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Lit e r a tur a. 

Dr. Václav Sedláček a Dr. Karel Pokorný: Vzorce podání a vYří
zení k obchodnímu a společenSltevnllnu rejstříku. - Praha 194J. Nákla
dem Právnického kni'i1kupectvl a nakladatelství V. Linhart, Praha II., 
beethovenova 35. Sbírky vzorců svazek XII. Stran 532, cena brož. 140 K, 
váz. 160 K. 

SbíI'ka vypravená osvědčeným již způsobem sbírek vzorců vydávaných 
PrávnickÝm knihkupectvím a nakladatelstvím obsahuje jednak všeobec
ný úvod, v némž se popisuje obchodní II společenstevni rejstřík, uvádí 
texty příslušných předpisů rejstřík upravujících včetně předpisů poplat
kovych. Jednotlivé vzorce jsou pak shrnuty do dvanácti kapitol, z nichž 
však prvá je znovu jen úvodem, pojednávajícím o kupci jednotlivci, ve
řejné obchodní společnosti a komanditní SiPolečnosti, kdežto vzorce do 
to'noto oboru spadající jsou uvedeny v kapitole druhé. Dal~í kapitoly pak 
již obsahují svůj vlastní úvod k probírané látce, kterou jsou obecní pod
niky, spořitelny, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, 
akciové společnosti, komanditní společnosti na akcie, společnosti s r. o. 
a výdělková a hospodářská společenstva. 

Dílo je velmi důkladnou sbírkou všeho příslušného materiálu, zejména 
v praksi užívaných vzorců. V některých podrobnostech by se doporučo
vala též jejich úprava, aby jednotlivá vyřízení svou formou lépe odpo'ví
dala ,phslušnému předpisu zákona i postavení soudu vůci stranám. Tak na 
př. ve vzorcí 8 se uvádí, že "soud t r v á" na tom, aby strana opověděla 
svou firmu k protokol,aci do 25. června 1941 (str. 74), ačkoliv správně by 
měl výrok zníti: Soud u k 1 á d á straně, aby opověděla . .. atd. Tato malá 
připomínka ovšem nechce nikterak zmenšovati zásluhu autorů, kteří 
praksi svým dilem jistě velmi posloužili. Podrobný obsah a věcný rejstřík 
usnadňují jeho snadné používání. -kg. 

První stavební novela a nové p,ředpisy stavební. (Současně první dopl
něk ke komentářům stavebního řádu pražského, českého, brněnského a 
moravského.) Komentuje Dr. Adolf Š t a f 1, přednosta studijního odboru 
presidia hlav. města Prahy a hon. docent na Čes. vysokém učení technic
kém v Praze. Nákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. 
Linhart, Praha II., Beethovenova ul. 35. Vyšlo jako sv. 59 sbírky "Práv
nická knihovna". Praha 1943. Stran 328, brož. K 48.-, váz. K 68.-. 

P r v n í č á s t obsahuje první stavební novelu s výkladem, důvodovou 
Zlprávou a prováděcími směrnicemi ministe['stva vnitra. D r u h á č á st 
nové předpisy stavební, které jsou pře'hledně rozděleny opět v 5 dílů : 
I. díl zaujímá výlklad o llIPravo'Vacích plánech polohy obcí s vl. nař. 
čís. 288/1941 Sb. O' opatřování plánů polohy a jeho finanční podpoře se 
směrnicemi pro předběžné práce a pro podávání žádostí za finanční pod
poru se souvislými normami a s předpisy o plánovací komisi. II. a III. díl 
O'bsahují zvláštní předpisy pro některé druhy staveb. IV. díl shrnuje růz
né předpisy, souvislé jako částečné zdanění staveb od daně domovní a j. 
V. díl pak judikaturu z poslední doby, nava-zující na judilka turu, uvedenou 
v komentářích 'sta'Vebních řádů, ta'kže jest doplněna do poslední doby. 
Různol'odá látka jest pevně zvládnuta, uspořádání je pře'hledné a orientace 
o kterémkoliv předmětu hladlká a okam žitá použitím podrobného věcné'ho 
rejstříku a účelně sestaveného obsahu. L . 


