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vybudováním techniky spolupráce na díle míru a na řešení nejobtí žněj 
ších problémú mezinárodní politiky lze vzbudit zájem u vo lidl p ro 
p ráci veí-ejnou a tím s lou žiti pO:3lání Spo l ečnosti národtl. Státy mají 
bj'lti získ(ány pro spolupráci národú nikoliv násilím, nj'Tbrž svobodnou 
viní 

V době od 24. ledna 1929 do 14. února 1929 byl poi'-ádán v Sociál
ním ú stavě cyklu s přednášek o zd ravotním v)rznamu sociálního po-
jištění, o němž bylo zde již referováno. . 

D ne 28. února 1929 př ednášel Dr. O. Stein o mezinárodní Úpi':lVě 
' ociálního pojištěnÍ. V)TVO j sociálního pojištění ve všech zemích vyplývá 
ze snahy dospěti od demokracie politické k demokrac ii sociální. Dnes 
j"eší otázku sociální:lo pojištění téměí- všechny st áty evropské a je dnes 
pojištěno v Evropě asi 60 milionl1 dě lníkú proti nemoci nebo neschop
nos.ti k práci. Sociální poji š tě ní rozšiřuje se nyní na n0vá odvětví i na 
nové okruhy osob. :rd ě l o hy b)/ti pravidlem, že tam ; kde je pracovní 
poměr, má býti i sociální poji š tění , ježto pracovní ochrana nestačí. 
Mzdová hladina dnes je ní zká a je proto nutno zákonem uchovati část 
mzdy pro dobu ne schopnosti k výdělku zaměstnance. 'S rozšířením 50" 

ciálního pojištění roste i jeho intensita, která se jeví v reorganisaci a 
v novém seskupení dávkov)Tch sys témú. Pro mezinárodní úpravu otázky 
ociálního poji š tění mluví dtlVod konkurenční, který chce vyrovnati '30-

<:iál n ě-politi cké zatížení vý roby konkurujících státú a dllvod sociá l ní~lo 
míru, kter)T vychází z názoru. že sociální pojištění poutá pojištěnce ke 
i'ijátu a zajišťuje mír a klid v hospodářském životě. . 
~ - Dne 7. března 1929 přednášel belgický sociolog Hendrik de 1"lan 
»0 socialismu a m a rxi smu «. Podal definici socialismu a pravi1, že 
poj m em socialismu označujeme s hlediska historického v)rvoje hdu 
spolecen skÝ'ch hnutí a duševních proudů, jichž spo l ečným znakem je 
snaha po spravedli vém společen ském l'ádu. nesená vírou v lidskou 
rovnoprávnost, sebeur,čení a sociální spoluzodpovědnost. Marxismus je 
jed nou z na1:.k, které JSOll vvjádi'-ením snah odstraniti pocit rozporu 
mezi nedokonalým s polečensk)rm řádem, nedokonalou přítomností a 
určitými mravními ;lodnotami, dokonalostí ideálú a v oln)rm hnutím , 
Předná šející zmínil se podrobněji o m arxlsmu a naznačil , co je podle 
jeho so udu z požadavkú mal'x ismu dosud udržitelno a co je již pl-e-
konáno. Dr. Jindřich. 

LITERATURA. 
Zdeněk Peška: Přímé zákonodárst~í K nO VejSlmU ústavním!l vý

voji Spojen)rch státtl americk)Tch. - Kni:lovna právnické fakulty uni
veL ity Komenského, sv. 24. Bratislava, J929. Stran VII a 197. -
Obsah spisu vzniklého z autorova pobytu ve Spojených státech a1l1e
rick)Tch je tento: '\ předmluvě podává autor SVll i názor na roztřídění 
právních věd, a na m etody · právnické a sociologické vúbec. Ú vod 

e zabývá krisí zastupitelské demokracie v X I X. stol. a snahách 
o zjednání nápravy pomocí institucí přímé demokracie, při čemž 
zvlá štní pozornos t je věnována ústavnímu v)rvo ji ve Švýcarsku a jeho 
kantonech. K a pit o 1 a první má za předmět V)1VOj referenda ve Spoj, 
státech americk)1ch do konce XIX. stol., kapitola druhá hospodářskou 
a sociální situaci Spojenj'ch stáHl koncem XIX. sto l. a její vli v na 
polit ická hnutí, kapitola ti- etí 3nahy o zavedení přímého zákonodárství. 
a jeho uzákonění v některých státec:l Unie, kapitola čtvrtá politické 
hnutí zvané hnutím pokrokov)rm, kaDitola pátá roli, kterou hrálo pi'ímé 
zákonodárství v programe:::h politick\rch stran. zejména pokrokového 
Jm utí , kapitola šestá přímé zákonodárství v jednotlivých státech za 
pokrokového hnutí. V kapitole sedmé rozebírá autoi' obsah zákonů 
o přímém zákonodárství v ústavách stáHl Unie, v dodatku vzta.h pří
mého zákonodárství k ústavě federální. Ke . knize jsou připoieny rlVél, 
kartogramy (nikoli diagramy, jak je nazývá ::tutor, neboť diagl:amy 
znamenají vyjádi-ení číselné řady obra zci geometrickfTmi), znázorňující 



roz ~ ířenÍ pi-ímého zákonod árství r . 1905 a v pi-ítomné dob ě ve státech 
Unie, 10zsá:ll á biblio g rafie a an glické résum é. 

Au tor označuje v předmluvě svoji práci j ako studii právně-socio
lo gickou, t . j. snaž ící se osvětliti a vyložiti právní normy přihlí žením 
k sociálním poměrům, ze kte rých vznikly. Mys lím, že by bylo mo ž no 
označiti ji též jako s tudii z politické a právní histo rie, neboť h lav
ním jejím obsahem jest podrobné vylíčení politického hnutí t . zv. po
k roko vé:lO, usilujícího o odstranění nedo s t atků representativního sys té
mu, zv l áště přílišné moci politick~; ch stran a korupce v zákonocl á r
n)lch sb orech, zavedením refe renda, přímého zákonodárství, ve větším 
či m en ší m rozsahu v jednotlivý ch s tátech U nie . Významné místo, které 
p . věn uj e vy líčení ho spodái- s kýc~l a s ociá lních poměrů, opravií.ovalO' 
by dokonce nazvati někt e ré její k ap itoly studií o hospodářskÝ' ch a so...: 
ciálních poměrech Spojenýc h s tátů amerických. 

A utor zřejmě považuj e n a zákl ad ě zkušeností, které byly v Am.c.
rice učiněny s representativním s ys témem , přímou demokracii · za 
systém dokonalejší, podobně j ako je mu sympatické hnutí fa rm ářl~1 a 
dělníkú proti kruhům , které označuje jako kapitalistické. 

Požadave k po přímém zákonodárství 'a j e:lo částečné realiso vání 
v ústavách něktedTch státú U nie učinil auto r ústředním bodem spi ll, 

což mu umožnilo udržeti jeho jednotu i ph látc e, jak bylo uvedeno, 
dosti rLlznorodé a odleh lé. Nás zajímalo by zejména zhodnocení vý
s l edků dosažených pi-ímým zákonodárstvím, zda byla jím s kutečně 
splněna ona očekávání , kte rá byla slibována. Poněvadž jde o pe riodu, 
sko.nčenou již před více než deseti léty, bylo by mohlo míti takové 
zhodnoc ení jistý užitek i pro jiné státy s representativním systémem . 

'Horá,ček ml . 

Dr. Alois 1. Jindřich: Výklad k zákonu o pensijním pojištění sou
kromých zaměstanců ve vyšších službách. - V P raze, 1929. Náklade m 
Středu odborových organisací soukromého úřednictva a obchodníhO' 
POlTo ,:nictva v Praze. A utor, vicesekretář úi-adovny A . Všeo·becnéhO' 
pensijního ús tavu, doplnil tu n a 245 s tran obsá;,le t ek s t pensijní no
vely (zák. Č. 25 (29) pečlivým a s kloubeným komentářem, opírající m 
se o bohatou judikaturu Nejvyšš ího správního soudu, dále o zákon.y 
a o nařízení s pensijním pojištěním so uvisící . Tím není řečeno, že by 
se pořadatel spokojil vY-hradně jejím účelným spořádáním (jako pří
klad lze uvés ti abecední seznamy nálezů o sporných povoláních pfí 
§ 1). Naop ak, nenechá si s n ad ujíti ani jednu pi-í1ežitost k samostat
nému osvětlení, doplnění nebo odůvodnění toho kterého ustanoveni 
zákona. Tekstu předeslán stručný přehl e d his torického vývoje komen
tovaného pojištění. Ve s rovnání s jinými vydáními pensijního zákona, 
upravenými vesměs spíše pro praktickou potřebu (min. rady Dra To
mánka, taj. Dra Klučiny, pos l. Kleina), jeví se Jindřichova práce, tře 
bas mvšlena také jako vodítko pojištěnců, ponejvíce jako příručka 
odbo rni cká, a to zvláště pro obsáhlost materiálu normativního. J ejí 
popularisační poslání tímto faktem je ovšem částečně oslabeno. Mož nO' 
konečně do,dati , že typografická úprava v olena přilénavě. Potužil. 

JUDr. Kazimír Čakrt, Jue. Antonín Vašina: Dvě studie o osnově 
československého občanského zákoníku. Stran 32. Publikace ze semi
nát-ů práv. fakulty Masarykov y university v Brně , svazek druhý .. N á
kladem práv. fakulty Masarykovy univ. s podporou ministerstva škol
ství a národní osvěty . Brno, 1929. - Svazek tento obsahuje studie 
o trhové smlouvě a náhradě škody. Čtenáři Všehrdu jsou o těch to 
'p racích které vyš ly ze semináře práva občanské~,o prof. Dra Jaromíra 
Sedláčka , náležitě informováni, neboť ob ě byly otištěny v tomto li 3tě 
v roč. IX., čísle 8.-10. Oma. 

Dr. Jan Loevenstein: O jednotnou konstrukci finanční vědy. (Po·· 
známky ku Engli§ově kritice.) - Sbírka spisů právnických a národo
hospodářských . Nakladatelství Barvič a N ovotný. Brno, 1929. 8°. Stran 
86. Cena Kč 20.- . - Tato kniha, jež má býti odpovědí na Englišovu 
kritiku L oevensteinovy konstrukce finanční vědy z Obzoru národo-
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1 0sp~dáí- sk é ho, ne nI Jenom polemická, n aopak, její těžisko vidím v dů
sl ednem dobudování teleologické konstrukce národo;lospodář.ské vědy, 
v nalezení jejího jednotného ústi-edního postulátu takže už není nutno 
t rado.~at.i dvě hospodářské vědy, objekti'vní a subjektivní, jak původně 
E nglts 1 Loevenstein činili. Tímto ú.sti-edním postulátem je postulát 
m aximálního čistého výnosu relativního; tento výnos je buď subjektiv
n í neb objektivní, pi'i objektivním pak je možno zaujmóut hledisko 
: .utoskopní neb heteroskopní (;lodnotím-li objektivně, já sám nebo 
Jll1á osoba). Autor uznává, že jeho postulát je obm.ěnou principu hos
podárnosti, je to však postulát salda, ne dvou protichúdných posunů. 
V elkou pi-edností j e jeho formálnost, neboť u hospodaření není char
< kte ri stick}T obsah c;ltění, nýbrž forma, t . j. postup a zpúsob usku
tečií.ováni chtěného. Zdluazií.ování formální stránky dává nám t:tké 
n ové zajímavé ro zli šen.í m ezi technickými a hospodářskými postul áty. 
R ozdíl n ení zde obsahový, není v tom, že jedny jsou púvodní a druh é 
odvozené, n)Tbrž hospodářské je charakterisováno tím, že současně 
vZ;1ledem k nějakému účelu něco j e . nechtěno (náklad) a jiné chtěno 
(výnos), kdežto technika si uvědomuje jenom chtěnost účelu. 

Pokud s e v lastní polemiky týče, pojednává autor nejdříve o ústřed
n ím objektivním postulátu, kde staví proti Englišově ideálu člověka 
' .vé minimum zla. Englišúv postulát mllže b}Tti čistě fiktivní, neboť 
nen í jím možno vysvětlit záměrné jednáni, na př. nuceného svazku 
l1a , škodu' svým členúm, že je příli š úzký, neboť z toho hlediska zů-
távají nesrozumitelné mnohé zjevy hospodái-ské, na př. pod,vodné 

j e~lnání akc. společností, a posl éze že není konečný, neboť obsahuje 
y s obě princip oblažovací, jinak by neměl smys lu a byl by bezobsaž
n~- , ideálem č lověka by bylo vždy to ,. co který nUCen}T svazek usku
tečň uje. L. uvádí, že »u subjektú demokracie, kde občan je účelem, 
není ideálu než derivátu oblažení. « Činí tedy určit}T vědecký princip 
'závi slý na vÍ'Ce méně n áhodné státní formě, s tejně není pi-esvědčivé 
další je~lo tvrzení, že egoista chce v rámci nucených svazkll, aby druzí 

'byli šťastni, j'ežto tím sám se stává šťastným . 
Z oboru finančně-vědeckého obhajuje nejdi-íve autor svou zásadu 

'r elativního minima zatížení celku a dokazuje, že Engliš již tu zás adu 
p řija~. H lub ší je ro zpor u zásady minimálního zatížení poplatné jed
notky, t. j . zpúsobiti minimální pi-edpokládanou strast. Tento princip 
' šak neznamená nekonsekventní vn esení s ubj ektivistických prvkú, ne
boť strast lze pi-edpokládat, vždyť každý člověk jedná podle předpo
k ládaných budoucích strastí, které takto objektivisuje a které nazývá 
E ngliš objektivní škodou speciální . Zdaňováním však chce Loevenstein 
docílit paritu škod, Engliš nejmenší objektivní; aby takto nebyla pod
lomena výrobnost, staví proti sobě dva koordinované ideály, totiž 
p rávo na existenci. kulturu a blahobyt proti výrobnosti celku, kdež to :L. pokládá za správnější, stanovit jeden nejvyšší Ideál, totiž postulát 
ideálné;lo konsumu (dokonalé distribuce) v rámci ideálu (maximální) 
p rodukce. 
, Je vidět, že se jedná o práci pro hospodářskou vědu skutečně zá
važnou. Autor vyzývá k diskusi, bude jistě zajímavá, zejména Engli-
šova odpověď. Dr. Čakrt. 

Dr. Adolf Procházka: Základy práva! intertemporálního, Sf.: zvlášt
ním zřetelem k § 5 obč . zák. (studie) . Sbírky spisů právnických a ná
ro dohospodái-ských, 8vazek XXXV!., nákladem Barviče a N ovotného' 
'v Brně, 1928, 80 , stran 201, cena K,č 30.-. - Autor po čína úvahou 
'o právní normě a o zařazení problému časových mezí zákonů, přechází 
ke vzniku zákonélJa všímá si podmínek vzniku zákona vúbec a specielně 
p odle práva československéhb. Zákon vzniká, jakmile se naplnila skut
k ová podstata, jeho existenci podmiňující, t . j. jakmile se dostavily ony 
podmínky, za nichž podle blanketní, delegační normy přistupuje nová 
n orma k , starému komplexu. Podle našeho prá'Vlél je rozhodnou pod
mínkou existence zákona řádné vyhlášení; to jest ona skutková pod· 
s tata, na( níž , ústavní .rředpi,s jako norma vyšší váže vznik normy nižš í, 
zákona. P99k § 49 naší, ústavní li~tiny ai podle odst. 2 _ § 3 zákona ze 
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dn e 13. března 1919 č. J39 Sb. zák. a nař. stává se zákon platnS·m dnem 
ro zeslání příslušné části 5bírky. Leč v t ento okamžik zákon nezav a zuje 
a nederoguje, neuplynula-li vacatio legis. Zákon dosud nepl altný může 
si stanoviti počátek účinnosti a tím podmínku své platnosti; obs ah jeho 
lze rozděliti na vakační ustano v'ení, platné v den vyhlášení a naJ ostatní, 
dosud neplatný obsah zákona, nabývající p latnosti teprve v den uplynu tí 
vacationis legis. Klademe-li vznik zákona do dne jehb účinnosti, bud~ 
.se nám vliv nového zákona na dobu pi-ed touto účinností jeviti jako jeho 

, zpětné působení , což sonhlasí s běžným pojetím. 
M luv íme-li o časovfTch mezích zákontl, pO ~llížíme n a zák on jako na 

právní dtlVod právních náslcrl.ků. Kvantitní roz3ah pla,tnosti zákona, zá
visí né1J formul aci jeho abstraktní skutkové podstaty, která je především 
dete rminováE3 znaky prostorovými a ·::a.'3ovými . Zá"adně nemá zákon 
časových mezí ; ty J S OU určeny jeho obE'ahem, jednak vzhledem k b u
doucnosti, jednak vzhledem k minulosti. . 

Změnu právního řádu umóL.ňuje delegační norma, kte rá jednak 
váže na vznik kontrérní no vé normy úp lnfT nebo částečný zánik '1.ormy 
sta ré, jedna'k tvoří logický di'tvod platnosti pro normu novou. Derogace 
neruší úp l ně platnost normy derogované, n)'brž ji jedině obm ezuje na 
úpravu minulých právních po něn'J., napro t i tomu abrogace odnímá úplně 

· skutkovou podstatu no:mě derog ované. 
Zpětně působíci zákon ml1že, však nemu3í se dotý kati účinkll dÍ"Í

vějš í;10 práv a. Zpětn)rrn pttsobenírn zákona míníme schopnost jeho Z l,

klád3.ti právní následky pro dobu před vznikem zákona, tedy v minu
losti. Zákon bude míti t ento rozsah platnosti, povýŠí .. li ve své abstr 3.ktní 
skutkové podstatě minulé skutečnoe.ti na své konkrétní skutkové pod
staty. Tak vzniknou minu lé právní následky, platné ex tunc 

Teo rie časov)T ch mezí zákontl projednávé'.Jla se ponejvíce pod hes lem 
, iura quaesita o: . A ,č ochrana práv nabytých ' není jediným a nejdůleži
tějš ím způsobem časového ohraničov,ání zákonll, přece representuje jeho 
samostatn)T případ_ Definice retroaktivity jako zakládání minulého práv
ního nás ledku umožňuje nám postaviti ved le sebe neretroaktivitu a 
ochranu práv nabYŤ)TCh jako dva samostatné principy. 

Právy nabytými jsou zásadně vdkerá práva subje'l-:.tivní ; záj em 
· na p rovedení novéh o zákona býv á často nal é:1 av:ěj š í než zá jem na 

udi-žení dosavadních právních posi.::. Zvážení těchto dvou zájmů je re
lativní, závislé na politicko-filo30fick)Tch n ázorech. 

Zákaz retroaktivity a ochr é1Jn a práv nabytých nebráni dostatečně 
dekvalifikaci minulý ch právních činů. Proto oba prinCÍ>py musí bý ti do
plněny principem dalšíin : ochrany minulý c.h právních skutečností, n ajmě 
právníc;l činů . 

V zájemný pomě r intertemporálních principů v ysvítá na linii legi
slativní zásady ochrany oprávněné důvěry ve stáiost právního řádu . P o
rušení této důvěry zabraňuje neretroaktivita jen v h rubých rysech ; 
princip ochrany všech minl1lých právních skutečností , najmě právních 
činů u3kutečňuje zásady této důvěry. Princip ochrany minulých práv
ních skutečností sahá ·,TŠJ.k příliš daleko, a proto je Č3StO omezován na 
zákaz posuzovati minulé právní činy 90clle nového práva 

Ustanovení § 5 obč . zák., povahou subsidiární, nevztahuje se na 
normy procesní a kogentní. Řešení otázky, zda normy absolutní a ko
gentní vylučují platnost zásad § 5 obč. zák., záyisl na interpretaci těchto 
zákonů. Úvaham i o zákazu zpětné ' účinnosti zákonll dojdeme k závěru, 
že tento prir.cip zabraňuje jedině zakládání právních účinkťt pro prac
terito . § 5 ob,č. zák. spojuje s principem neretroaktivity také zásadu 
ochrany minulých právních činťt a ochrany práv nabytý ch. Právy na
bytými jsou všeliká práva subjektivní, jež vzešla ze skutkov~Tch podstat, 
k teré za: platnosti starého zákona úplně nastaly_ P rot o mezi ně nepatří 

· p ráva závi3lá na výjimce nebo na doložení času . Ta10 c;1rání princip 
ochrany minulých právních činů, resp . skutečností. 

N egotia praeterita jsou chráněna i tehdy, když dosud žádných 
p rávních následkll nezaložila a když nový zákon pro praet erito s nimi 
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právní následky nespOJuJe. Jejich dos3JVadní právní kvaliiikac ~ musí 
zů ,s tati nezl'něněna i kdvž tvoří souča s t právního násle.dku budoucíl10 . 
P rincip och r :my minulých prá'V·ních činů-, resp. skutečností trhá sou 
vislost skutkové pc:dstaty. M.inulá její s oučást (právní čin) zltstává z á
konodárství dřívějšímu, budoucí spadá pod zákop. nový. Starj'rm právem 
kv alifikuj eme někdy i dokonce skutečnosti nové, je-li jeji,::h p:'ávní re
levance určena minul}'m právním činem, takže jejich dekvali fikace 
právem no\ým. jevi la by se jako dekv~1.1lifikace dotč.eného minulého práv
ního činu. Knihu svou uzavírá autor úvahami o aplikaci § S obč. zák. 
na jednotlivé případy. 

A utorova pr:lce je do s ud jediná česká monografie o časových m e
z ích zákonú :: svůj přeJmět řeší v rámci normativní teorie, Autor řeší 
otázky . zvláš tě dnes aktuální, kdy právní teorie a praxe nucena jes t 
věnovati zv láštní pozornost zpětné účinnosti zákonú a ochraně ~ ráv · 
nabytýc;l. Knih a. l-ešÍc daný problém v cel é jeho hloubce a šíl-í a opí
rajíc se z jedné :31 rany o pevné methodické výcllodisko, z druhé O četnoll 
do savadní literaturu, dochází výsledktt velmi pozoruhodných , kterÝCtl 
nebude moci p011Jinouti nikdo, kdo se u nás bude z:tbývati ot ázkam i 
práva interté·mpúrálního. Dr. Jinc!l·ich . 

Dr. L'udevít Černo a Čeněk Sýkora: Spolčúvanie a shromažďovanle 
na Slovensku a Podk. Rusi. - Bratis lava 19'28, II. přepracované 'ydání 
nákladem vlastním , stran 512, cena (Kč 58.-) neudána .. - Rozvoj .;;10-

venského spolkového žívota popřevratové:'lO čl hojné změny na poli 
práva shrom·1.Žď0vacího vyvolaly v několika málo letech dvě vydání 
této podrobné publikace, která tím, že obsáhla vyčerpávajícím způs o
bem celou předsevzatou látku , stala se nezbytnou příručkou všech, kdož 
súča.;;tní se spolkov~ho života ({ vl'tbec li řic.háze.ií s předpisy "hrom:lŽrJo-
vacího práva jakkoliv do styku. . 

Pro lepší pi-ehlednost lozvrhli si autoři celou tu obsá;llou mate rii 
právní kromě části všeobecné na 12 dílí't zvláštních, z nichž pojednávají 
v oddíle I. o rúzných spolcích povahy soukromé a zvláště pak o argani
saci hasičstva a hasič. fondu, v II. od. o o~větových sborech ::t okres
ních i místních komisíc;l , v 1 II. o sOL1krom)Tch společnostech v)r déleč
ných, o družstvech yiničnj'T ch, vodních, pasienkovj'r.: h, o spolcč.nos tech 
pojišťovacích, o záložnác;l a zastavárnách, 'v IV. od. o spořitelnách a 
jejich státní podpoře, v V. od. o společnostech !1ábožensk)Tcll a to rec í
povaných i státem uznaných. Oddíly VI. [o. VIT. obsahují podrobný vý
k la,d a příslušné předpisy o veřejných schůzích, přednáškách , pttvod ech 
a s lavnostech, o ohlašování schúzí, jejich úředního zákazu a rozpouštění 
a j. Předpisy oddílú III. až VII. budou v praxi vyl1ledávány nej v íce, 
neboť obsahují vzorce podání ve věcech spolkových, ustanovení o kol
kování, poplatkovém ekvivalentu a dávkách za úřední výkony. 

Na konó knihy je připojen abecedn·í ukazovatel a systematický 
přehled všech ve sbírce pře ložených a upot,řebenýc:l zákonů, né1l1' ízení 
a vyhlášek. ' 

Ne jvíce však uvítají sbírku úředníci a spolkoví funkcionáři nezn a ií 
jazyka maďarského, neboť se jim .ií dostáv á po . prvé přek l adu mno hýc h 
předpisú, jež byly vyhlášeny v jazyku maďarském a jež pro roztrouše
nost i jazykovou nezné\lo st byly velmi nepřístupny. 

Jinak cena knihy je přiměřená a úprava i tisk na zdejší pomě ry 
velmi pěkné. Dr. Jan pr-enosil. 

Kr2.dinský vestník pre Slovensko, roč . II., vydává Krajinský (zem 
sk),) úr'ad v .Brati slavě, :ikrát měsíčně po 24 stranách. rozm. 20 X 30 cm , 
lOČ. předplatné Kč 80.- ročně. - Založen byl na zákl adě zák. čí s. 125 
ex 1927 sb. z. a n. , o organisaci polit. správy v srpnu 1928, ale už· záhy 
p o svém vzniku doznal četnjTch změn. Tak prvýc.h 8 čísel 1. roč. vyšlo 
jako 14denník pod názvem »Krajinské noviny .pre S!ovensko ~. Vedle 
zpráv úředních obsahovaly tyto n~viny i soukromé práce vědecké, n a 
př. v 6. Č. výklad polit. rady Dra. Ba,díka k zák. 126/27 a ' j. mno Když 

. p ak se tím jejich objem a ovšem i ce!la přespříliš zvyšova'ly, upustila 
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redakce od této vědecko-informCLtivní části a obmezila se jen na sku
tečně úřední aigendu . Obsahově přináší KraL věstník jednak vyh lášky, 
úpra:vy , oznamy a jiná rozhodnutí, jak Kr. úrad své publikované výnosy 
promiscue nazývá, jednak úřední zp rávy osobní o překládání úředníku 
a vůbec personálních změnách II Kr. úřadu a úřadů tomuto Ipodřízenýc~l. 
Zvláštní kapitolou - znamenající pro list příjem - tVOl'j vyhlášky 
o ztrátách a umol"ování li stin, o dražbách, trzích, soutěžích éU konkur
sech. Pod záhlavím »rozné oznamy« uveřejií.ují se termíny zk o ušek (fy
s ikátn í, lékúské, inžen)Tl"ské aj .) , podmínky n aé.'ací, po vol ení k dopravě 
cizozemských výrobků, publikací a časopisů, dále zřízení našich zahra
ničníc~1 zastupitelských úřadů, staJtistika zaměst::tanosti a. jiné. Pro prak" 
tic.ké právníky jest nejdllležitější rubrikou » přehleď kompetence politic
k)TCh úřa .dii I. stolice «, v ľlěmž jsou postu;p!1ě uvei-eji'lO'v'ány systema
ticky zpracované všechny zá ležitosti, jež náležejí do pllsobnosti okres- . 
ních úradll. P ro p racování a uveřejnění' tohoto oddílu je práce tím zá,
s lu žněj š í, čím na l éhavější a redakce Kr. vě tníků po o.lou Ží jistě dobré 
věci , když tyto přehledy vydá po skončené TH:bhkaci, samostatně jako 
zvláštní otisk. Jinak Kr. věstník svému účelu vyhov11je velice r:Jobře a 
ten, kdo sleduje , jak číslo od čísla se věstn ík zdokona lu je (od o. čísb 
t. ro č . je na př. insertní část úplně oddělena a tištěna na modrém pa
píru) a jélk i obsahc· vě ~ toupá , musí 1!znati, že l'r. věstllík má už dnes 
mezi úl'edními č c~ sopisy svého ci ruhu své čestné místo , pro něž se stane 
jistě brzy nep0 3trada-telným i o"ol>ám mimo úl"ad sto,iícím, 

Dr. Jan Pl'enosi1. 

Dr. Ervín Hexner: Základy kartelového práva. Praha 1929. N á
kladom Tlačových podniku" Ústredného sV'azu čsl. priemyselníkov, 
str. 166. - V dobe, keď u nás sa pristupvje k zákonnej úprave podnika
teI'sk~' c h sdružení, v 11 2šcn1 štáte špecieln e ide o úpravu kartelov. Dr. H., 
známy odborník, uverejňuje podrobnú monograJiu o základoch ka:-telo
vého práva. U nás doteraz podcbná publikácia nebola uvere.inená, pre
tože doterajšie práce rozoberaly otázku kartel ov zvačša len z hl' ,1.diska 
hospodárskeho. D r. H. predovšetk)Tm vo všeobecnt:"j ,časti podá:v1a krátky 
prehl'ad o všeobecnycli pc.jmoch . Vychádza zo stanoviska , že kartely 
jestvujú - pre nehq, ktol")' zkúméU právnu úpravu kartel ov, je samozrej
m)Tm v)' chodiskom daE)T s tav - a definuje ich, ako »orga.nizácie -
v najši r šom smY81e - samostatn)Tch podnikate1'ov sria,dené dobrovol'
nými, obligačne-právnymi uje-dna.niami o odbyte určitéi10 druhu tov-aru, 
aby bol dosiahnut)T, a/lebo zaisten)T ho spodársky ,prospech účastníkov 
pods tatn)"m ovlinl.ovaním tr:ltK Táto definici a je značne odlišná od 
obecne používanej Liefmannovej definicie, ktorá už dnes nemaže pojmuť 
všetky behom doby sa vytvodivšie formy kartelové. 

V d'alšom prejednáva dnešné posta'Venie kartelov zo stanoviska 
pla(tného verejného práva. Poukazuje jas'le n2. pomer práva na Sloven
sku pla1.ného a práva rlatného v Čechách a na M orave k otázke jestvu
júci~h kartelov. Prejednáva kartely v pomETe k verejnej správe, k spol
kovému Cl k spdčovaciemu právu, k všeobecným a špeci.álnym pi'edpi
som hospodársko-polil:ajn)Tm, Je Jaňovému Cl pop latJ<ovému právu . Po 
pod robnom vylíčení dospieva Dr. H, k záveru, že J'apriek neja:sným a 
niekedy prí..nym ustonoveniam platného pr2"V<1. nie len, že k;lftely jest
vujú. al e že v).·voj kartelov je celkom ;lormálny k požiadavkorr. modeľ
n ej vi"rohy zodpovedajúci. Príčinu toho vidí v tom, že ka:-tely 11 nás ne
zneuž ;va ly svcju moc . 

Tátc> p:"áca., ktorá má za účel ujasniť otázkt1 de lege lél.ta, obozn'a·" 
muj e záujemníkov s dnt'ŠnS'm rhn)' lTI stavom. Móžeme poved'lť, že kni~1a 
v yšla včas a že ,pGzr.atky. ku ktorým dospel autcr, budú použité pri chy-
, tanej zákonnej úprave k clrtelov tl nás, Dr, Karvaš. 

Leon Wladyslaw Biegeleisen: Polityka aprowizacyjna Czechoslo
wacji. Nák ladem \\Tydavv'ninwa towarzystwa politvki í administracji 
g aspoda lczej. "\i\Tarszawa 1929.8'0', str. XV··316. - Studie a,utorova vznikla 
z jehd snahy poskytnouti v ládním krnhúm ~olsk)'m vzor roz'i inllt(~ poli-
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tiky záscbcvací a lJ1ožno s t aplikace její n a neurovnané })0mě..-Y' polské: 
Ačkoliv čs!. poměry hCtEpodářské a hlavně zásol)Qvací, n a území vysoce 
průmyslovém, liší se v mnohém - jak sám praví - od hospodářských 
a administračních potněr!''! polsk')!ch, přikládá řadě opatření zvl. týkají
cích se trhu potravin a předmětú prvé potřeby dttležitý v~'znam prak
tický i pro polskou interv'er~ ční politiku. I po návratě -- po i1egativních 
zkušenostech vázaného konting. hospodářství - k volné výrobě a vo l
nému obchodu, ukázala se v i-adě státú evropských nezbytnou více či 
dále jdoucí ingerence činitel e veřejného na poměry zásobovac.í a n a re,
gulaci cen, a pi-edpisy policejní povahy vystří,da,ly ryze hospodái-ské a 
správní, přiměřené !'egulovaným pomět-úm. Racionájní politika zásobo
vací odlišuje intervenční činitele závislé na přilo ?.eném, vývoji a t y , které 
vznikají z pathologického systemu poměl tl zásobovacích a obchodních, 
V československé politice zásohovacÍ autor správně přihlíží nejen k opa · 
třením státu, n:)Tbrž též k rostoucímu vlivu svaZktl veř . samos právy' a 
družstevnictví. 

V inform 2.11ivním rozhledu po sit11aci zásohovací zabývá se autor 
řešením problému naší soběstačnosti, které jsme nedosáh li i p ři vyso
kém pokroku země,dělské Ol ganisace a té'clmiky, jejž řeší zintensivněním 
hospodářství obilního (zvl. I'šenice) na Mora\-ě a hlavně na Slovensku 
a Podkarpatské Rusi a zvětšením osevních ploch tamže: za státní melio 
rační podpory a tarifních \T.:)Thod. Problem soběstačnosti stává se žha
vějším v2rústající životní úrcwní ti"ídy dělnické; s postupem této zvět
šuje se spotřeba obilí a hlavně pšenice, již nyní nepoměrná proti jiným 
státúm (spotřebu 191.9 kg na hlavu ročně pi-evyšuje pouze Belgie a 
Dánsko). Pl'O·dukty z brambor zlepšením výnos!'\, ús chovy a zpracování, 
ne vždy racionelniho mohly by se státi pi'- edmětem vysokého exportu. 
Aktivum vývozu běžných druhú ovoce dalo b y se zvětšiti výhodným 
jich z,pracováním, ,': ímž zároveií. by se prospělo cukrovarnickému prů 
mys lu a zmenšilo by se bilanční minus, jež za)viií.uje vzrústající dovoz 
drahého jižního ovoce. ImtP'ort hospodář. zvířectva. zaviií.uje ob rovský 
deficit. Přesto, že ohilní CenOV)T index je vy~ší, pozemkovou reformou 
( rentabilnější chov na menších statcích) a podporou státní na melioraci 
luk domácí chov může bý ti podst atně zvětšen. 

Autor . probírá celou zásobovací politiku s hlediska historicko
dokumentárního, oceií.uie rychlá úř. opatření, zabývá se zákonodárstvím, 
lichevními úřady , f·ociální péčí a upozoriíuje na nenáhlou pi:eměnu úřa,dů 
zásobovalcích v orgány regulující ceny, v čemž vidí jejích budoucí vý
znam. V irldexu cen velkoobchoctu a detai lních neshledává, že by klesa
jící linie prv)Tch byla sledována druhou, aČ' připouští, že r0zpětí je menší 
než v Pol sku . Srovnáním cenového indexu potravin a klesajícího indexu 
výdělkového otvírá autor n~ší vládě dúležitý ú~ol přivésti v soul ad kle
sající 'vlýdě l ek pl ac . tříd s cenami životních potřeb. 

Vlivu obce pražské v trhové a masné pokl;:dně, jatkách a tržnicích 
přiznává význam celostátní, ba i zahraniční, má jej za vzor čl rozbírá 
jej s :lledisk2:. správního i hospodářského . 

V historickém vývoji čsl. družsteV'nictví prof. Biegeleisen oceňuje 
váhu nezávislosti hospodúřké, která pi"edcházela politickou. Ač vycház í 
od konsumních družstev, jako od základu . jichž cenov ou politiku ' POV':l,
žuje tím úče l nější, čím více s kalkulací obchodního obratu spojuj í kal
kulaci zpracování a v}-roby v lastními pro středky, pekárnami, ml ýn y atd. , 
coz dovoluje při vylouč.ení prostředníka snížení cen nejen produktů, 
nýbrž i skuteč.ných výrobních nákladtl, pí-estu však neupírá stoupající 
význam družstev pracovních a výr-obních. 

Rostoucí rozvoj rolnického družstevnictví (60% všech d ružs tev) 
přisuzuje shodné podpoře j ak politických 3tran, které zde hledí nabýti 
vlivu, tak podpoře vlády jak právní i materielní, tak i přesvědčení rol
nictva o nutnosti eliminování kořistních prostředníkú, neracionelních se 
stanoviska povšechně hospodářského . 

Ačkoliv na jcdné straně b líží 3C zásobování čsl. normalis3.ci a rov
nováze cen, i zde pO\l1ažuje autor stálou ingerenci čin itele veřejné l o zvl. 
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p,ři ztrátě rovnováhy zcela oprávněnou Tento mu sí počítat jak s vy'so 
kou úrovní zemí historických, tak i s nízkou na Slovensku aj Podkarp. 
Rusi. S lovenské poměry a nové organisační metody zde uplati10van é 
poskytují prof. Biegelei3enovi pramen zkušeností svým stejným hosp. 
c:1arakterem pro větší díl území polského. Záleží i na nás, abychom 
z nových opatření polských vybrali pro východní země našeho státu 
osvědčující se metody organisační. 

Miloš Kučera (ref. seminái-e prof . ~ifildschuh a.) 

Dr. František Čáda, : Jazyková otázka na Slovensku a Podkarpat
ské Rusi v historickém vývoji. (S mapkou.) (Zvláštní otisk »Právního 
Obzoru« roč. XII. 1929, Č. 3 a 4.) - Autor líčí nesnadno'u práci, kterou 
podnikl spolu s účastníky svého seminái'e z pr~va sti-edoevropského , aby 
postavil ke Kapr3isově mapě postupu germanisace zemí českých pro
tějšek VI mapě národnostního vývoje . Slovenska a Podkarpatské Rusi. 
Líčí postup prací aJ udává vý,počet litel atury, jíž bylo užito. Ke konci 
podává struén)T přehled národno stního vývoje zmíněných zemÍ. 'Nr. 

Emil Stanislav Rappaport: Le probleme de l'unification internatio
nale du Droit Péna1. - Revue pénitentiáire de Pologne «, Annexe Nr. 12. 
Pologne-Var3cvie - IQ2C), str. Jo8 in-8. - Ador tohoto spisku zabývá 
se velmi pi-chledně otázkou unifikace mezinárodního práva trestního ; 
pojednává v něm de hcto o v)'znamu (IVOU prvních konferencí pro uni
fikalCÍ mezinárodního práva trestního, z nichž jedna se konala ve Var
šavě v listopadu 1927, dru:1á v Římě v b'ě.tnu 1928, jež pokládá za n o
v u m ve vědě trestního práva a jež ,ne svém spisku tvoi-í 'předmětem své 
vědecké analysy. . 

Autor rozdělil svoji práci n a dvě části. V p r v nič á 3 ti, obsa·· 
hující čtyi-icet stránek, zab}'vá se dosti podrobně studiem dané otázky, 
stopuje její V)TVOj historick)T, navazuje na obě první konference a na
konec zaujímá pěkný kritický postoj k této otázce s i.deálními výhledy 
do budoucna. V dr u 11 é č á s t i, obsahující deset příloh, shrnuje velmi 
po,drobný ma:,teriál, os"V,ětlu~ící blíže první část a i jinak zajímavěj i a 
hlouběji poučující o tomto problému. 

Pouka.zuje v Pl'vní části, ·že pro vědeckou analysu v tomto směru 
jest důležito, že na konferenci v Římě byla ustavena nová organis ace, 
nesoucí název »le Bureau International des Conférence3 pour l'unifica
tion du droit pénal « (jejímž autor jest vicepresidentem), jež jest pí'í
pravnou et,apou noyých mezinárodních snažení, jak na základě zákon
n)Tch norem, stejně jednotných a možných, sblížiti státy, nacházejíc í se 
více méně na stejném stupni civilisace. Vytyčuje cíle konference varša.v
ské a řím ské, vypočítává státy, jež se jich zúčastnily, z nichž na jedné 
straně zvláště vyzdvihuje Francii, poněvadž z ní vyšly první pokusy 
téměi'- celé Evropy XIX. stol., směi-ující k moderní kodifika.ci, na druhé 
straně pak Italii, která nicméně na kontinentu evropském ~ase nese nej
lepší známky pokroku v teorii a praktické organisaci práva trestního. 
U kazuje zajímavým způsobem, jaký vliv v tomto. směru měla světová 
válka, změnivši mapu střední, východní a jižní Evropy; obnovila nezá
v islost nových států Československa a Polska a rozšířila\ hranice jiných 
s tátů, jako J ugoslavie, Rumunska a Řecka, jež dnes všechny jsou za 
městnány reformou svých trestních zákoníků. \ l šechny tyto státy za
bývají se dnes nejenom zpracováváním vnitřních zákoll1"t, :.tvšak také 
~ v miniatuře - srovnáváním zá.konu cizích států, majících za úkol 
vyzkoušeti a srovnati platnost svého moderního z'ákonodárství nacio
(lálního - de lege ferenda - s lex lata zákonů cizích stáHl. 

Při unifikačních pracích na poli mezinárodního práva trestn ího 
první dvě konference splnily svůj úkol nad očekávání. poněvadž se jim 
podařilo ve všech otázkách, jež byly ,předmětem jejího jednání, dospěti 
k velmi pěkným výsledkům. Je nesporno, že v době dllesního eklektismu 
ve vědě lze na fOl u mezinárodním dosáhnouti v tomto směru díla po 
všech stránkách dokonalé11O, poněvadž účastní se zde těchto pi-íp rav
ných pr1CÍ řada vynikaJjících krimina1istú z ri'tzn)Tch ~táttl , takže jun lze 
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- a,rc i ť n e bez obtíží - vyjasniti každou otázku , jež j c·st předrnětem je, 
jich jedn ání , co n ť"jyíce, t ak to tiž , aby byla všemi p1-ijatelna . 

V druhé, mnolle111 ohjemnější , ('ásti SVé:l0 spisku sh romažďuje 
a u{o r bohat), materiál vě ci se t)1k a jící ve formě deseti příloh, jak již 
výše zmínka se s tala~ m aj ící ráz exp likativní k první části a t aké do
kumentární. V p r v n í pří I o z e t éto druhé část i pojednává autor 
o mezinárodním sdružení pl' áva; tre.3tl11Í1o, v l astně o činnosti skupiny 
poli"lké v generá.lním ustavuj ící m shromáždění mezinárodního sdruženi 
práva trestního . Obsahem C. r u h é přílohy jest l' eč pres identa konf~
Tenc e varšavské n a konferenci varšavské, tře t í pa.k obsahuje návrh 
Rap pap ort LL v (autorův) n a propagandu války útočné, čtv r tá 
s tručaý přehled činnosti konfe rence val'šavsl{é tlumočené autorem vládě 
re publiky polské, pá t;1, obsáhlejš í, Pl'ehled členů zúčas tni všic h se kon
ference var š a v s k é a p ráce t éto konference, zab"v::l.jící se řešením 
těch to problému: 1. otázko 1l me z i n á rod n í Il O ' P r á vat r e s t
n í ho: 2 . otázkou p o k u :; u; 3. ú č a s ten s t ví; 4. nu t n é obr a n y 
a 5. otázk ou s t a v u n o u z e. Tato příloha obsa;1uje také doslovné 
re olu ce výše zmíněn~T ch otázek, na nichž do konference varšavská 
usnesla; z nich velmi zajímavé jest vymezení principu te rritorÍ;Llity a 
per onality (dvě z otázek spadajícíc h pod otázku mezinár. práva trest. 
n a této konfe rť"nci) a neméně zaj ímavé jest l'ešení otázek t ýk a jících se 
poku.3ů nutné obrany, stavu nouze a účas tenství. A konečně obsahuj e 
tato př íloh a j eš tě návrhy vynika,jících kriminalistů, účastníkú konfe
rence, V. V , P c: II y a E. Fe r ;' i h Ó, totiž otázky, t ýka jící se opatření 
bezpečno stních; ro zvinuty j so u v příloze š es t é. Příloh a se \1 m á ob 
sa~1uj e zprávu o přípravn )1 ch pracích , vz t a hujících se k org;rni::;aci m ezi
národn ího institutu pro nlifika ci tre~,tního p ráva n a konferen.:i v Římě, 
Zajímav)' obsah přináší pi"íloha o s má, pojednávající o vědeckém profitu 
'E n r i c o Fe l' r i Ilona OSla V1.1 paclesátileté jeho věd eck é činnosti, v ní ž 
au tor vyzdvihuj e oslavence nad o statní s oudobé kriminalisty nejen pro 
jeho zvláštn í zásluhy na poli unifikace tre st. práva, ný'b rž t aké, a to vYIZ:dvi
huie s patřičn'Írm dllraze m , pro pllvodnost jeho myšlen ek, což u soudobých 
krimina.1istll nel1~ll ézáme, poněva d ž JSO l1 to vesměs eklektikové. V pří
lo ze <l e v á té podává jména VŠť"C:l čl e l1t1 zú častnivších se konfe rence 
ř í m s k é, dále program prác e t éto konference a reso luce, týkající se po
drobného řešení otázky opatření bezpečno stnkh a konečně v příloze 
des á té 'vytyčuj e všeohecnSr progr am komise pro mezi národní práv
nickou součinno s t pJ:'i stálé delegaci sdru že ní a právnických institutů 
republiky polské ; v této příloze v sedmi článcí c h s tanoven jest podrob
n)' program zmíněné instituce. 

Práce Rap pap ort o va jest vHaným příspěvkem. do Jiteratul y 
mezi n á rodního práva trestního, poněvadž j est zp racována nejen n a zá
k l adě o dborn)1ch vědomo:;;tí au1orových , n ýb rž i jeho účastenství na zmí
něn:); ch konferendch, dávají c ích po každé stránce V1elmi pěkné, pře
hledné a :tluboké propracov2ní t éto zajím:wé otázky, dnes tolik pře-
třásané. Erich 01 š a r. 

Prof E. Pfohl: Kleines Ortsverzeichnis der čechoslovakischen Re.., 
publik N'ákladem bratří Stiepelll v Liberci , 1928. 8°, stran 271 s do
datkem , cena Kč 18.- . Knížka obsahuje sez nam všecll míst naší re
p ublik y, které mají v íce n ež 500 obyva tel a určuj e politick)1 a soudní 
okres, nejbližší poštovní .a železniční stanici , jakož i počet obyvatel. 
Je prak tickou příručkou pro k ažd ého, kclo potř ebu je této orientdce. 

Dr. Jindřic;l , 

Dr. Jos. V, Bohuslav: O koncesované živnosti koupě a prodt.~je 
realit, Nákladem Gremia zp rosti'-edkovateltl koupě a prodeje realit, 
v Praze, 1929, 8°, stran 57, cena není označena. _ . Kniha obsahuj e 
krátk\T historick~, vývoj zákonné úpravy soukromého zprostředkování 
a výklad zákona'. ze dne 19, srpna 1925, Č, 203 Sb. z. a n., kterým byly 
p I'oh lášeny některé obory soukromého zprostředkování za živnost kon
ceso v a nou ve smyslu živnostenského řádu ( resp . živnostenskéh o zá.., 
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kona slove n ~ k6ho). Práce doplněna je cita cí nejdúležitější judika tury 
a p rovozovacím řádem a sazbou dohodného, publikované:lO dne 1. bí-ez
n a 1928 a to zvlášť pro zákazníky prodávající a zvlášť pro koupěch t iv é . 

- Dr. Jindřich: 

Dr. Otakar Machotka a Dr. Zdeněk Ullrich: Sociologie v mo
derním životě. - Orbis, v Praze XIIl., 1929, 8°, str. 182, cena Kč 16.- . 
A utor zab)rvá se otázkou vzniku sociologie a všímá si dnešního -je
jího stavu a positivních y)rsledkú, které sociologie přinesla. Vytý ká 
úkoly sociologie u nás, z nichž za nejdůležitěj:;í pokládá požadave k, 
ab y s t a la s e základním elementem všeobecného vzdělání. Z vláště p ráv
níci pova hou SVé:l0 povolání a vzdělání m a jí 1 sociologii velmi blí zko 
a velmi ji potřebují. Z nich právě rekrutují se po většině vei'-ejní pra
co vnici a politikové. Je třeba,' aby právníkúm dostalo se vzdělání v s o
ciologii kriminelní a sociologii veřejného života. Nikoliv však pi-ímo 
v sociologii politické, nýbrž spíše v té části sociologie vei-ejnéh o ži
vota, která je potřebná soudcúm a obhájcúm v posuzování vlivú pro.
stře dí na povahu a pohnutky, sociálníCh prondll a· s nimi souvisej kí ch 
úchyl ek pojetí mravních ' a občanských povinností, vliv ú venko va a 
ve lkoměsta, dále v sociologii moci a podřízenosti a z toho vyplý va jí
cího jednání , davové mentality porotcú, účinku řeči na množství a je ho 
rozdíl od účinkú individuálních atd. Sociologie bude právníkúm p o
ti'-ebna také při tvoření a výkladu práva s právního a ú stavního. 

- Dr. Jindi-ic lJ. 

Dr. František Tománek: Pensijní pojištění soukr. zaměstnanců ve 
vyšších službách. - Stát. tiskárna v Praze, 1929, 8°, str. 214, cen a 
Kč J7.- . Kniha obsahuje text zákona, který je doplněn jednak vý
i1 a tk em_ z dúvodové zprávy, jednak judikaturou Nejvyššího správ n iho 
so udu. K j ednotlivým paragrafúm pi-ipojeny jsou stručné poznámky. 
Knížka t a to obsahuje pouze souhrn nejdůlež itějších ustanovení !)en
sij n ího zákona a tex t zákona, aniž by obsahovala komentář k t0 n111t o 
zákonu. Dr. J anko V.3 k )' . 

Dr _ Fr. Tománek: Sbírka nejdůležitějších předpisů kultových 
v Č. S. R. - Stát. tiskárna, v Praze r. 1928, str. 327, 80, cenaneu ve
de-n a. -- Ob sah autorovy práce je vyjádi-en samotným nadpisem knih y. 
Dll\-odem k j ejímu v ydání byla - jak s ám a utor v předmluvě udává -
jednak nesmírná rozsáhlo st a nepřehlednost látky, jednak nedostupnos t 
pú vodních předpřev ratových zákonll (německých a maďarských). K t o
m u př i toupil v nejnověj š í době zejména zv)ršený zájem poli t i(:ký 
o otázky státně církevní, čímž se stalo, že nedostatky a vady d osa 
v adních překladú vystoupily do popředí tím znatelněji a volaly po 
odbo'm ém zpracování. Svúj úkol rozdělil si a utor jednak s hl ediska 
m at eriá lu na dva díly a tyto opět na části , jednak s hlediska form á l
ního n a předpisy platné v zemích historický ch a v zemích dříve uhe r
ský ch, J. dílu 1. části zal-adil autor příslušné předpi sy ústavní, dále 
o uzn ání n ábož. společností , o jejich vzájemném poměru, o obřadno
stec h smlouvy m anželské, o rozluce, o pohřbívání a konečné zákony 
upra vují c í po s tavení duchovních osob i úřadú v oboru práva soukro
m ého, voj en 3kého , trestního , dai1ového i exekučního. Druhou i::ást 
1. dílu rozdělil spisovatel podle zemí : n a Čechy, Morav u a Slezs ko 
s -po jednáním o úpravě vně j š í ch po měr ů jednotlivých církví. 
o pl a tu profesorú theol. , o úhradě potřeb kat. far. obcí , o scizo vání 
a zavazen í círl<. jmění , o nábož. fondu , O konfes. hřbitovech a o jed
notlivých - u n ás dovolených - církvích. Další úsek práce, věno va ný 
Sloven sku a P odl<. Rusi, považuji za nejdůležitější, protože pro ja
zy kov ou n epl-í s tupno st maďarských originálú a pro velmi akutní p o 
třebu těchto p ř e dpisů při provádění t. zv . »modus vivendi « vykoná 
ihned a v celém ro zsahu své dobré služby všem, kdo ž na Slovensku · 
a P . R u si s předp i sy tohoto druhu přicházejí do styku. Díl dr u h ý 
jedná o předpis ech kongruálníc11, platných jednak pro země ,histodc
k é, jednak pro Slovensko a P. Rus a konečně pro celý stát. Dotyčné 
norm y rako usk é, maďarské a če skoslovenské , jsou zde uvedeny v chrb~ 
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nologickém poí-ádku a nad to doplněny - jako všechny pí-edpisy shora 
citované - hojnou judikaturou až do doby nejnovějšÍ. 

Poněvadž i překlad, poi-ízený lektorem Karlovy univ. Janem Pe
cháčkem, je pí-esný a úprava knihy úhledná, bude tato jistě hojně 
vyhledávána soudy, úřady i jednotlivci. Dr. J. Pí-eno.sil. 

Dr. Frant. Jakubec: Zákon O obchodních pomocnících, Práv. knih
kupectví 'V Praze, 1929, 16°, stran XII a 151, cena neudána. - Dlouhá 
doba od vydání posledního komentáře Mayer-Grunbergova a sbírky 
judikátů Fuchsových, jakož i velký počet zákontt a nařízení o služeb
níc:1 poměrech obchod. pomocníků a kone,čně neobyčejný vzrůst sporů 
v tom.to směru byl autorovi velkou pobídkou a příležitostí, aby podal 
esJ. veí-e jnosti právnické i interesentttm z kruhů podnikate lsk)rch a za
městnaneckých podrobně uspoí-ádanou sbírku všech nejdůležitějších 
přeqpisLt o obchodních pomocnících. Při tom se autor nespokojil je
nom s pi-ekladem zákonů předpře'Vratových a přiřazením jich ke .stej
ným pi-edpisům čsl., ný,brž je po způsobu našich starších komentářů 
do ložil ~10jnými poznámkami a judikaturou až do doby nejnovější . 
V tomto ohledu nejbohatěji je vybaven zákon, jímž autor nazval cdou 
s voj i práci a má proto jeho kniha největší význam pro právní oblast 
práva di-íve rakouského. Ovšem ani pro Slovenskou a P. Rus nezů
stane auto ro va práce bez významu. Neboť o.3tatní předpisy, zejména 
zákon o 8hodínové době pracovní (91 111918), o ochraně trhu práce 
(39/,I9 18), o zac hování pracovních poměrů pro dobu cvičení ve zbrani 
(6 I /1925), o nedělním a svátečním klidu v živnostech, o svátcích a pa
mátn)Tc:1 dnech (65 1'1925) a vlád. nařízení č. II /I919, 499 /21, 80 /22 s vý
rokem min. č. 475I /1II-1919 budou - shrnuty v tuto sbírku - vítanou 
pomúckou i právní praxi na Slovensku. 

Pro uvedený obsah knihy, jakož i pro její účelnost, pěkný ~·ří
ru ční formát, tisk a úpravu lze knihu co nejví-e1eji doporučiti . . 

Dr. Jan Přenosi!. 

Antonín Hartmann: Obecný knihovní . zákon. - Vydání Kom
p asu sv. XXX. - Cena váz. 96.-. Sbírka tato obsahuje všechny před
pisy vztahující se na knihovní právo platné v historických zemích 
a tudíž :1lavně základní zákon knihovní, pak příslušné zákony zemské, 
jakož i dodatečné zákony tuto materii doplňující včetně zákona o že
lezniční knize a zákona katastrálního. Předpisy jsou doplněny mini
sterskými nařízeními, poučeními soudních úí-adů, jakož i soudními roz
hodnutími. - V poslední době, a to po dlouhém čase znova, vyš la 
najednou troje vydání knihovního zákona: textové 'vydání ve sbírce 
Všehrdu, vydání Dra H. Cimlera, a vydání, o kterém mám čest refe
rovat i. Vydání Všehrdu ovšem má jiný účel než ostatní, ježto jeho 
cí lem bylo poskytnouti pouze text pro studium a tedy další krok na 
cestě Všehrdu umožniti studentům studovati positivní právo nap·~d- ' 
kladě zákonných textů. Vydání Dra H. Cimlera a vydání Hartman
novo je.3t určeno praxi. Kdo někdy..Q.ělal komentované vydání někte
rého zákona, a zvláště zákona starší~10, uzná, že každá taková práce 
jest prací dvojnásob obtížnou: musí se upraviti text po stránce jazy
kové i věcné. Vydání Dra Cimlera bylo jistě vydáním velice pečlivě 
upraven)rm, a činí mladému autorovi všechnu čest. I vydání Hartman
nova bývají pečlivě upravena, což jest tím spíše možno, že autor tento 
má možnost justiční zákony a jejich potřebu seznati přímo u pramen e. 
Proto překvapuje předmluva k jeho vydání, již měl snad autor ;)0-
nechati spíše nakladateli. Jistě nebylo zapotřebí, aby paušálním od
suzováním vydání jiného autora ukazoval na přednosti vy,dání svého. 
Jestliže snad autor měl nějaké námitky proti vydání Dra Cimlera 
se stanoviska věcného, měl je u'Vésti případně v kritice a vyznačiti je 
konkrétně, nikdy však neměl ve svém vydání téhož díla v pí-edmluvě 
paušálně naznačiti věcné nedostatky vydání jiného, ježto tak, jak věc 
jest podána, činí dojem konkurenčního posudku, a tedy ne docela 
nezaujatého. V tak obsáhlém díle, jak bylo vydání Cimlero'Vo" mohlo 
se státi, že některé maličkosti byly přehlédnuty, čehož nezbaví se žádné 
dílo, ač není mi známo, kde by snad přehlédnutí to se stalo ve vy-
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dání Cimlerově, avšak bez uvede ní konkrétního pi-íkladu bylo by bý
val o lép e o věci se nezmiňovati vllb ec, zv l áš tě ne tak, jak se zmínil 
auto r vydání IHartmannova_ Pustí-Ji se do boj e nakladatelé, dovedu 
t o pochopiti, nemohu však viděti pi-íčiny , p r oč autoři v t éže věci měli 
by nakladatelllm v tom děla ti konkuren ci. - Kniha jes t velice pěkně 
vypravena, cena však zdá se nám stále v ysoká. O statně příklad BaťllY, 
chvalně znám)T, jes t napodoben: N iko li za Kč 100.-, ný brž za Kč: 96.-. 

dnk. 

Dr. Ant. Boháč: Studie o populaci v Československé republice. 
Nákladem Stát. úi-adu statis tického , komise Bursík a KO:lOut. S tran I II, 
S 2 2 kartogramy, cena 35 Kč. - Autor neomezuje se n a suché kon
~ tatování a vývody ze statistickY-ch dat a cifer, nýbrž ve zd ravé s naze 
popl1la risovati (nikoli vš ak na úkor věcnosti), umo žňuj e i laiku, Cl by 
pročíta l knihu, psanou svižným slohem, až do konce s nestenčeným 
zájmem. Studie rýs uje v přehledn)Tch diagramech a tabu lkách jednotli
vé životní jevy, zejména z hlediska geografické:10. Od převratu až 
po rok 1927, pi-i čemž hlavně poslední léta jsou vykres lena se zhuště
nou důkladno s tí. V poi-adí probrána s ií. atečno st, modifikace manželství, 
porodnos t se zvláštním zřetelem k mortalitě, úmrtnost a příčiny 
smrti_ Tato posléze jmenovaná partie bude zajímati hlavně l ékaře, 
stejně jako posl ední část knihy, pojednávající o. vystěhova l ectv í , za
ujme sociologa. Vedle pi'-íliš obsáhlé »Statistické pi'-íručky repub l. čs!. ", 
vydané skoro současně rovně ž. Stát. iii'- adem stati.;;tick)Tm, ve zpraco
vaném vydání již po tl-etí , zaujímá Boháčova studie užitečné místo 
K jasnějšímu studiu přidány pěkné, sedmibarevné kartogramy. 

Karásek. 

Paměti dra Aloise Rašína. Z otcových zápisků vydal dr. L=:l.d_ 
Rašín. Tiskem Pražské .akc. tiskárny. Stran 229, cena brož . 21 Kč_ -
Nadpis je do té míry nepři l éhavý, že pod pojem Paměti možno vřa
diti jen prvé tři kapitoly kni~1Y , s nadpisy: Mé vzpomínky z mládí, 
Má matka: a Můj otec -- které byly psány drem Rašínem ve vězení 
a zamýšleny J'ako pOlčátek skutečnÝch budoucích Pamětí . To, co ná
sleduje, je pouhým deníkem, psaným jednak ve vazbě trestního soudu 
pražského (proces Omladiny 1893), pak v trestnici na Borech (1894-5). 
Poté nás leduj í zápisky z garnisonního vězení ve Vídni, známé » Věže 
smrti < ( 1915), a konečně deník z vo jenské trestnice, hladomorny v M61-
lersdorfu (1917). Ukončením jsou úvahy pi'-evratové a krátce popře
vratové. Přes tuto o,bsahovou kusost podává kniha pěkně povahové 
ľysy p rvnG10 ministra financí čs!. republiky a i prosté deníkové zá
znamy, chvílemi psané zábavnou formou, dobře se čtou. Kniha je 
doplněna řadou fotogr afií. Karásek. 

IV. Sjezd německých právníků Československa. * ) Za účasti něko
líka set praktiků i zástupci:t vědy z republiky i z ciziny konal se ve 
dnech 18.-20. května 1929 IV. sjezd něm. právníki:t v Teplicích-Šanově. 
Pozoruhodny jsou výsledky práce jednotlivých sekcí vrcholící v přijet í 
směrnic pro zákonnou úpravu probíraných otázek. 

P r v n í sekce zabývala se předně otázkou ručení státu za škody 
zpllsobené jeho orgány na základě dobrozdání vL r. V'. v. M. Weise 
(P raha). Stát má ručiti za škody způsobené zaviněním jeho orgáni:t, 
případně jejich nepříčetností. Při škodách :opllsobených při vo jenských 
cvičeních doporučuje se ručení státu i za škody vzniklé z přirozené 
povahy vojenských nařízení, třebas bez zavinění vojenských orgánl1. 
V tomto směru rozšířen návľh dobrozdání podle návrhu referenta just. 

*) P Q zná m k are d a k c ,e: Po uzávěrce listu došel nás tento 
referát, který pro jeho aktuálnost zařazujeme z diivodt'i technick:frch na 
konec literatury, nechtějíce ho odkládati do ročníku příštího _ 
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r ady Th. KippéL (Berlín), jakol. i tím, že stejná ručební povinnos t má 
stíhati i jiné vt'řejnoprávní svazky. Reg res proti svSrm orgánům 11 ě l by 
stát jenom v přípa.dě jejich hnlbého zavinění. 

Dále probírána v sekci podle dobro'zdání DL F r. Rumpfa a Dr. 
lng. Siegela (Be rlín) otázka, pokud se doporučuje kodifikace práva 
o elektřině a vzh ledem k rychl ému vývoji a neu stál)rm technickým 
změnám doporučeno neupravovati tento právní obor podrobn)rmi nor
mami, nýbrž nanejvýše elastickým i normami všeobecného ob , ahu za 
ponechání širokého po le praksi při jejich používání. 

N a poli veřejnoprávním doporu č il a. sekce nevázati budo v'ání c lek
tJ"á ren n a koncese, nýbrž ponechati to volné dobodě .-3t ran. Zito t1-~béL 
rozš ít-iH pojem všeužitečnosti na všec hny podniky zavázétné k nepře
trzitému provozu a pi-ipojování pro určitý obV'od a k pevným cenám , 
jakož i dáti jim právo na vyvl as tněn í. Dále se doporučuje úízen í tec h 
n ické rady u zemskS,ch úi-adů p ro veřejnoprávní otázky elektrisace a to 
Zet účasti odběratelů proudu . O této otázce refe ro val univ. prof. Kafb 
(Praha) . 

. D r II 11 á sekce projednávala pi-edně otázku zv láštního pos tavení 
politických zločin ů podle dobrozdání v'icepres . vrch. s . Sandmanna 
(Praha). Doporučena zákonná definice pojmu politick)r zlo čin a zave
dení zvláštníh/o druhu trestu - uzamčení (custodia honesta) pro po li
tické zločince beze zt ráty občanských práv, nebyl-li zločin spáchán 
zvláště zavržit elným způ sobem, konečně přís l ušno s t sou dů k vysl o
vení přípustnosti vydání z lo čince politického do ciziny,zcela v e smyslu 
refe rátu univ. prof. H. vVeber2. (Jena). 

V další živě di skutované otázce účasti laického elementu v t restnim 
so udnictví, zamítnuto radikální stanovisko dobrozdání gen. pro k. E. 
IH o plera (Vídeň) o nahrazení porot so udy kmetskými,kterýžto názor 
podporován jenom praktiky z i-í še a usneseno ce lkem ve smyslu re 
ferát u s . r. Bohrsche (Cheb) doporučiti ponechání porot s malými 
opravami a rozš íi-ení jej ich pravomoci na delikty podle zákona na 
ochranu repub liky . Zdihazněn pouze výběr porotcú podle vzdělanos t
ního censu. Kmetské soudy doporučeny pouze pro soudnictví nad mla
distvými. Dodatečně přij at "'IP plenu návrh na ro zš íi:ení pravomo ci po rot 
také na v:)r měru trestu. 

Rovněž i v obo ru civi lního procesu projevilo Se 3ilně ko nse rvativní 
smý vlení vě t š iny účastníkii (ponejvíce zá~tUPcll svobo,dných pO v10lání) 
zamítnutíl11. v dobroz.dání univ. prof. Sperla (Víddí.)· navržen ého pi'-j
brání · laickSrch přísedících' (muže a ženy ve zralém věku a vzorném 

'manželstvÍ) a doporučuje se pouze ponechání do savadního rozsahu ia ické 
účasti v civilním oUc1nictví, přibrání laikú pro dotyčné obo ry i do 
odvolacích instanci a v)r běr jejich podle odborné způ so bilosti k jednot
livým případLll11. O věci referoval univ . prof. · N euner (Praha) . 

Tře t í sekce doporučila konečně podle refe rátu Dra H. \ 1\1 altera 
(Teplice) a podle dobrozdání senát. pres. říš. fin .. soudu Dra Klos e 
(Mnichov) úízení zvláštních odvolacích finančních 30udú jako odvo
lacích insta"ncí od finančních úřadů, kde by tyto zaujímaly postavení 
stran, tu díž v celku stav zav'edený v Německu říšským daňovým řá
'dem a to za účelem zvýšení ochrany daňového d lužníka proti finanč
ním úřadům . 

Sjezd ukončen schúzí ~,tá l ého sjezdového zastupitelstva, na které 
přij ata jedn ak reso luce o soudcovské krisi a dále o otázce jazykové, 
kde ,' e ukládá vSrboru vyp racování návrhu nového j azykového zákona. 

Dr. Famfu le. 
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