. roč. vrátil se
k p.i'edválečným poměrům nejen r ozsa hem, ale . i obsahem co do kvality. IvV jednotliv)"c h otázkách dotýká se hojně otázek právnických. Tak
je tu uveřejněna, podrobná st udi e o hospodářských převratech českých
v stol. XV. a XVI. od moravského arc hiváře dra Hrubého, pak práce
dra B. Mendla o sociální krisi měst ve stol. XIV. Dějin politick)Tch
všímá s i článek dra Kazbundy o rakou ské 'vládě a konfinování Karla
Havlíčka, jenž je čerpán z dosud neznámých pramenú archivll vídei1s kých a který předchází práci uveřejněné v minulém ročníku (srov.
Všehrd V., 164) a analytický p ok us ředitele zem. archivu dra J. B.
Nováka o id ei císařství římského a jejím vlivu na počátky českého po1itického smýšlení. Podobně velmi vítaným přispěvkem jsou bibliotékáře dra Volfa Děj iny novinářství .\ ' Čechách a vyslance dra Krofty
o Anton ínu Gindelym a české otázce 1'. 1879 a' jeho poměru
k ro.zdělení české univer si ty . Letos vyšel obvyklou metodou pracovaný již
3. desítilet)' rejstřík bihliogra,fický k roč. XXI.-XXX. prací dra
Klika.

Náklad em S. Č. P. »Všehrd« v Praze. Redaktor dr. František Čáda.
Tiskl B. St)"blo v Praze, Václavské nám. 28.
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