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Li tera tura.
Nové zákony a nanzení Protektorátu Cechy a Morava. Rediguje JUDTJ'osef Ho f f man n, vrchní odborový rada ministerstva vnitra. Praha
1942. Nákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart,
Praha II, Beethovenova 35. Ročník IV. Vychází v sešitech, arch za 3.50 K,
.v předplacení 2.50 K.
Dosud vyšlých 8 sešitů běžného ročníku publikační sbírky, o níž jsme
referovali na str. 30, obsahuje soustavné zpracování všech právních před- .
pisů platných v Protektorátě a vydaný·c h v době od 1. ledna do 1. září
1942. Ježto sbírka je zároveň úplným přehledem vývoje protektorátního
právního řádu v uvedené době, podáme podrobnějším referátem o obsahu
sbírky zároveň nástin onoho zákonodárného vývoje.

Z oboru práva a řízení trestního zpracoval Dr. Jaroslav K á n 's k Ý nafízení Vůdce na ochranu ·z brojního . hospodářství z 21. března 1942, Ríš. .
zák. L, str. 165, čtvrtý výnos říšského protektora o vyhlášení civilního
výjimečného stavu z 19. ledna 1942, nařízení o zrušení nařízení o výkonu
vojenSikého soudnictví v Protekto~átě, RíŠ. zák. 1/1942, str. 47, nařízení
č. 1/1942, str. 18, jímž se provádí nařízení o neurčitém odsoU'zení mladistvých, nařízení říšského protektora z 11. února 1942 proti sabotážním či
nům, německo-maďarskou vydávací smlouvu s prováděcím výnosem ministerstva spravedlnosti z 28. listopadu 1941, vládní nařízení ze 4. dubna
1942 ,čÍ's. 130 Sb. o povolování odkladu a přerušení trestu z důvodů válečného hospodářství s prováděcími výnosy ministra spravedlnosti, naří
zení z 25. března 1942 RíŠ. zák. L, str. 147, kterýmž se doplňuje nařízení
o válečném hospodářství, vl. nař. ze 16. dubna 1942 čís. 143 Sb., jímž se
protektorátní trestní právo přizpůsobuje právu říšskému s prováděcím
výnosem ministra spravedlnosti, výnos ministra spravedlnosti z 28. dubna 1942 o trestní ochraně národnosti, nařízení, jímž se rozšiřuje a zostřuje
trestně-právní ochrana proti osobování si úřadu ze dne 9. dubna 1942
RíŠ. zák. L, str. 174, nařízení, jímž se provádí a doplňuje nařízení Vůdce
na oChranu zbrojního hospodářství ze dne 25. dU'bna 1942 RíŠ. zák. L,
str. 246, výnos říšského protektora o vyhlášení civilního výjimečného
stavu ze dne 27. května 1942, druhé nařízení, jímž se provádí a doplňuje
nařízení Vůdce na ochranu zbrojního hospodářství ze dne 23. května 1942
:RíŠ. zák. L, str. 342, vládní nařízení z 27. června 1942 čís. 227 Sb. o Národním soudě, vyhláška říšského protektora z 13. června 1942, Věst . nař.
str. 163, jíž se doplňuje výnos o vyhlášení civilního výjimečného stavu,
výnos říšského protektora o zrušení civilního výjimečného stavu ze dne
3. července 1942 Věst. nař. str. 181, nařízení říšského protektora na obranu
proti podporování Říši nepřátelských činů ze dne 3. července 1942 Věst.
nař . str. 182, nařízení · říšského protektora, jímž se provádí nařízení doplňující nařízení o válečném hospodářství v Protektorátu z 3. června 1942
Věst. nař . str. 145, nařízení říšského protektora o trestání činů směřují-
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cích proti příkazům v soupisovém nzení ze dne 6. června 1942, Vést. nař .
.str. 170, nařízení k dalšímu zjednodušení trestního 's oudnictví ze dne 13.
srpna 1942 Říš. zák. 1., str. 508, nařízení o přís1ušnosti soudů pro U a policii v Protektorátu ze dne 15. července 1942 Říš. zák. 1., str. 475, výnos
.ministerstva spravedlnosti z ll. května 1942 o příslušnosti soudů branné
.moci v Protektorátě, smlouva mezi německou Říší a Slovenskou republikou o stíhání.
Z oboru po>měrů ústavních phnesla sbí.r ka výnos ministerstva spra-vedlnosti z 10. listopadu 1941 o u2ívání jazyků u soudů a jiných jus- '
Učních orgánů v Protektorátu, dr. Josef Ho f f man n zpracoval nařízení
říšského protektora z 27. února 1942 Věst. nař. str. 42 o změně ústav ního
zákona zmocňovacího, vládní nařízení ze 4. března 1942 čís. 80 Sb. o
správní působnosti vlády Protektorátu a o zastupování členů vlády, oběž
ník ministerstva vnitra ze 6. ledna 1942, obsahující prováděcí pokyny
k vládnímu nařízení z ll. ledna 1940 čís. 19 Sb. o protektorátní přísluš
.nosti, oběžník ministerstva vnitra z 23. února 1942 o provádění smlouvy
.mezi býv. Česko-Slovenskou republikou a německou Říší o otázkách státního občanství a opce, usnesení Velkoněmeckého říšského ' sněmu z 26.
dubna 1942 Říš. zák. 1., str. 247 o soustředění vládní moci, oběžník ministerstva vnitra z 2. června 1942 o porušení předpisů o užívání jazyků ve
styku se služebními místy, vedenými německy .
Pokud jde o ústřední správu protektorátní, zpracoval dr. Josef
1:1 o f f man n vládní na-nzení z 15. · ledna 1942 číslo 14 Sb. a z 15. června
.1942 číslo 208 Sb. o nové organisaci některých ústředních úřadů (or~
ganisační nařízení), při čemž podal též zevrubný přehled oborů působ
nosti jednotlivých ministerstev a ostatních ústředních úřadů.
Z oboru občanského práva zpracoval dr. K. L o u I a vlád. n ař . Č. 16/42
Sb. o právech ze správy při dodávkách podle předpisů o řízeném hospodaření a doc. dr. E. Led r e r otázky rodinného práva, jednak dohodu
:mezi Německou Říší a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání
rodinně-právních rozhodnutí a prohlášení za mrtva ze dne 10. dubna
1941, RíŠ. zák. II/1942, str. 251, jednak oběžník ministerstva vnitra z l.
června 1942 o občanských vyhláškách snoubenců majících bydliště v růz
ných politických okresech.
Z nesporného řízení probral dr. K. L o u I a vlád. nař. Č. 21 /42 Sb. o
úpravě některých poměrů dělených hromadných sirotčích pok1aden, dobodu mezi Německou Říší a Slovenskou republikou ve věcech pozůsta
lostních ze . dne 23. října 1941, Říš. zák. II/1942, st r 183, dále vlád. nař.
č. 168/42 Sb. o zjišťování totožnosti účastníků a svědků při notářském a
soudním - osvědčování, a nařízení z 18. června , 1942, Říš. zák. I., str. 395,
o nahrazení zničených nebo ztracených soudních nebo notářskýchlistin.
Z oboru práva pracovního, nezaměstnanosti a pracovní povinnosti byla
zpracována řada důležitých vydaných předpisů: výnos Vůdce o generálním zmocněnci pro pracovní nasazení ze dne 21. března 1942, Říš. zák. 1.;
str. 179; vlád. nař. Č . 46/41 Sb. ve zněni vlád. nař. Č. 10/42 Sb., jimž se činí
n,ěkterá opatření o řízení 'práce; vlád. nař. Č. 13/42 Sb. o zajištění stability
'mezd a p1atů a pracovní morálky, a k tomuto nařízení vydané ministerské vyhlášky; vyhlášky o nahrazení pracovní doby 'a zajištění vyrovnání
TIlZdy při tom; vlád. nař. Č. 33/42 .0 placené dovolené pro zaměstnance;
vlád. nař. Č. 53/42 Sb., jímž se . činí některá opatření pro včleňování do
práce; vyhlášky o regulaci pracovních poměrů, pracovní povinnosti a re'gulaci mezd i platů; vlád, nař. Č. 127/42 Sb., kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních ; nařízení říšského protektora o vý-
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platě mzdy o svátcích ze dne 23. března 1942; vlád. nař. Č . 128/42 o nZ'~ní
o uložení pořádkové pokuty před úřady práce; vlád. ·nař. Č . 104/42 o pří 
spěvku ' k náhradě mzdy při omezení práce z mimořádných příčin; vyhlášky ' 0 . podporách v nezaměstnanosti a jejich sazbách; vyhláška ministra hospodář'ství a práce Č. 173';42 Sb., jíž s ·~ upravují pracovně-právní
nároky při zastavení provozu závodů podmíněném válkou ; vyhláška
Č . 206/42 Sb. o nové úpravě obvodů a sídel úřadů práce a jejich pobo-::ek;
vlád. nař. Č. 287/42 Sb. o pracovní době po -čas války; vyhláška ministra
hospodářství a práce z 5. července 1942 o živnostenském a neživnosten-·
ském zprostředkování práce; vlád. nař. Č. 261/42 Sb. o domácké práci.
Z oboru ~oudního řízení civilního zpracoval dr. K. L o u 1 a výnos Vůdce
o zjednodušení soudnictví ze dne 21. března 1942 Říš. zák. 1., str. 139, nařízení z 13. února 1942 Říš. zák. 1., str. 93 pokud se týká přizpůsobeni
předpisů o právních nákladech (svědečného a znalečného) v Protektorátě, nařízení k doplnění nařízení o opatrovnictví pro nepřítomnost soudnictví ze 16. ledna 1942 Říš . zák. 1., str. 178, třetí nařízení o zjednodušení'
souďní organisace, občanského 'Soudnictví a práva o nákladech ze 16.
května 1942 Říš . zák. I., str. 333, vládní nařízení z 2. června 1942 čís . 211
Sb. o zrušení soudních prázdnin, výnos ministerstva spravedlnosti z 15.
května 1942 o rozluce protektorátních manželek, jejichž manželé nemohou
prokázati státní příslušnost, nařízení o dalším vedení soudních řízení
býv. Česko-Slovenské republiky ze dne 24. června 1942 Říš. zák. 1., str.
415, třetí nařízení o výkonu občanského soudnictví v Protektorátě ze dne 6. července 1942 Říš. zák. I., str. 445, nařízení říšského protektora o ně
meckém soudnictví při určování a rozdělování náhrady z důvodů vyvlastnění v řízení nesporném z 18. června 1942.
Z oboru řízení Imihovního a exekuěního byl ve sbírce vydán v ýnos
Vůdce o omezení obchodu se zemědělskými pozemky za války ze dne 28.
července 1942 Říš. zák. I., str. 481, vládní nařízení z 20. listopadu 1941
čís. 9/42 Sb. o zákazu zcizení nemovitostí obecně prospěšných bytových:
podniků (obecně prospěšných stavebních sdružení).
Pokud jde o vlastní řízení exekuční, zpracoval dr. K. L o u 1 a naří z ení
k jednotnému výkonu titulů z Elsaska, Lotrin's ka a Lucemburska na ú zemí Velkoněmecké říše z 24. ledna 1942 Říš. zák. 1., str. 43, kapitalisační
míru úrokovou podle odhadního řádu pro výkon soudní exekuce, druhé
nařízení říšského protektora k provedení nařízení k jednotné úpravě
ochrany pracovního příjmu před zabavením z 29. června 1942, Věst. nař.
str. 195 a k tomu výnos ministerstva spravedlnosti z 2. července 1942'
o posudku nejvyššího soudu ve věcí výpočtu zabavitelné částky při exekucích pro výživné na služební a ,zaopatřovací platy.
Pokud jde o poIitickou sprá.vu, byly ve sbírce publikovány Směrnice'
o nakládání s věcmi propadlými ve prospěch protektorátní pokladny v ří
zení před politickými (vládními, policejními) úřady, zejména ve správním trestním řízení a dr. Josef Ho f f man n zpracoval výnos Vůdce o'
správě v Protektorátu ze 7. května 1942 Říš . zák. 1., str. 329, nařízení říš-o
ského protektora o správě z příkazu Říše v Protektorátu z 23. května:
1942 Vést. nař . str. 118, s prvním prováděcím nařízením k němu a seznamem protektorátních policejních úřadů, zařízených jako správa z říšského:
příkazu a vedoucích okresních hejtmanů správy z říšského příkazu,
dále vlád. nař. z 26. května ,1942 č . 185 Sb. o nové úpravě obvodů a sídel
okresních úřadů s tabelárním přehledem nové organisace protektorátních politických úřadů.
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Z právních předpisů týkajících se židovské otázky registrovala sbírka_
všechnÍl vydaná protižidovská opatření hospodářská, vyhlášku ministra.
zemědělství z 15. ledna 1942 o zákazu vydávati vepřové maso 2idům, dr.
Josef Ho f fm a n n pak zpracoval vládní nařízení ze 7. března 1942 č. 85 ·
Sb.; kterým se vydávají další předpisy o 2idech . a židovských míšencích,
dále předpisy o zaměstnávání 2idů; o vystěhováni a přesídlení 2idů "
zvláště nařízení říšského protektora o opatřeních k umístění 2idů v uzavřených sídlištích ze 16. úno·r a 1942 Věst . nař. str. 3-8, čtvrté nařízení říš
ského protektora o péči o 2idy a židovské organisace ze dne 13. dubna
1942 Věst. nař. str. 91, vládní nařízení z 9. dubna 1942 čís. 137 Sb. o židovských míšencích ve veřejné službě, a k jeho provedení vydaný oběž
ník ministerstva vnitra z 29 . května 1942, dále pozměňující nařízení říš
ského protektora k vydaným nařízením o péči o 2idy a židovské organisace, vyhlášku ministra zemědělství a lesnictví z 10. srpna 1942 o zákazu
vydávati určité zboží Židům, vládní nařízení ze 17. července 1942 čís. 260 ,
Sb. o zaměstnávání Židů a oběžník ministra vnitra ,z 30. ,června 1942 o
p.rovádění vlád. naŤ. čís. 137/42 S'h. o židovských míšencích ve veřejné
službě u korporací veřejného práva.
Z oboru požární policie zpracoval dr. K. Dr d a c k Ý vládní nařízení'
z 18. prosince 1941 čís . 30/ 1942 Sb. o věcech požární ochrany a vládní nařízení z 3. ledna 1942 ds. 3'1 Sb. o dani z požární ochrany, vládní nařízení
z 21. května 1942 čís. 228 Sb. o otevřeném uskladňování obilí a jiných
žňových plodin.
Změnu a doplnění rybářských zákonů zpracoval dr. Sadislav Str nad,
pokud se tak stalo vládním naříZením z 23. října 1941 čís. 5/42 Sb. o čás- ·
tečrté úpravě rybářství.
Právo veřejných zaměstnanců zpracoval dr. Josef K"r e j čí ml., a to
vládní nařízení z 23. října 1941 čís . 11/42 Sb., jímž se v oboru veřejného ,
pensijního zaopatření upravují právní poměry při zaopatřenosti někte
rých poživatelů zaopatřovacích platů, vládní nařízení z 30. října 1941
čís . 44/42 Sb. o snížení výplaty veřejných odpočivných (zaopatřovacích)

platů

vzatým do vaz'hy orgány Říše, vládní
z 18. prosince 1941 čís. 82/42 Sb. o vlivu soudního trestního řízení"
na služební poměr veřejných zaměstnanců a na veřejnoprávní pensijní
zaopatření, zkušební řád o zkouškách z německého ja:zY:ka, vydaný oběž
níkem ministra vnitra ze 17. ledna 1942, vládní nařízení z 15. ledna 1942
čís. 51 Sb. o náhradách cestovních výloh ve veřejné služ'hě, a vládní naří
zení z 15. ledna 1942 čís . 52, jímž se toto provádí, dále vládní naří~ní
z 15. ledna 1942 čís. 53 Sb. o náhradách stěhovacích výloh ve veřejné ·
službě a k němu vydané prováděcí nařízení z téhož dne čís. 54 Sb. a
k těmto nařízením vydané další prováděcí předpisy.
Stejně zevrubným způsobem byly zpracovány' všechny vydané právní'
předpisy z oboru poplatků, daní, ,c hudinství asociální péče, policie bezpečnostní, silniční, stavební, mravnostní a pořádkové, dále předpisy o vedení matrik, předpisy devisové a valutové a předpisy týkající se řízeného
hospodářství cenového a odbytového, kteréžto byly zvláště zevrubně probrány podle jednotlivých oborů hospodářských výrdbků.
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·čekatelné'ho poživatelům

