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j ich uplynutí, býti jmenováni znovu. - .v ,poslední době byl podán 
parlamentu n5.vrh 1'la reorganisaci rady a mluveno tu o va dách do
savadního zařízení. Tak zejména je považováno za nevýhodu, že rada 
nemá zvláštního rozpočtu , n ýbrž ž,e je tento součástí roz-
po,čtu minis ter stva práce, dál e že rad a l'kmá práva konati 
potřebná šetření samo\statně , ný brž jen prostřednictvím 1'11101-
st erst ya, a p ed. Nejv íce bylo mluveno p roti tom u, aby ministr práce 
byl pi-edsedou r ady, a le t o by se dalo odstraniti jen odnětím :llaso
va.cího práva těch úředníkú, ktci-í j so u 'člt'ny rady z moci sV)Tch úř adů. 
Mimo to bylo žádáno, aby byl přizn:,án hl as pouze p o radní t aké 
všem ctlborníkům hospodářskirm a sociáln ím, aby se ses labil vliv jejich 
příliš teoretického názoru na jednotlivé zá ležito,sti. Nejvíce pozornosti 
zas louží podaný návrh, :lby vzhi edem k ekonomičnosti a rychlejšimu 
postl'pU práce hyLi rada rozděleea ve čtyi-i sekce a to pro: prllmys l, 
plavbu, obchod a zemědě lství. K~ Gerlich. 

Bude se stavět? Z atím co s ta vba pražské právnické fakulty ' po
zvolna . po·kračuje, takže už (!!) L. ,Po 1931-2 bude :lotorva a zatím 
co také značné peníze byly investovány do definitivního proviso ri a 
bratislavské fakulty, brněnská fakulta jen se tě š í , že ona první bude 
míti z celé university Masarykovy definitivní bud ovu. Pozemek je 
vybrán; mini sterstvo financí povolilo potřebnou částku , ministerstvo 
veřejných pra-cí phpravilo poti'cbné náč.rtky a na podrobnýc~l plánech 
už pracuje proJektant arch . Dryák a přece nelze začít. Pi-ed, nějak)rm 
časem proskočila novinami o tom nepravdivá zpráva označující za 
dnníka ministerstvo veřejn)rch prací, ale dnes nezodpovídá za priit a hy 
ministerst v'o, nýbrž samo město Brno! Te.ď když je všechno h o lo vo, 
když přípravné práce ' vyžádaly si už Sum do se t ti s íc , nlehledě ani 
k marné námaze st<ivcbních referentú, akademick)Tch ú~adll a p., právě 
teď a ne di-í ve si v7.pQmněla měs t ská správa, že je nutno pozmě111t 1 e
gulační plán staveniště university a proto také st.avba právnické fakulty 
ci.osud nezačíná. Pr)T, je nutno vésti jin?k jednu ulici k budoucí údolní 
pi-ehradě, samozřejmě »velmi bHzké « (ovšem jen velmi rychl);'mi do
pravními ' prostředky, jinak pěšky asi 2 ho,d.!), dál e se uvádí , že 
projektované náměstí universitní, jež má akademické čtvrti dodati 
yzduchu, by stálo (příliš peněz a kdož ví, nenajde-li se přes nOc zase 
jin)T důvod. Jistý činitel v měst ské správě se vyjádřil, že zahájení 
s tavby je nutné, aby se odpomohlo nezaměstnanosti, podle čehož by 
~e zdálo, že stavba je te_dy pro nez.aměstnané a nikoliv pro studenty_ 
Což je o ' studenty, ti se vždy nějak uskrovní a pak nekřičí a hlavně 
jen málo jich je n;-,d 21 let. To je něco jiného, jde-li o budovu N ej
vyššího soudu a přijule se na to podívat osobně pan ministr, tu hned 
8e odeberou ústupci mésta nabídnout veškeré služby, proto-že' by si to 
přece 11'oh10 ministerstvo spravedlnosti rozmyslit a so ud Brnu vzít. 
Ale universita, ta ~e pi'ece nemúž f:' s těhovat? Snad by se doporučova 10 
vypsat konklirs , které moravské měst o by dalo víc. Možná, že by s po 
ptávkou vz,rostla i nabí-dka. 

Oprava. V min!Ulém čí s . Í1a str. 231 Z0 i-ádkem 27 shora scházej! 
s lova: » .•. pokud nemúže se odvolati na delegační předpis právníh o 
i-ádu, musí se jeviti právě s hledi ska ... « , což račiž si čten~i- la sk. 
(.praviti. 

LITERl1TUR·l1. 
Dr. Leopold Heyrovský, Dějiny a systém soukromého práva nm

ského. - ~;esté vydání upra viji Dr. Otakar Sommer a Dr. Jan V ážn}: 
V Bratislavě 1927. t Knihovna právnické fa,kulty' university Kom ensk ého 
v· Bratislavě. Sv. 17. « Str_ XI V.+6S6. 8°. - Heyrovského učebnice i-ím", 
ského práva soukromého, jež s úspěchem, jaký byl dopřán m~lokterému 
c1.ílu naší pdivnické literatury, odchovala i- adu právnický ch generacÍ, 
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·-.rlt}čkala Se šes t éh o vydání. Radostn ě vítám e č.in rom ani stů práv nick é ' 
íakulty Komenského university, prof. Sommera a Vážné:10, ktcí-í usp o
ráda li tot,o prvé p osmrtné vydání živo tníh o díl a IH eyrovského. Uka
zuje-Ii již p o uhá skutečnost , že nové vydání vyc hází necelýc h šes t let 
po vydání pátém, jež \' le tech' 1921-22 opatřil je š tě sám a utor a které 

j iž několik le t bylo rozebráno, n a hodnotu a ob líbeno st t éto knihy, 
možno o n ovém vydání říci , že tyto vlals tn osti podržuje, pi'í,p. podrží a 
ješ tě zvýší. 

Vy,d avatel é zásadně zachovávají nezměněné výkl ady Heyrovského 
-pod le úpravy pát éh o vydá ní , t akže kniha zi\stává nad á le vzor em nej en 
přesných formulací právních pojmů , pro něž je i pro moderní civilistiku 
neocenitelnou, nýbrž i V)' s tižnÝc;l synthes hi storickýc h , které přihlíže-

j íce i k nejnověj š ím pracím r omanisti ck ý m,plasticky vy l ičují vývoj 
v šech důležitějších institutů římského práva so ukromého od doby nej -

tarš í až do Ju stini ún a. Bylo j en v duchu auto ro vě, kted' do posledního 
v ydání n eu s t á le pracoval na zdo k on a lení knihy a udržoval ji na výši 
EO učasné vě,dy romanistické, j es tliže vydavatel é i při své úpravě po
'u žili tu a t am k e zdlokonalení knihy nesporných výs l edků nejnovější 
Tomanistiky. Stejně nutn)! mi byly nepocl1ybně i dos ti časté změny dikce 
n s lohu Heyrovsk ého , kter)' s ice i po st ránce formální s t avě l j eho u čeu-
11íci mezi klasická díla n aš í literatury právnické, ale mnohdy i na úkor 
-srozumiteln osti pro nyněj šÍ.lo čtenáře, zvláště právníka-začátečníka. 
V ydavaLele provedli však i někt e r é změny pod s t atn ě j š í , které vesmés 
11 10žno ozn ačiti za dobře r ozvážen é a zdařilé. Je to především pozmě
-něná system atika v rozdílu čt v rtém a pátém (právo rodinné a právo 
dědické ) , v nichž výkl ady jednotlivých paragrafů pod á,-a jí nyní o·braz 

·,(}a kko uce l enější, třebas v nich obsahově bylo velice málo měněno. 
Další zm ěna pr o ti vydán ;m dřívějšim spoč ívá v t o m , že nové vydání 
-n epřináší lélJt Í:1 ských tex,tů , jimiž - ať in extenso otištěnými či pouhou 
j ich ciitací - Heyrcvský ilu str oval k aždý odstavec své knih y. Vyda
,atelé, až na něko lik vět , které jsou o becným majetkem i moderní 

'm luvy právnické, umístili latin ské texty výlučně do poznámek, o m e
zujíce se při tom zárove ťí. jen n,a t exty základní, příp. t ako vé, které 
-po drobněji rozvádějí výkl ady t extu českého. Touto úpravo u zís k a1a 
Heyrovského učeb~ice ne,obyčejně na přehlednosti a zmeTIšil se pod-
tatně i její roz,sah , ačkoli v lastní text český naopak byl rozš ířen tím 

- a tu j est dal ší novota vydavateli zavedená, - že do konečné ~-iJ avY 
J:auk všeobecnýc h , kde se v dřívějšíc ;l vydán ích pojednávalo o »ochra-
11 ě práv «, to jest o materielně právních zákl a·dech civiln íh o hzení soud
l1ího, v epracovány n(Yní též výklady o zák ladec h kl asického civilního 
-p r ocesu (po strán ce formální). I zde předkládají se však čtenářům jen 
vý klady Heyrovského; byl,o totiž ke z,pracování t éto části použito jeho 
l1čebnice i'ímského procesu c ivilního, příp. jeh o litografi í o t om to před
mětě. S hl e diska čtenářú, jimž Heyrov ského kni:n j es t především 
určena, t. j . studujících práv, jes t i t ato změna ro zh o dně ve lmi vhod
nou, ježto se jim tak stávají přístupn}'mi i mis trné v)Tklady Heyrov-

'~ kého o naukách klasického civilního procesu i'ímského, když k velké 
jeho učebnici této látky s áhne j1ch - bohužel - jistě mizivé proce·'1to. 

M. B. 
Josef Pekař: Žižka a jeho doba. Doba se zvláš tním úet elem 

I( Táboru.-» Vesmír «, Praha 1927, 8°, str. 283.- Přední hi storik česk)', 
p ros lul )' mistrným líce ním sociá lllíh o a kulturníh o po za,dí hi st orických 
.dějů, přistupuje k vyl1č.ení doby Žižkovy. A utor zabýval se pozadím 

-llobo vý m hUSitské éry již di'íve ve sv)'ch pojednáních v Č. Č. H. v le
tec h 1924 a 1925. Autor chce, j ak sám praví, r eprodukovati čtenáři 
pi-ím o m íně ni vrstevníků hu s itského vtJdce o Žižkovi a jeho době. 
Avšak pi' ip omíliá, že se mu sím e při p os uzování hw::itské dob y zřek
nouti rom a nti smu Palackéh o, od něhož ostatně upustil již Tomek a 
_~oJ1 , a volky nevolky vyslechnouti zprávy so učasníků . Pekař před · 

-d,á,dí svým obvykl)TJTI ž ivým a zajímavým zp.tlsobem stejn ě názo,ry 
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žižkovi příznivé i nepnZ11lve, tedy jak Jakoubka ze Stříbra a M iku 
!á ~e. z Pelhřimova, tak li E neáše S,y lvia ia Petra Chel:Čického-. N él1 

konci knihy zdůrazňuje autor problematično s t vládnoucího názoru: 
o táborské ll demokracii «. Při di'tkl adném studiu prameni't vidíme v Tá
boře opět a opět nabožensky exaltovaný středověk. Celkem Peka,řova, 
práce má význam n emalý a bylo by za jisté si přáti , aby autor i v da l
ších dílech své práce po kračoval svo u 0'svědčenou metodou a aby po
skytl veřejnosti cenné a úplné dílo o žižkovi a tím nahradil zastaralou. 
práci Tomkovu a · nevalně cenné některé práce nÚlVější. R. Wierer. 

Jindřich Šebánek : Desetipanský úřad Starého mě:;ta pražského a; 

jeho knihy. Z dějin\ měst. sp rávy a diplom atiky městs. knih . - P r aha . 
19:26. Zvl. otisk ze »S bor. pří sp. k děj. m. Prahy« sv. V. 80 • s tr. 163: 
a přílohy. - Z nového chystaného svazku V . »S borní ku pi·íspěvku . 
k dějinách hl av. m. Prahy «, o němž jsme měli příležitost již jednou<' 
se zmíniti při referátu 0' ve lmi důle žité práci Mendlově ( » Všehrd « .. 
roč. VII. 1926, str. 61 ) , vychází nyní další práce, kte rá nás po stránce 
h istorickoprávní interesuje. Práce Dr. Jindř. Šebánka zvolila si z a 
téma úřad desetipanský, tedy institut dos ud nezpracovaný, jak se
s ta,noviska hi st o rického, tak právnického, ačko liv tento úřad již svým. 
vznikem kompetencí a organisací, jak autor n ám to vyl íčil v kap. L 
své studie, jest neobyčejně zaj ímavý. Neboť úřad desetipanský vzni~ l · 
zcela pravděpodobně nutností domácích poměri't a je t edy v)'jimeč
ným příkla,d em , kdy naše městská správa nepřejíma l a z ciziny a zá
roveÍ1 dosvědčuje, jak -značnou tvořivost organisační v našich městec:l ,. 
tak i rozsáhlost agendy měst ské, která počátkem st ol. XVI. prostě 
nestačil a pro úkoly n a ni vk lád ané, zejm. po s louče ní města Nového 
se Starým. Rada nemohla vyřizovati množství pří o dluhy, které spa
daly do její kompetence. Proto asi od r . 1518 pro vyřizování těchto 
běžných ,spo rů zřídila deleg0'vaný úřa d »desetipánll«, jejichž obdobou, 
bylo dvacet let později zřízený úř ad osmip anský v Kutné Hoře. J es t 
jisto, že nový úřad sp lnil všechny úkoly, jež nllJ byly dány při jeh o . 
za ložení. Příslušely před něj zásadně spory o dluhy nad 10 kop g r .,. 
k dežto spory o menší dluhy zůstaly jako do sud přikázány rychté'li:-i . 
Před úřadem s takto vymezenou kompetencí mohl se mnohem doko
naleji vyvino uti proces po str ánce formální, než před městskou ra
dou, tím spíše, že .ča sem bylo nutno, jako na př. pokud jde o závazky
směnečné, zaváděti řadu detailníc:l ustanovení. Šebánkova práce dá vá. 
nám na podkladě ve lmi pečlivě vyčerpaných pramenů v archivu měst a. 
P r ahy nahlédnouti do rozsáhlé pi'tsobnosti tohoto úřadu a tím nám 
konkretisuje zprávy zejni.. V íta Op hth a lmi a, Koldína, Weingartena a j. 
»Desetipáni « nej sou však institutem nezajím avým jen po stránce kom
petenčn)Í, nýbrž i pokud jd~o složení, o výběr osob, d á le o postup. 
řízení (kap. 11.), jejich pomě·ru k Lli: ad u purkmistrovskému a k měst
skému rycht áři i jiným úřadum (kap. III.) . 

Vedle této, jak by bylo snad možno označiti, ryze právnick ' 
čás ti , Šebánek podává ve své studii i diplomatický rozbor písemnost í 
úřadu desetipanského. Kromě podrobného popisu zachovaných knih 
(kalp. IV.) probral tu jednotlivé písaře desetipáni't, z ejména stanovil 
jejic;l ruk,opisy a vysvětlil zai-ízení jejich kancelái-e (kap. V.), jakož. 
i vedení knih (kap. VL). Tato část autorovy práce je ryze analy
t. ická, jak káže nynej š i metoda pomocných věd historických. Jde t u 
často o maličkosti, jich ž zjišťování vyžádá si nadúměrné práce, která 
by sna,d mohl a býti označena j ako nehospodárnost vi'tči otázce vskutku , 
malé. Než přece je nutno si po vš imnouti, že jedině takovou detailn í 
p1rací mi'tžeme pokročiti v;J;:·řed a neustrn o uti 11;], opakování starých· 
výsledků. Právě po t éto stránce takováto práce, jako je velmi dú- 
kladná studie Še,bánikova, přinese mnoho užitku i studiu právně hi 
s torickému, které . v o tázkách městského procesu bude musiti se k n í 
obraceti. Čao 

Celský Časopis Historický roč . XXXIII. I(.)27. J, sešit. První; 
sešit přináší článek Mendlúv o p o,čátcích našich ceChtl a práci Fran-
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1iška Hrubé:110 o selsk)fch a panských invcnt~řích v době předbělo_ 
horské. Cenným příspěvkem k dějinám vei-ejného práva českého je 
pojednání Kazbundovo o otázce české korunovace v roce 1861; práce 
Kazbundova je psána podle novějších prament't úředních a osvětluje
přesvědčivě kolísavou, ze dne na den se měnící, vnitřní politiku Fran-
tiška Josefa 1. vVicrer. 

T. G. Masaryk: Sebevražda hromadným jevem spole"čenským mo
derní doby. Čin, Praha 1926, str. 284. - Jako první svazek sebraných 
SpiSll Masarykových vychází první velká sociologická' práce Masarykova ,. 
v níž však již jest obsažen jeho základní názor na otázku kri8e .mo
derního člověka a vývoj moderní civilisace. I když jest m ožno s jeho n á
zory snad nesouhlasiti, překvapí živost a svěžest knihy a její blízkos t 
k dnešním poměrům po 45 letech. Kniha vychází téměř nezměněna od 
prvního vydání a přece jsou tu zachyceny otázky i dnes velmi časové_ 
V sebevražednosti vidí Masaryk hlavní sympton krise moderního lid
stva, svojí nepřirozeností ukazuje na to, že jest cosi nezdravého v ci
vilisaci. Příčinu vidí v rostoucí nenábožnosti ·Iidstva, jejíž příčina tkvi 
v polovzdělání rozumovém, ph němž se zanedbává vzdělání mravní a 
citová stránka lidská. Jen harmonický náboženský názor na svět činí 
život za všech okolností snesitelným. Odnětím náboženství odnímá se 
lidem životní opora. Sebevraž ednost lze odstraniti jenom odklizením 
nenábožnosti a s ní související polovičatosti. Poměry hospodářské a 
politické jsou mu opáčně než podle Marxe, jen vnější stránkou vnitř
ního života duševního a od tohoto se má .začíti s odstraňováním 
krise, a to návratem k nábo·žnosti. J. B. 

Les mouvemenJ1;s migratoires de 1920 a 1924. Etudes et Documents,. 
série o (migrations), no. 2. - Geneve 1926. Bureau international du 
Tra,vaiI. 8u, stran 108, cena 2'50 fr. švýc . (7'50 fr. francouz.). - Tato 
zpráva o vystěhovalectví byla vydána na základě doporučení Mezinár_ 
konference práce ze dne 18. i-íjna 1922, jímž se žádají všechny členské 
státy, aby dodávaly Mezinár. úřadu práce všechny informace a statis
tická i jiná data, týkající se vystěhovalectví. Na základě takto sebra
ného materiálu vydal l\{ezinár. úřad práce nejprve studii o vystěhova
lectví v letech 1920-1923 a jejím rozšířením a doplněním do r. 1924 
vznikl přítomný spis, jehož autorem jest Dr. Imre Ferenczi. Na pod
kladě pečlivě v tabulky seřaděných statistických dat probírá odděleně 
vystěhovalectví zámořské a pevnirJ.Ové. - V kapítole o vystěhovalectví 
zámořském pojednává spis nejprve o dllležitosti hnutí v zemích evrop 
ských. Z absolutních čísel Ů' počtu vystěhovalců je vidět v letech 1921 
a 1922 pokles proti r. 1920, velký· vzrllst v r. 1923 a opět pokle s 
v r. 1924. Stejně jeví se tento poměr i v jednotlivÝch zemích až na 
výjimky (hlavně nástupnické státy), které jsou podrobeny rozboru _ 
V zemích mimoevropských pak nenabylo vystěhovalectví takové dú
ležitosti jako v Evropě, neboť tam jest všude počet přistěhovalcll vět š í 
než vystěhovalců . Z evropských států vyskytuje se takový případ je
dině v Nizozemí. Co se týče směru vystěhovalectví, tu primát si udr
žely až do roku 1923 Spojené státy, na jichž místo nastoupila v roce 
1924 Alrgentina; mimo ně pak vykazují značná procenta i Kanada~ 
BrasiIie a Kuba. V dalším uvádí se statistika vystěhovalců v zemích 
průchodních a konečně údaje o pohlaví, věku a zaměstnání vystěho
valců . - Vystěhovalectví pevninové let 1920-1924 vyznačuje se ne
smírný m rozmachem ve všech zemích a změnami nastalými v jeho
směrech. Stejně jako v předešlé kapitole probírá se i tu nejprve dlt 
ležitost a směr pevninového vystěhovalectví a pak pohlaví, věk a z;:j
městnání vystěhovalců. - Celek spisu s řadou statistických tabulek 
bohatých na všechna potřebná data řadí se důstojně k dosavadním 
dílům Mezinárodního úřadu práce v oboru vystěhovalectví: Chronique
mensuelIe des migratians, Emigration et immigration, législation et 
! raités, Les méthodes des statistíques de l'ét)1igration etde I'immi
gration, Rapport ·de la Commission internationale de I'immigration, 
Rapport de la Commission internationale de I'émigration a j. 

K. Gerlich . 
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Judikatura rozhodčích soudů československých burs plodinových. 
Usporádal sekret ariát plodino vé bursy v Brně. N ákl adem v lastním. 
S tran 15 . Cen a Kč 6·-. - Spisek o bsahuje sbírku 109 zásadních llá 
]ezt't rozh o dčích soudů našich pl odinových burs a 17 r0:1h odnutí n ej
v yšš ího soudu ve věcech bursovních . Sbírka je vh odnou pomikkou pro 
prakti cké právníky. L ze Ji c bj ednati v s ekr e t a riá t ě P lod inové bursy 
y Brně, Masarykova 29. R. 

Jaroslav Koudelka: Ženevský protokol, idea a organisace světo
vého míru. - Čin, P raha, s tr. 260, cena 27 Kč . - N a n aše p oměry 
vynikající knih a K o udelkov a, poctěná cenou Che l č i c k éh o mírové spo
lečn os ti , obírá se p odrobně t ém at em nad ep San )'111. Auto r si rozd ěltl 
látku n a th hl avní části : před prot oko lem , pro toko l a po protoko lu . 
V prv é čás ti probírá ideál míru v minul osti a sn ahy p o jeho fed ro
váni , dál e ana lys uj e »s tarý sy stém « válečný a charakteri suj e jeho dů
s ledky t akt o : »V á lka se n a konec st a la jak)Tm s i samohyb ~lTl spo l eč
no sti , která n emě l a schopnosti p o dřídit se principllm míru «. Světovou 
v álku považ uje K oudelka za produkt vá lek předc házej í cích. V p ojed
ll á ní o protokolu se probírá nejprve úmlu va o Svazu n á rodll a V)TVOj 
d alší s bojem o prot ok ol, kon ečně prot ok ol sám v p oměru k ideí a 
o rga.nisac i světovéh o m íru . V }'znam protoko lu je sn ad n ejlép e shrnu t 
y pos udku B ri<'lndově , j e jž auto r cituj e : »P rotokol zavádí p o prvé clo 
m eziná ro-dního prá va doktriny soukrom ého práva, pro hl aš uj e ú t očnou 
v álku za z l oč in . V zájmu všech n á ro dt't o r ga ni suj e činnos t stál é mezi
národní justi ce. « Ve t i' etí čás ti pojednává Ko udelka o v)/vo ji od p r oto
kolu ke kompromi su, hl av ně pro odmítavé stanovisko brit ské po p ádu 
'v lády MacDo naldovy. M ísto prot oko lu doš lo k r ea lis aci no vě s jed
n aných smluv locarnskýc h, kt er é jso u krokerl1 k unive r s álnímu p rot o
k olu. Ke knize Koud elkově j e přip o j e n protok ol ženevský v českém 
zně ní (zva n)T »protoko lem o pok ojném vyřizován í meziná rodních spo-
111 «) - a lonečně t éž seznam po užité literatury, kde však n en í fr a ll-' 
·c ouzská lit eratura vllbec zast o up ena . Ko udelkova knih a je dt'tkazem , 
že p orozumění pro m ezinárodní p r obl émy a pro o t ázku svě tovéh o míru 

"V praksi u nás od po vál ečných dob stál e v zrt't st á. G. Zvěřin a. 

JUDr. Fr. Rouček: Občanské právo platné na Slovensku a Pod
:karpa~ské Rusi. Vš eob ecná čá s t 1. N ákl adem ]. G uska v Krom ěi·íž i. -
J92 7. Stran 144. 8'). Cena Kč 18 ·,-. Do cent Dr. Rouček , úejm ě p ro 
!--vé p os lu c h ače univer s itní vyd a l pr vní d íl všeobecné č á ti zam ýš Je 
l1ého sy st ému obča n sk ého práva n a Sloven sku a Podka rpat ské R u si 
p latného . V yd aný svazek prozatím se -nezabývá příli š práve m tímto, 
J1 )' brž autor v něm vykl ádá všeobecn é p ojmy: o prá:v u v t'tbec, o jeh o 
tvorbě , jeho m ezích , jeho p o užití , t ak že výkl ady aut o rovy h odí se 
v l as tn ě pro kterýk o li syst ém právní. K niha jest však z ávazkem auto-
lovým , že vydá, třebas po čase, ce lý syst ém práva s.oukrom ého na 
S lovensku , e.)ž bude pr.ací jak obtížn ou , t ak i zás lu žnou . dnk. 

Werner Sombart : Der moderne Kapitalismus. III. B d. 1. Ab . ~ 
Das Wirtschaftsleben . ím Zeitalter des Hochkapitalismus. - Dunek er 
& Humblot. M Ullchen , Leipzig 192 7, S. X XII . + 514, 4°. So mbart 
ll a konci druh ého svazku svého »Moderníh o k apitali smu « slíbil j eš tě 
v yd ání svazku tř etího , konečného , který mě l býti věnován kapitali sm u 
v pln é s íl e jeho rozvo je. P ro ve lkorysos t autorova poj et í hi st o rickéh o 
vývoj e k apita lismu a pro břitko s t, s níž přesně s t anovené ot ázky řeši, 
'byl o pos lednímu svazku jeho stěžejní :,o díl a hl e děno vsti- íc s oče
ldváním . 

Dosud byl mi p ř í stupný jen první polosvazek t)" etího svazku . P o
·rl::í.m zde stručně j eh o obsah a jen povšechný p08 udek. 

Tře tí "Svazek ,. neso ucí v titul ech uveden)' n ázev, je ča sově om ezen 
11a dobu od r. 1i6o (zaved ení používání k ok su) - do r. 1914 (p řeru
;ené vývo jové linie . proniknutí č i s tě n aturali sti c1, ého zpllsobu ž ivo t a 
n o rm ativn ími ideami ) . Místně je om ezen n a A ng lii , záp . Evropu a vý
c hod S pojený ch Státi't Severoamerickýc:, . M ístní vymezení jest dáno 
ro'z šířením kapitalismu (co ž neznam ená, že by v onom obvo dě byl vý
llfadn}-m ho spod. sy st ém em 1) . 
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polosvazek jest rozdé len na dva hlavní oddíly probírající: 
1. Základy vyspělého kapitalismu t . zv. historicky náhodné, dan é 

oko lnosti a 2. výstavbu. V prvním hl. odd. věnuje S. pozornost pro
blému podnikatelt'i (jejich původ občanský, rasový, lidé koloniální; 
vůdčí role podnikatele ve zmechanisovaném aparáté hosp. ž1vota ť), . 
dále státu (v je:lo jednání v hospod . věcech: uvnitř slabost vtlči zápasu 
intereStl, vně princip suverenity; povaha mezinár., DOSp .. organi~ací) 
a technice (její vliv na rozšíření vědění, dovednostI, techmc. aparatu). 

Druhý hlav. odd. zabírá % kmhy a pojednává 1. o kapitálu, 2. pr.;l
covních silách 3. odbytu. - Ad. 1. K a pit á lem nazývá S. sumu 
směnných hod~ot, sloužících kapitalistickému podniku za věcnou zá-
kladnu. (Jeto pojem bistoricko-ekonomický.) Při po suzování zhodno
covacího procesu kapitálu ponechává S. stranou úvahy morální a prak
ticko-politické. Zisk kapitalistův jest mu prostě jedním ze ti'í faktor~l 
kapitalistickéilo ho spodái-ství (mzda, zisk, úrok) a předpoklady pro 
tvoření se nadhodnoty (ve srn. společen. kapitálu) resp. zisku (ve 5111 •. 

kap. jedincova) jsou předpoklady existence kapitalismu vtlbec. Kla
sikové i Marx dali na otázku po zákonech tvoi-ení se nadhodnoty odpo
vědi jednosměrné, domněle absolutně platné (nadhodnota bude stáie 
klesat, stoupat.), S. naproti tomu ukazuje, že v:)'še uvedené 3 faktory 
jsou veličinami měnivými, jež pi-ipouštějí možnost nesčíslných kombi 
nací a vylučují jednosmě rné odpovědi. Pro různé doby a místa mohou . 
míti pravdu jak klasikové, tak Marx. ~ Podle druhů jest lišiti ka
pitál pcnežní a věc ný. Po dané definici obou sleduje S. jejich vznik,_ 
hledá metodu jich zac hycení a číselného vyjádření a vyličuje jejich 
význam pro hospodái- ský systém kapitalismu . V pojednání o prvém 
vyniká kapitola o úvěru , pi-i druhém zkoumání možností zvýšení pro-
dukce. - Ad 2. P r a c o v n í s í I y jsou nezbytny kapitálu pro jeho 
zho dnocení. Odkud tyto síly kap. vzal a jak je pi-izpůsobil svým p C- o 
třebám? Odpověď na prvou otázku vede k rozboru populačních teorií 
(Mathus-Sismondi-M al"x-S.o mbari.)', druhé k popsání postupného pro
růstání kapitalistické organisace tělem společnosti. PřiZlpl1sobení pra-· 
covních sil děje se v ohledu místním, technickém a hospodářském (tu 
otázka tvoi'-ení prac. mzdy, ceny práce a pohybu mezd: od 1850--19 1$ . 
v Americ e stoupnutí o 2·52%). - ad . .3. Jak se uskutečňuje r o z š í
i- e n á r e pro d u k c e? Jest trvale možna akumulace kapitálu v ho-
pod;ih,tví čistě kapitalistickém? S. tu odmítá pessimistickou teor·ii · 

(Sismoncli, Rodbertus), podle níž kupní síla Ztl stává ve svém vzrústu 
za produkcí a přijímá s jistými. výhradami optimistické pojetí klasikú: 
jak velké rozpětí , tak velká poptávka, žádná podkollisumpce. Emplricky 
ovšem konstatuje obtíže z-hodnocovacího procesu kapitálu , jimž tento:, 
~ e vyhý bá tím, že nečeká na přiz,pt't sobení se po.ptá v·ky uvnitř vlast
ního hos,podářství, nýbrž pokouší se rozšířiti SVtlj odbyt na všechn-
trany: » třetím osobám " - t . zv. exogenní poptávka (kupci stojící vně 

kapitalismu, nové vrstvy kupcú, tvořivá poptávka). Nadhodnota k011-
sumu neuchází. Jsou u ní dvě možnosti: buď je kapitalisována a pak 
tvoří poptávku kapit a listtl po statcích poskytujících důchod, nebo je
spoti-ebována a tu tvoi'í poptávku námezdníků po konsumpčních stat
cích. Jak je to s poptávkou dělníldl? Reální mzdy se bě;1em periody 
vyspělého k-smu zdvojnásobily, a le stejně i produktivita práce. Zilsk 
však vzros tl poměrně více (2'52% mzdy - 3.03% zisk). Toto mimo
i-ádné stoup nutí zisku pi"ičítá S. exogenní poptávce. 

I'i-edností S. díla i v této knize jest promyšlená systematik a, 
přesné deIinování p o jmtl a jasnost výkladu, takže kniha je přístupna 
1 neodborníktun. Zájemcům ukazují cestu k podrobnějšímu studiu peč
livé přehledy pramentl a literatury monografické i všeobecné. V pi'-j
tomném polo svazku jsou mimo to ještě hojná statistická data o A nglii , 
I' rancii, Spojených Státech . A., Německu. Smělé narýsování vývo-

jovýc h linií, ra žení charakterú dob a tyPtt organisačních dává dalek)" 
pře hl ed a všeobecný názor i povzbuzuje k pokust1n1. verifik ačním čl mo-o 
nografick:)Tm. 



Pro tyto své přednosti jest S. » ~'Ioderní kapitalismus « slabikářem 
110spodářské historie kapitalismu. Dr. J. Procházka. 

Dr. Wilhelm Weizsacker: Die Ausbreitung des deutschen Rechtes 
JnOsteuropa. - V časopise »Deutsches Volkstum « (roč. r. 1926, str. 
549 ai 569) vyšla zajímavá studie profesora pražské německé univer
'sity Weizsackra. Vedle pěkného pi-ehledu o rožšíření německého práva 
ve střední Evropě :llavní její cena záleží v tom, že poprvé zpracovává 
kartograficky dvěma přehlednými mapkami jednak rozšíi-ení němec
l<:ého práva vůbec a jednak v českých zemích zvláště. Při tom značkami 
se uvádí také, od kterého města přijalo město nové svoje právo. Tím 
ještě více vyniká vliv některých vrchních stolic městského práva ně
,meckého a zároveií. se názorně ukazuje, jak i postupně měnilo odvolací 
soudy (na př. Kolín n. Lab. nejprve Magdeburg, pak Jihlava o konečně 
Praha, Staré město). Bylo by dobře, kdyby autor v)Tsledky své prác~ 
-publikoval samostatně, protože zvláště pro nás v časopise nedosti prí
stupném snadno by mohly zapadnouti na škodu celé práce i věci. 

Čao 
Patentní právo v Československé republice. Sestavil Ing Ludvík 

Špirk. V f'raze 1927~ Nákladem V ácla,va Petra. Str. 227. 16°. - Kniha 
obsahuje úplný přehled zákonných textů předpisů, jjmiž se řídí u nás 

-patentní právo, jakož i některé rozhodnutí ve věcech patentových, jak 
byla uvei'-ejněna v Patentním věstníku. Co se sebraného materiálu týče, 
možno se na knihu spolehnouti. Máme však za to, že zbytečně do této 
sbírky byly pojaty přédpisy j~zykové platné v československé repl1b
líce i s obsáhlým nařízením, které z velké části se látky, kterou autor 
sebral, netýkají. Postrádáme také pro právníka, a zvláště pro praxi 
-nezbytné komentái-e u jednotliv)Tch paragrafů zákona, jež ve vydáni 
Špirkově jest otištěn úplně »hladk)T«. Nezamlouvá se nám také způsob 

-autorova postupu, kde klade vedle sebe normy platné vedle neplatných 
a výslovn)rm poukazem starší normy zrušených, jež autor uvádí oboje 
se skromnou poznámkou, že »úzce souvisejí a se doplií.ují « (kdežt0 
-přece stará ustanovení se výslovně ruší). Naproti tomu však si autor 
libovolně mění text změněný tacite derogací, aniž by na to v poznámce 
'nebo odlišným typem upozornil. Ve vydávání textů, tedy právních 
pramenů, jest si počínati velice opatrně a pragmaticky. Zdá se nám, 
že dílo mělo býti pi-ed vydáním prohlédnuto právníkem se stanoviska 
:právnické úpravy. dnk. 

Organisace bank a technika bankovních obchodů. Napsal Fran
tišek Špička, prokurista České průmyslové a ~10spodářské banky v Praze. 
Nákladem Spolku posluchačů komerčního inženýrství v Praze 1926. go. 
-- Stran 782. - Cena Kč 80'-. Kniha tato byla vydána péčí Spolku 
posluchačů komerčního inženýrství, jenž jest ve vydavatelské činnosti 
podoben právnickým spolkllm fakultním. Člen profesorského sboru vy
soké školy obchodní, prokurista Fr. Špička, vykládá v uvedené knize 
o postupu při úřadování v bankách a to od počátku přes celý chod až 
do odeslání zprávy komitentovi, a popisuje vnitřní manipulaci banky 
v jednotlivých odděleních a detailech. Zmiňuje seo vedení knih a bi, 
lancování a o provádění kontroly v bankác~1. Vše popisuje podle praxe, 
čímž jeho výklady jsou dokumentární, jakož i podle zákonných před
-pisů. Kniha v tomto ohledu může nahraditi různé příručky, hlavně ně
mecké, na které jsme v nedostatku domácího díla byli dosud odká
z~ ni. Kniha obsahuje množství formulářů v bankách užívaných, a to 
jak účetních, tak právních, jež autor použil podle vžit)Tch formulářů 
b ;mkovních. Zdá se nám, že co do jasnosti a přehlednosti nevY:lovuji 
-právní výklady v knize obsažené, a to hlavně z toho dllvodu, že autor 
-nepoužil formy výkladu norem, nýbrž cituje celým zněním, a to pouhým_ 
o tisknutím zákona, tak jak byl uveřejněn ve Sbírce zákonů a nai-ízellí, 
že nepřidal autor k jednotlivým ustanovením výklad, a že dal otisk
nouti zákonné texty v pořádku chronologickém bez příslušných změn, 
takže jsou uveřejněny normy, které již neplatí, cOž o dva nebo tři 
listy dále čtenář z citovaného předpisu původní předpis měnícího 

'pracně seznamenává (příklad jest n a str. 261 a jinde). Doporučovalo 
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by se proto pro druhé vydání této pěkné knihy upustiti od citace zá
-1<011 tl v jejich celém textu, a spíše látku vysvětliti v souvislém výkladu, 
,což jest !lm potřebnější, že kniha jest v prvé řa.dě psána pro neprá\;· 
níky, při čemž snad bylo by také dobře typografIcky tyto výklady roz-
lišiti od vlastního předmětu výkladu. Pro seznání organisace bank jest 

l.;.niha velice instruktivní. dnk. 
Sbírka zákonů, nařízení a předpisů pro státní službu stavební 

v republice Československé. Svazek VI. Doplňky . Rejstříky. Vydáno 
péčí Ministerstva veřejných prací. Nákladem státní kni~ltiskárny. 
V Praze 1927. Stran 1091. - Tímto poslednim svazkem vychází roz
sáhlé dílo, započaté v roce 1924, které obsahuje v sobě veškery před
pisy pro státní službu stavební všeho druhu. Jsou v ní publikovány 
·zákony a nařízeni, normálky a předpisy Rakouské a Uherské, pokud 
--piatí, a zachycuje se tak stav zákonodárství v tomto oboru do nej
menších de tailú. T echnik v této rozsáhlé publikaci najde vše, co z práv
ního stanoviska pro sebe potřeutde, a to ve všech oborech. O knize 
jsme již několikráte referovali, dodáváme jen, že poslední svazek ob
sahuje doplňky nastalé od 1. července 1924 do 1. ledna 1927, dále pak 
rozsáhlý a praktický rejstřík. Ministerstvo veřejnýc~l prací se jistě 

-tímto dílem vt':1ice zasloužilo. a získá si vděčnost všech, kteří mnohdy 
ve lice pracně byli nuceni příslušné normy shledávati. Měli bychom 
·při této příležitostí ještě to přáni, aby i ostatní ministerstva snažila 
se následovati tohoto příkladu, což zvláště u ministerstva vnitra by 
bylo žádoucno, ježto mnohé úřadování ve vnitřní správě vede se 
podle norem starších než půl století, a doporučovalo by se také v re-
so rtu tohoto ministerstva postarati se o podobnou publikaci, jíž ve-

' 1ice pěkně se representovalo ministerstvo veřejných prací. dnk. 
Th. Řibřid: Soudní exekuční výkony v praksi. Nákladem vlastním. 

\! Praze. 1927. 80. Stran 163. Kč 30 - Účelem tohoto spisku jest, jak 
. praví autor, aby obsah jeho byl spolehlivj'rm a rychlým vodítkem se 
stanoviska výkonu soudníc~l exekucí mobilárních ku vydobytí a za

-jištění pohledávek a u provádění zatímních opatření atd. Třeba při
znati, že účelu toho autor dosáhl ; jeho třicetiletá činnost u našeho 

- největšího exekučního soudu jako dozorčího vj'rkonného úředníka umož
nila mu, aby spisek svůj sestavil tak, aby byl cennou pomůckou 

. zvláště při pochybnostech objevivších se při výkonu exekuce na místč 
výkonu, kde vyžaduje se rychlého jednání a rychlé;lo rozhodnutí. 

Dr. Jindřich . 
Die Verordnungen liber die Gehaltsregelung der Dienstnehmer im 

Xanzleihi1fsdienst (Offizianten) und im Angestelltenhilfsdienst. N á
kladem bratři Stiepelů. V Liberci. 19:26. go. Str. 139. 20 Kč. - Po vy

'dání příručky o novém platovém systému státních a jiných veřejných 
zaměstnanců přistoupila firma Bratři Stiepelů k vydání knížky této, 
která obsahuje ustanovení, týkající se nepragmatikálních státních a 
·vp.řejných zaměstnanců. Publikace tato obsahuje také volební řád do 
]éčebné~lo fondu vei'-ejných zaměstnanců a léčebný řád tohoto fondu. 

Dr. Jindřich . 

Dr: J~ř~í, Havelka:, Nástin zásad správního řízení. (Podle judika
-tury neJv~~st1;o spr~vmho sou~u): ~ Pr~ha ,19~7. - 8°. - Str. 98. -
J de o zvlastnl, u nas dosud oJedlnelou hterarm formu: Autor pořídil 
z velikého množství nálezll československého nejv. správního soudu 

:~T§tahy obsahující právní věty. které vystihují názor tohoto soudu na 
Jednotlivé otázky správního řízení, roztřídil je systematicky do ka
· p~tol obvyklých v učebnicích správního práva a podává je pěkným sou
vIslj'rm výkladem uV~lděje čísla nálezll jen v závorkách . Jen porúznu pH-

. pojuje Isvoje stručné, ale výstižné kritické poznámky v textu V úvodní 
čás~i p,ojednáv~ autOr '.' r:ěkolika kr~tkých kapitolách o po'jmu řízení 
sp~av~lho a VyZl1~~U JudIkatury nejv. správního soudu, o positivně-

. praV111m zák]adu Je~ír12- a o an~loR~i ~~edpis~ ~ jiných oborů právních . 
}de sn~d, az zbytecne dokaZUje dulezItost JudIkatury nejv. spr. SOudl; 
-1 zv]~l edlska normativní theorie. Neboť je přece jasno. že tam kde ne11Í 
-vysslch obecných norem, je relativně nejvyšší normou no'rma k011-
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kretní a z těchto je nejvýznamnější konkretní norma nejvyššího or- ' 
gánu, která takto tvoří jakési právo praetorské . Al e na druhé straně 
zase je jasno., že to není obecně platné právo, které by bylo možuc . 
aplikovati, ježto jde v podstatě o normy stejného stupně jako jSOLí 
konkretní akty ktéréhokoliv jiného aplikujicí;10 orgánu. Proto se nikdo· 
ani nepokusí věty vyslovené v důvodech nálezů - byť jako obecné ú
sady - interpretovati a aplikovati vědeck)'mi methodami juristick)fm i. 

Knížka je prací velmi zá služnou a bude zajisté vítanou pomůcko LL 
nejen všude tam, kde nebude možno hledati pi'ímo v rozsáhlých sbír
kách nálezl1. .Ale i tornu, kdo budě čerpati pi"ímo z pramene, bude IHa 
velkova příručka velmi cenn)/1TI vodítkem. Okolnost, že v dohledné 
době bude správní řízení upraveno positivními normami, neubírá knize 
na ceně , ježto positivní úprava nebude nikdy tak podro bná, aby vy
čerpala i jen z dálky všechny otázky, jimiž se správní soud již za
býval a kterých se dotýká práce Havelkova, nehledě ani k tomu, že ' 
období od převratu do této kodifikace bude tvořiti vždy významnou 
fási ve vývoji našel10 správního řízení a judikatury nejv. správníh,). 
soudu. -n-

Dr. Vladimír Mandl: Manželské procesní právo československé. N á- · 
kla,dem vbstním, Plzel1 I926, st.r. 90. - Tuto studii podává nám autor 
zpÍ1sobem velmi zhuštěným ·všechna zákonná ustanove11í manželskéh u 
procelS ního práva platného v zemích historických , na Slovensku a Pod
karpatské Rusi. Velké množství rozdílných pi"e-dpi s{t dosud platll)fch 
v obou oblastech naší republiky, rozhodně vyžadovalo zvláštního syste
mu výkladu, který autor sice volil, a,le nemožno právě říci, že system 
nejvhodnější. Nesporné je, že s tudium této pestré smě'sice zákonnýc il 
ustanovení ,platných v obou obla,stech, i když jlsou každá samost atně 
\'ykládána, spojeno je .s velkými nesnázemi a v yžaduje náležité zna
lostí ustanovení práva občanského (soukromého) i procesního (jme
rJ.Otvitě na Slovensku), neboť jinak nutný přehled se ztrácí . V této m a 
t erii je tedy, autorem volený system spojeného v)rkla,du totiž, že jed- . 
l10tlivá ustanovení platna na Slovensku společně vykládá a subsumuj e 
po'd přísiušná zákonná ustanovení, platná v zemích his torických , velm i 
ne,praktický. DÍ1sledek tO:10 je už zmíněná nepi'ehledno'st a tím zapi'i 
činěná několikařádková citace různých ustanovení obou platných práv , . 
které autor uvádí v textu , což také nemálo při spívá k rušení celéh u 
přehledu. 

Ce10u látku dělí autor na' 5 ka,pitol ,' z nichž prvá líčí chaq.kteri
s tihl manželského řízení vltbec, druhá i'ízení pl'ed meritorním roz:lod
nutím, třetí a čtvrtá do sah a obsah činno s ti stran a konečně pátá po
jednává o nesporném a ro'zll1kovém řízení . 

Co se samého obsahu studie týče , pl'ekv alpují pochopené výklady 
práva platného na Slovensku , které pro .neznalos t maďarštiny jsou če
ským právníkúm nepřístupná . V tomto ohl edu má kniha velké pi'ed
nos ti, neboť výklady některých ustanovení práva di";ve uherského, jsou 
velmi zdařilé a svojí vý stižností vynikají nad v)rlclady n1.nohýc~1 m a
ďarských temetiki't . 

Studie tato opatřená podroLným seznamem literatury a abeced
n ím re}st1-íkem, je velmi cennou pomúckou hlavně theoretikÍ1m, kteř í 
v ní najdou bO:latou sbírku ustanovení pla1tných na Slovensku á 

v zemích historických, jako i celou i-adu rozhodnutí n ejv. soudu a uh. 
kurie, které jsou ,čerpány z n ěmeckých pi'ekladú, ale přes to jen shr
nuté v jeden celek. Některá přehlédnuti v korektuře a citaci literatury 
neubírají knize vědeck e ceny čl možno tedy tuto s tudii doporučiti co 
n ej vi'e Jej). -era. 
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