Literatura.
Dr. Jaroslav Str á n s ký: Smysl a předmět tiskové opravy.
(Sbírka. spisů p·r ávnických a llIWrodohospodářských, sv. XL VII, Emo 1930.)
Spis Dr. Stránského obsal>uje na 108 stránkách jen porvní tři kapoito~y obsáhlého pojednám q tiskové opravě. Pojednálvá se tu v prvé kapitole o tiskové op,ravě jako problému ideovém, v druhé o vzniku, vývoji
a rat10 legis, V'e tře,tí o předmětu tiJskové opravy. Podle předmluvy podává tu autor jakousi ideologii tiskové opravy; pro druhou, dClgmatickou
část, již odložil až do doby, kdy bude možno'. ji opříti o nový, unifikovany
zákon tiskový, ponechal si pojednáJní o subjektu práva, a subjektu po·vínHosti této instituce právní, o náležitostech tiskové opravy a náležitostech
jejího uveřejnění i předpisy por'ocesní.
V prvé kapitole, věD!ované ideovému problému tJiJskové opravy,
správně pozastavuje se nad tím, ja:k jednotlivé instituce tiskového p~'áva ,
mezi nimi i instituce tiskovéop,r avy, nejsou v teorii dosavadní spolu
spiaty jednotícirrn nějakým principem, positivní ideou, nýbrž jak nanejvýše formálně se spolu sp'o jují nejasným apriQrním požadavkem tiskové
svobody. Snaží se ujasniti si tento základní dosavadní princip teorie
práva tiskového, zjišťuje především, že zvláštní význam periodického
tisku, na nějž o,t ázka tiskové oporavy především se vztahuje, spočívá
v tom, ž·e tento tisk p'r.acuje s jakousi fik'tivni individualit'ou nov1Di, které
vstupuji ke svému kruhu čtenářů ve zvláštní intimní poměr stále zesilovaný pola'okem techniky. Mluví-li se v souvislosti s touto institucí tisku
o svobodě tisku, vtká se otázka po smyslu této svobody. Stránský
duchaplně rozděluje tuto o,t ázku ve tři a ptá se po svobodě čí, svobodě
od čeho a svobodě k čemu. K prvé otázce poukazuje na příkladech
sovětského Ruska, fašistické Italie i velkých tiskových t.rustů v zemích
západních, že svoboda tisku má přece jen spíše charakter privilegia, než .
přívlastky obecného právního statku a dodává: "Kdyby ústředním regulatiV'em tiskových řádů byla skutečně nějaká obecná mohouc.ruost a
fUlnkce všech svéprávných účastníků pdvního řádu, bylo by snad možno
pochopiti negativní konstrukci normového &ouboru, která se spokojuje
určerom výjimek. Lidé však se rodí jen s mozky a jazyky, a stroje, jimiž
se produkty myšlenkové a jazykové mohoucnosti techniky multiplikují,
samy jsou výjimkou." Ideologie tiskové svobody míří patrně ke službě
veřejné a ne k poouhému zájmu privilegovaných jednotlivců. "Nejde
o volný výkon koncesované živnosti, jde zřejmě o duše,v ní život všech"
(str. 19). ,S tohoto hled'i ska svoboda tisku ne-znamená, než svobodu tištijného slova majetkově privilegovaného jedince (str. 21). Osvoboditi tisk
od veřejné moci znamená tedy dáti těmto priV'ileg·ovaným jedincům
moino·st, aby působili na veřejné mínění nejen zněním a úp,r avou zpráv,
nýbrž i zatajováním zpráv, Nejdeť v tiskovém práivu jen o zabráněni
deliktům. Tisk může šrood-iti i jinak, J1€Ž pácháním trestnych činů . Tu již
vágn~ a negativní pojem tiskové svobody nestačí. J.e,s t třeba hledati
positi vní regulativní ideje .účelové, máme-li sporávně vystihnouti vlastní
smysl jedwotlivých institucí práva tiskového, zvláště i t'uskové opravy.
Od otázky, o čí svobodu tu jde, od čeho· tisk jest svo.boden, dospívá tak
autor ke třetí své otázce" k čemu je svoboden. Zjišťuje především. že
primérní funkcí pel'iodického tisku jest funkce zp,r avoda.jská. Uvažuje
pak, je-li věcí právního řádu, aby postulátu pravdivéhol zp-ravodajstvl
sloužil také on, resp. j-est-li taková jeho orientace v zájmu jeho vlJastJní
vnitřní důslednosti a souladnosti; jest pravdivo,s t periodického zpravo-
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daj ství žádoucím předmětem ochr:l.l1y p,r ávního řádu? (str. 23). Dochází
tu k o(~povědi , ž.e "svobodný tisk nechť jest tisk svobodný ve vůli
k pravde a v péČI o pravdu, protože pravda jest objektivním jeho urče
ním". "V ničem není mravní legitimace tiskové svobody než v tomto
u:~en.í tisku. " "Pravdivost ta.k zva.néh.o veřejného míněn'í jest veřejný '
zaJem, a zkušenost učí , že bez přispění právního řádu nelllÍ ochrana
tohoto zájmu dostatečnou měrou zajištělI1a." (str. 24). Mohlo by se zdáti,
že p·r ávní řád nejlépe zajistí pravdivost periodického tisku, když pověřf
stát, aby byl také výhradným předsta.vitelem veřejného mínění. Ale zes t átněním periodického tisku se více zka.zi než spravi Jen ne.závislo·s t
tisku na moci je nezávislostí myšlenky. Jest jen za.po>třehí podříditi tétonezávislosti také tiskař~ vyda.va.telea redakto'r y, jejichž funkce nesrl1l
zůsta.ti privilegiem, které podřizuje veř·ejné mínění jim. Svoboda. tisku,
jež doposud byla jen svobodou jejich, musí se státi svobodou pravdivé·
informace (str. 25).
Dosa.vadní právni řád sna.žil se v určitých mezích za.bezpečiti pravdivost novinářské zprávy přímou odpovědností zpravodaje. Možnost po-o
užíti subjektivní odpovědnosti zpravoda.jovy k tomu cíli jest však povahou věci značně omezena. Je tu však ještě jiná cesta v dnešním
právním řádu již obsažená, a.le pro neuja.sněnost svého cíle ne zce,l a vy užitá. Jsou to instituce, které umožňují účast veřejné admÍ!ll,jstrativy a
úča.st občanského živlu laického k tomu konci, aby se nepra.vdivé noviny
opravily. Zákonodárce, kte,r ý k této účasti úřady a občany oprávnil,
neuvědomil si sám, že je k ni volá,.
S tohoto hlediska slučuje pak Stránský otázku záva.zku periodického tisku k uveřejnění úř·edního výnosu s otázkou závazku tohoto
tisku· k uveřejnění opravy. Bohatými literrurními doklady ukazuje tu,.
ja.k marně se dosavadní věda sna.žila obojí tuto instituci uspokojivě vysvětliti. Z pojetí svobody tisku Stránským hájeného vyplývá mu pak
přesvědčivé učení, že úřední vyhláška je "projev veřejného úřadu ,
kterým se ve veřejném zájmu podle možnosti zpravodajsky dopll'íuje
obraz událostí. skreslený zámlkami, ať už tendenčními nebo bezděčnými "
(str. 35) a právní řád dává k tomu cíli úřadu možnost částečné expro ·
priace tiskového podniku. A stejně i v opravě vidí částečnou expropria ci
periodického tisku k účelu v podstatě stejnému .
• Ta.k se origj,nelnim, ale nevšedně duchaplným zpúsobem poda.řilo.
autorovi sloučiti pod společným zorným úhlem čtyři na. pohled rozdílné
instituce tiskového práva, jež dosavadní teorie J1Jevysvětlova.la uspokojivě , lpějíc příliš na soukromoprávním rázu tiskového podníkání. J·e st to
jedna.k přímá subjektivní odpovědnost auto'r ova, resp. odpovědné redakce z obsahu tiskopisu, při níž nemusí jíti jen o zprávy na cti utrhačné, podvodné, nekalou soutěží diktované
nebo popla,šné, nýbrž.
o škodlivé vědomě nepravdivé zprávy novinářské vúbec a to o odpovědnost jednak trestní, jednak civilní, při čemž již třeba přihlížeti jalw·
k. exkulpačním momentům jednak k bonae fidei, jedna.k k veřejn é mu
zájmu. V . druhé řadě je to přímá péče administr2"tivní o opravu a {ll'
plnění periodického zpra.vodajs.t ví nepravdivého, jímž právní řád pověřuje veřejné úřady nebo zúčastněn é osoby soukromé. Posléze ustanovení, aby se v novinách zřetelně odlišila sdělení rázu rekla.mního od
ostatních zpráv (str. 40).
Vystihnuv tak smysl tiskové svobody ja-ko svobody pravdivéinformace a získa.v tak ideový podklad pro systematické za.řa.dění instituce tiskové opra.vy, omezuje se autor v další své práci na tuto
instituci a líčí v následující kapítole podrobně její vZÍlik, vývoj a
rationem legis.
Stopovati historické vylíčení vzniku a vývoje tiskové opravy
autorem podané nemělo by smyslu. Pokud přehlédnouti mohu, jest úp~n~
a tak pečlivě zdělané, že každému, komu jde o historické kořeny dnesl1l
instituce, přinese vhodné informace ta.k doložené, že mohou b:)7ti pod-
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kla,dem dalších podrobnějších studií. Ze srovnání vývoje této instituce
ve Francii, v Belgii, v Italii, ve Švýcarsku na jedné straně, v Německu,
v Ra~ousku 3; v Uhrách na straně druhé, vyplývá mu, pokud jde
o ratlOnem legls, rozdíl mezi francouzským a německým typem tiskové
opravy. Kdežto francouzské droit de réponse ukazuje na subjektivně
a individualisticky zájmové pohnutky, z nichž tato legislativní myšlenka vznikla, ukazuje německá Berichtig'ungspflicht na objektivní kulturní účele, jímž by za plného pocho'p ení této původně snad jen p'olouvědomělé koncepce sloužila (str. 59). Srovnává pak podrobně obě tyto
instituce a dochází k poznání, že francouzské právo k odpovědi, jehož
podmínkou je, že někdo byl v periodickém tisku jmenován neb označen,
a jež není blíže vymezeno, pokud jde o přípustný obsah odpovědi,
nemusí se omeziti na pouhou opravu, ano, nemusí vůbec opravou býti,
takže jde dále, než vyžaduje vlastní smysl instituce tiskové opravy a
omezuje tiskQvou siVobodu měrou zbytečnou. Pokud jde o německý
typus tisko-vé opravy zdůrazňuje především velmi zajímavě, že autoři
této instituce sotva si byli jejího smyslu plně vědomi, pokládá však
jejich chybné názory, pokud nedošly výrazu v teks,t u zákona, za nerozhodné pro výklad. Omyl vidí především v systematickém zařaďování
instituce tiskové opravy do kategorie předpisů pořádkových. I tu zvláště
rozbo,r em systematiky Lisztovy dochází k závěru, že právní zřízení
t1skové opravy nutno logicky v soustavě tisko'v ého práva konstruovati
jako administrativní normu, kte-r á ve veřejném zájmu dává publicitu
periodického tisku do služeb interesovaných jednotlivců. Správně zdů
ra,zňuje, že v tiskovém právu nejde jen o trestní represi trestných čiml
obsahem tiskopisu páchaných, že nejde také jen o policejní dozor nad
po-řádkem ve věcech tisko-v ých, nýbrž že se tu řeší i positivní úkoly
administrativní, v našem případě úkol, kdy a jak dáti ohroženému neb
zasaženému k disposici za účelem obrany aparát tisku, jímž naň bylo
útočeno, a jejž má právě k disposici jen majitel periodického tisku,
nikoliv však postižený. Tím zákon zajišťuje rovnost zbraní v boji, který
se před veřejným míněním odehrává. Správně však zdůrazňuje Str.,
že při německém Berichtigungsrecht jde o jiný účel, než při h'ancouzském dwit de réponse. Bylo-li totiž účelem no-r my francouzské, aby se
chránil soukromý zájem jako ekvivalent tiskové moci, tedy, aby se
zmírnila nepříjemnost tisku, jest účelem normy německé, aby se paralysovala jeho nepravdivost. Tím dospívá autor k základní otázce celého
problému, jak s jeho stanoviska se mu jeví, totiž k o-tázce materielni
pra,vdivosti tiskové opravy. Upozorňuje znovu, že při tiskové opravě
jde o pořádek tisku a to ne pouze ve smyslu po.Jicejním, nýbrž obecně
administrativním; "jde tu o takovou právn-í organisaci periodického
tisku, jaká by nejúčelněji sloužila jeho pravdivému zpravodajstvi"
(str. 73). "Jest to pa,radox a přece skutečnost, že lze omvdě také posloužiti stejnoměrným nebo aspoň stejnoměrnějším rozdělením možnosti
. lhát, je-li ohrožena monopo,lem veřejného slova, a z této paradoxní
skutečnosti čerpá instituce tiskové opravy svůj hlavní smysl" (str. 73).
" Ostatně může právní řád nebezpečí, že se tiskové op-ravy v konkretním
případě zneužije k šíření nepravdy, čeliti dvojím způsobem: Buď pohrůžkou, že tako-vé zneužití bude potrestáno, nebo omezením závazku
na- případy zpráv nepravdivých" (str. 75). Při tom správně upozorňuje,
že trestnost nepravdivé opravy je myslitel na i v systému, jenž netrestá
nepravdivých zpráv. Neboť při opravě se netrestá publicistická nepravdivost, nýbrž obmyslné vetření se v cizí disposiční oblast pod
rouškou právní instituce. Druhou cestu. osvoboditi periodický tisk od
povinno-stí, dementova,ti ve fo-rmě tiskových oprav také zprávy pravdivé,
pokládá autor za neschůdnou, poněvadž prováděním důkazů by se
uveřejnění opravy oddálilo, čímž by oprava pozbyla smys~u. Přiml.ouy.á
se však za to, aby instituce tiskové opravy byla normovana detalln.eJšími předpisy než doposud, a vyvozuje tento požadavek ze základlllho
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r,vého názo,ru, že "tu máme co činiti s admin~strativní normou, která
soukromé výrobní prostředky veřejného mínění podrobuje z- části veřejné
službě", tedy se součástí práva správního, jež vyžaduj e hojnější kasuistiky, než normy trestní.
V třetím oddílu jedná autor o předmětu tiskové opravy. Zabývá
se tu před e vším otázkou pojmu pe,rio<1ického, tils kopisu a nadhazuje
otázku, zda by se neměla instituce tiskové opravy rozšířiti také na tisk
neperiodický. Ačkoliv připouští, že mnohé mluví pro to, zvlášť při dílech
rázu převážně zpravodajského, nepokládá právní ingerenci v tomto
směru za prakticky proveditelnou. Ani tiskovou opraNU le,t áku nebo
plakátu nepokládá za uskutečnitelnou. Obšírně a s hojnými literárními
doklady se pak zabývá otázkou, co jest považovati za skutečnosti ,
() nichž opravovaná zpráva jedná, a dochází k požadavku, že táž
účelová o'r ientace, která vedla jeho, výklad o ,smyslu tisko'VIé opravy,
musí zůstati vodítkem při interpretaci hlavIÚh.} znaku dané skutkové
'\ podstaty. Velmi duchaplnou analysou dochází k závě~"U , že vedle udállostí, které se dějí a stavy, které trvají, mohou i hodnotní úsudky vyjadřovati skutečnosti, pokud tyto hodnotní úsudky vyplýv;a jí z norem
"skutečných", t . j. positivně formulovaných ať jakýmkoliv subjektem
a v jakémkoliv komplexu, na rozdíl od posudků, Me,ré se opíra jí o pouhý
subjektivní dojem kritikův o existenci nějakého, měřítka, účele nebo
normy. Proto se přimlouvá za to. aby předmět opravy byl v zákoně
{)značen jako "zpráva", nikoliv' jako "skutečnost".
Po,něvadž při tiskové opravě jde jen o objektivní fakt zprávy,
může býti žádáno o opravu tiskové chyby. Rovněž ne,záleží na tom; zda
zpráva podána je indikativně nebo hypo,t eticky, satiricky nebo ironicky.
Pojmově sice by nebylo vyloJlčeno šíření zprávy obrazem nebo hudbou
( popěvky s obecně známým tel'istem), ale positivní právo omezuje
opravu jen na výrazy slovní ; de lege ferenda měla by kasuistika při
hlédnouti i k možnosti skres.]iti skutečnost v periodickém tisku obl·azem.
Za určitých okolností může i zamlčení býti zprávou a připouštěti opravu
(výpočet poslanců při určitém jednání přítomných , v němž některé
jméno je vynecháno, odůvodňuje opravu stejně jako zpráva, že tento
poslanec se jednání nezúčastnil).
Obšírně na konec vyvrací názoT, že by zpráva odjinud převzatá
nemohla býti předmětem opravy, rovněž jako inserát, i zpráva immunisova,n á a oprava sama. Kniha doc. Str. zůstala tOTsem. Toho jest lito,v ati tím více, že
teprve při řešení otázek, jež a,u tor vyhradil da.lšímu dílu, bude možno
plně oceniti význam duchaplné právnické kons,t rukce ústavu tiskové
opravy, jíž především jest věnován tento první díl. Nebo,ť jako každý
vědecký poznatek věd empirických, musí i právnická konstrukce svou
správnost prokázati nejen pokud jde o logickou její správnost, nýbrž
i pokud jde o věde ckou upotřebitelnost ' při výkladu konkretních zjevů,
v právní vědě, tedy při výkladu jednotlivých positiVIÚch norem. Ale i to
co zde již Str. podává, stačí k průkazu, že jeho vědecká konstrukce
je vážným ziskem, zvlášť , s,r ovnáme-li hloubku myšlenek a logickou dů
slednols.t jeho spisu s vědeckou lehkomyslností a povrchnoRtí, s níž velmi
často se setkáváme v pojednáních, věnovaných právu tiskovému.
Jest především zásluhou Str., že s plným důraz e m zamítá obvyklý
postoj proti tiskovému právu jako ochraně nejasné jaké~i tiskové svobody. Kdežto jiným t. zv. občanským právům s,e, již dostalo kritického
rozboru v tom smyslu, že nejsou myslíte,l ná jako přirozená, na, positivním právu nezávislá práva, nýbrž jako' poolitická 'směrnice, vyplývající
z urči.tého (liberálního) světového názoru, jež může býti interpre,tačIÚ
pomůckou při výkladu positivního p'r áva, nemůže, je však nahraditi;
přijímá běžná nauka tiskového práva svobodu tisku jako právní pojem,
aniž se namáhá blíže vymeziti jeho obsah. Spokojuje se, jak Str. správně
vystihuje, negativním vymezením, že tisk nemá býti omezován veřejnoLl
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mocí. Mám za to, že Str. se podai:'ilo př es vědčiv ě ukázati, že v tomto
smyslil t. zv. tisková svoboda neznamená skutečnou svo bodu občanú
nýbrž privilej ma jitele tiskového podniku vykonávati vliv na pi:'e~
svěclče ní občaniL Svoboda osobní, domovní, tajemství listovní, právo
spo lčov ac í a shromažďovací jsou skutečné výhody občanú . Tisková
. svoboda Í'3 však do té doby privilejí, dokud nemúže tisku užívati každý.
Má-li tedy tisková svobod.a znamenati skutečný prospěch občanů , skuteč n ý politický princip slučitelný s dnešním naším svě tovým názorem.
j ak vS/ra.zu dochází v právním řádu, nemožno ji chápati jiJiak, než jakó
svo bodu k pravdivému zpravodajství, volnost tisku zprostředkovati
občanúm to; co v tisku hledají, totiž prav div é zprávy.
Tímto základním hlediskem na vlastní smysl tiskové svobody mění
se i pojem tiskové opravy. Není již pouhou možností danou jednotlivci,
aby v osobním svém zájmu odpovídal na zprávy jeho osoby se týkající,
l!ýbrž je č lánk e m v ř ~dě opatření, jež právní řád múže u 'S initi v zájmu
kulturním, v zájmu zprostředkovati veřejnosti tiskem pravdivé zpi'ávy.
Str. ovšem zamítá n e jradikalnější zpúsob řešení, totiž zestátnění tisku
ať podle vzoru komunistického nebo fašistického . Neboť vláda není dostateč nou zárukou pravdivosti zpráv jí publikovaných. Nepokládá té i
za praktickou možnost danou komukoliv, aby opravil jakoukoliv n epravdivou zprávu tisku ; n eboť musilo by tu býti řízení o pravdivosti
zprávy, jež by nepom ě rn ě zatížilo noviny i soudy, aniž by se dosáhlo
cile, aby oprava následovala přímo po nepravdivé zprávě. Vidí jen
čtve rou možnost, již lze cíli se přiblížiti, totiž civilní odpově dno st za
škody nep ravdivou zprávou zpúsobené, trestní odpovědnost za určité
n epravdivé zprávy, závazné ro zlišová.ní zpráv od placených oznámení, a
kon eč n ě právo, užívati tisku .k opravě, tedy jakousi expropriaci ti,skového podniku, jenž se zpronevěřil svému poslání, zprostředkova,ti
pravdivé zprávy, a to jednak tím, že zamlčel zprávu pro v e řejno st dllležitou (povinnos,t tisku uveřejňovati úřední výnos), jednak t ím. že
uveřejnil zprávu nepravclivou (povinnost uveřejňovati tiskovou opravu).
Řadě takto vedle sebe jednotlivá opatření , jimiž lze pú sobiti
k pravdivo1sti tiskových zpráv, dosahuj e nejen upotřebitelného vrchního
pojmu, jemuž celou l'adu institucí doposud ne ladně v tiskovém právu
rozptýlených lze podřaditi, nýbrž i přesvědčivého a pro podrobně j š í
zpracování vlastního problému významného sy&tematického jeho zařadění. Uvědomujeť si, že k společnému cíli, zabezpeč e ní pravdivosti
tiskov}' ch zpráv slouží nej en ustanovení eivilního práva (nárok na náhradu ). a, práva, trestního ( přímá odpově dno1st za zprávy na eti utrhačn é,
podvodné, n ekalou so utěží diktované a poplašné), nýbrž i práva správního, totiž přímá péče administrativní o opravu ' a doplnění pel'iodiekého
zpravodajství n epravdivého, jímž právní řád pověřuje úřady nebo
zúčaRt.něné osoby soukromé. Posléz e ustanovení, aby se v novin ách
úetelně odlišila sdi'lení rázu reklamního od ostatní ch zpráv.
Touto svou základní právni ckou kon8trl1k cí tiskové opravy získává
tak moznost vz ájemně hodnot.iti jednotlivé systém y tiskové opravv
v rúzných zákorloclárstvích zavedené nebo literaturou doporučovan é.
Zvlášť 'ieho dúkaz. že francouz ský clroit de réponse ukazuje na snbj ekt.ivn ě individualistické zájmové pOhnutky, z ni chž tato legislativní
myšlen ka vznikla, kdežto n ě m3cká Beriehtigungsrecht na o?jektivní
kulturní účele jímž by za plného po chopení této původn ě snad .len polouvědomělé kO;lcepce sloužila, pokládám nej en za př esvě dčivý, nýbrž i za
značn}' zisk jak pro výklad positivních norem, tak pro další vybudov~ní
této institu ce. K tomu se přípín ající úvaha o obraně proti nepravdlve
opravě, totiž zda se doporučuj e trestní sRnkce na nepravdivou od~ově~,
či právo dané tisku odmítnouti takovou opra,vu. zase mu poskytUJ e p]']ležit ost, ukázati plodnost základní jeho rr,tyšlenky, když zdúr~zňuj >3 , ~p:
civilní i trestnt odpověc1no,st za nepravdiVOU opravu n emUSl se kryti
s odpovědností za nepravdivou zprávu. poněvadž při nepravdivé odII
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praVD! instituce. Též otázku předmětu tiskové opravy řeší hladce

a

uspokojivě na základě své konstrukce. Zvláště obtížnou a spornou
otázku. přípustnosti opravy tam, kde nejde ve zprávě o smysly zjistitelné zjevy, nýbrž o hodnotní úsudky o těchto zjevech řeší velmi ducha.-plně a podle mého soudu uspokojivě. Netajím si ovšem, že v podstatě
správné jeho rozlišení mezi hodnocením normami positivně formulovanými ať jakýmkoliv subjektem a v jakémkoliv komplexu, čili normami
skutečnými od hodnocení normami anonymními a neskutečnými, může.

vzbuditi pochybnosti, poněvadž i "anonymní norma" existuje; za správ-o
nější bych považoval rozlišení podle platnosti normy, jednak proto, že.
eXistence normy není v jejím fixování v prostoru a čase, nýbrž v jeji
platnosti, jednaJ{ proto, že požadavek pravdivosti anto'r em právem zdúrazňovaný obsahuje v sobě požadavek, aby zpráva, ať jde o fakta
nebo o hodnocení, obstála, jsouc hodnocena podle normy objektivni
pravdy. Vždyť právě z vývodú Str. vyplývá" že při tIskové opravě nezáleží na tom, zda redaktor zprávu subjektivně hodnotil jako pravdivou
nebo nepravdivou. Připustil bych tedy tiskovou opravu ve všech pří 
padech, kdy normu, jíž fakt byl hodnocen, mohu považovati za objektivní, t. j. takovou, jež má podle pra,v idel logiky uznána býti za obecně
platnou, ale také jen v těchto případech. Výrok, že umělecké dílo je
kýč, neopírá · se o objektivní normu a nemúže tedy býti předmětem
tiskové opravy na rozdíl od výroku, že je plagiátem, kdy zpravodaj tedy
vytýká, že autor se neřídil objektivní normou, nevydávati cizí duševní
plody za vlastní.
Zvláštní ceny dodává dílu Str., že na rozdíl od jiných auto'rů , podávajících originální myšlenky, nespokojil se výkladem svých názorů,.
nýbrž velmi pečlivě je konfrontuje s míněním jiných autorú.
Pochybnosti by mohly vzniknouti pokud jde o použitou vědeckou
metodu potud, že ve výkladech Str. úvahy dogmatické splývají s úvahami politickými. Mám však za to; že v této dúsledně prováděné metodě
autorově je jedna z předností jeho díla. Neboť patrným cílem jeho
jest, vysvětliti teoreticky inst.ituci opravy tiskové, a to způsobem, jenž
by vedl k správnému výkladu sporných positivních norem. K tomu
nachází vhodnou pomúcku ve vymezení politického cíle tisko,v é svobody i ODravy. Nehledá však tuto pomúcku v subjektivních jakýchsi
tendencích politických, nýbrž v objektivních postulátech ústavy. 7,e
takto získaná myšlenková konstrukce je logicky správná, vyplývá
z toho, že v podstatě jest to norma, nadřaděná normám tiskového práva,
a slučující v myšlenkovou jednotu nejen jedno,t livé normy positivního
práva tiskového, nj"brž i druhotné no·r my. k nimž dospív.á interpretacf
těchto positivních norem. Nelze, tuším, kriterion sprá.vné interpretace
hledati metodicky správněji. Že· je tato cesta prakticky upotřebitelná,
ukazuje hořejší rozbo'r. Ve spisu Str. vidím cenné obohacení chudé lite~
ratury tiskového práva, jež zvláště jest vítati nyní, kdy stojíme před
novým tiskovým zákonem. Že dílo Str. je taJ{é v tomto legisla,t ivním
směru uDotřebitelné. ukazuje již první 'j eho kapitola, . jež, uveřejněna
v roč. VII. (1928) Vědecké ročenky právnické fa,kulty,nezústala bez
vlivu na osnovu tiskového zákona z r. 1930.
K a II a b.
D~c. Dr. Vladilt1ír S o 1 n a ř: . Zločinnost v zemích českých ' v letech
·1914--192'2 shl e d i S k a k r i min á 1 n í e t i o log i e a r é for ID y
t r e st n í hop r á v a (Praha 1931, knihovna sbornílcu věd 'p'r ávnich "

státních).
.
v
Docent Dr. Solna,ř , jenž již v řa,dě studií. obíral se v?~á.zlmmi pre.vážně rázu kriminálně politického (tak ve sp~sku N ~urClt~ odSOUZ~lll,
1925, Poznámky k systémůn; trestú v ,čs. o's nove tres~mho. za,kona, Ves.tník čs. společnosti pro pravo trestnL 1925, L9, leg~sla,zlOr:e pe~lale. I?
Cecoslovacch ia" Annuario di Diritto Compaa:a,to e di Studl Legls,la.tJVl,
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1930, a v řadě referátů v Revue de droit pénal et de criminologie i v ref erátech pro londýnský kongres vězeňský 1925 i pro třetí sjezd čs" právníků v Bra~islavě 1930) podává v tomto spise podrobnější rozbor jednak
metody knminálně statistické, jednak výsledkú kriminální statistiky
v zemích českých za války a v období poválečn_ém. Správn·ě zdúrazňuj e ,
že nutno přesně lišiti nauku o trestněprávních normách od nauky o zločinu jako společenském zjevu, jejž možno studovati dvěma metodami,
statisticko u a zkoumáním jednotlivých případů. Obojí postup pokládá za
technicky vhodný k zjišťováni pravidelností v jevech zločinných (kriminální etiologie) a jde jen o přiměřenou kombinaci obou způsobů (14).
Kriminální statistika podává rámec, pozo·r·o vání jednotlivých případů
přís lu ší jej vyplniti, po př. poopr~viti. obmz daný kriminální statistikou,
pokud je takto možné hlubší p'l1Oniknutí skutečnosti a náleží mu konečně
ty úkoly, které se vymykají kriminální s.t atistice pracující s velkÝmi
·Čísly.
.
Ohranič-iv tak ka-iminální statistiku jako metodu badání od metod
právnických i od zkoumání jednotlivých případů, přistupuje k nejzajímavější části svého pojednání, totiž k rozboru momentů, jež právě
po dobu, o níž chc~ jednati, činí statistická zjištění pochybnými. Vycház!
tu od známého rozlišení Ferriho mezi zločinností skutečnou (počet činu
skutečně spáchaných), zjevnou (počet činů úřadům oznámených) a zálwnnou (počet činů, pro něž došlo k odsouzení), jež však prohlubuje
tím, že si uvědomuje, že i rozpětí mezi těmito třemi skupinami dat se
podstatně měni jednak změnami, jež prodělávají jednotlivé pojmove
znaky trestných činů (kupní síla peněz při deliktech majetkových) ,
jedlllak změnami norem, jednak různou aplikací norem i různou intens itou a poho·t ovostí trestního stihání, konečně vlivem přesunů v obyva
telstvu. Všechny tyto momenty působily za války a přímo po válce
mnohem in tens ivn ě ji, než v dobách normálních, c-ož činí studium krimináhú statistiky těchto let úlohou v.elmi obtížnou a autor pěkně a pi'ehledně ukazuje vliv jednotlivých těchto momentů.
Zdůrazniv takto momenty, které by spíše daly _ očekáwtti polde ~
čísel kriminální statistiky, upozorňuje na nápadné zvýšení těchto cifer
l)ěhem války a snaží se podrobněji je rozebrati jednak podle druhů trestných činll, jednak podle povahy piachatelú a zpflsobu ukládaných ' trestů
i také pokud jde o terito['iální rozdělení z ločinno sti .
Pokud jde o druhy trestných č inů , ~'ozeznává dvě skupiny. První,
k níž počítá krádež a zločiny podle §§ 81, 83 a 98 tl'. z., jsou charaktelisovány nápadným vzestupem za války; druhá, k núž - patří všechny
·o statní čÍ:IlJy, vykazují Zla války pokles, naproti tomu po válce vzestup,
jenž ovšem v některých z nich, jako vražda a loupež, je jen dočasný
v letech 1920-1921. Autor upozorňuje zvl áště na souvislost poldesu ná.silných z lo činfl za války s poklesem konsumu alkoholu.
Pokud jde o osobní vlastnosti pachatelů stopuje S. zvláště nápadný
vzestup zločinnosti že.IlJské, jenž trvá ještě několik let po skončení války.
Zločinnost mladistvých vykazuje pohyb obdobný, jenže se vrací do normální míry dříve, než z lo činnost ženská,. Osoby ženaté a vdané zúčastní
s e Z~O války zločinnosti v míře vyšší, než sv-obodní; naproti tomu po
válce podíl svobodných na krádežích stoupá, kdežto co do ostJat.lúch či,nů
ldesá. Za války je též nápadný zvýšený podíl osob trestně zachOiValých,
jenž k lesá v době, kdy zločinnost se vrací do normálních kolejí. Z toho,
že tresty za války ukládané byly poměrně nízké, usuzuje, že převahu
měly delikty rázu lehkého. Rovněž doklic1á statisticky známý !:akt, že
na zvýšené z lo činnos.ti hlla vní podil měla střediska prflmyslová a kraje
chudé.
Celkem autor sám ukazuje, žEl jeho studie nepřináší nových objevú
Rni co do poznatkfl kl'iminálněetiologických, ani co do požadavkú kriminálněpolitických. Pokud o etiol-ogii zločinno·sti jde, potvrzuje jeho studium známé zjevy, že totiž zpravidla pohyb deliktů majetkových je
opačný , než deliktfl násilných, že také krádež vykazuje jiný pohyb než
11*
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podvo d a z pr o n evě r a , že těž k é z lo č in y vykazují p o m ě rn ě m é n ě nápadn é
změ n y , než delikty lebk é a pod. Za jímavý je jeho záv ě r , že vál eč n á
z ločinn ost p odmín ěna je více vn ě j š ími vlivy, než disposicí o,byv atelstva.
P ok ud jd e o k r imináJn ě poli tické závě r y, omezuje se a_u t ol' n:a. n ěko lik
poznámek rázu spíše obecného-, z nicbž v yvo zuje správnost stan ovisk a,
jež co do z pů s obu trestní r ep.rese za uj ala čs. osnova t r estníb o zákon a..
Ačkoliv te dy v ě d eck é vý těž k y práce S., jak os tatn ě vyplývi z povahy vě cí , a jak též je patrno na ana log'ickýcl:i pQ'a cích v ciz in ě podnik nu tých, n ejsou valné, vítám jeho spis ja-ko sv ě d omit é dopln ě n í chudé
naš i literatury krim in áln ě soci-ologick é. Materiál snesený zp.racován je,
pokud př e bl édno uti mohu , p řesn ě, t éž ciz í literaturu p řibr al m ě r o u velmi
záslužnou ; ja.k o pramen dalších studií má práce S. zvláš tní cenu i t ím ,
že a ut or p,řibr al k svým z ji ště ním i úřední .zprávy st átních zastupitelstev
v, vrchnícb státních zast_u pitelstev o poh yb 11 z lo č inno sti v e zk oumaných
letech .
K a I I ab.
K a ntova Kritika čistého rozmyslu. P ře l ož il, úvodem, životo pisem
a re j střík e m v ěc n ým a os,obním op a třil prof. Fr a n t. Kr e j č í. Nákladem Česk é Akad emie v ě d a um ě ní , Praha 1930. Stran LXII + 567. Cena
75 Kč. Referuji-li v pr ávnick ém čas op,i se o př e kl adu nesmrteln é Kantovy
Kritiky, pak má to svůj důvod nejen v, t om, že záslužná a ob ě tav8; př e ..
k ladatelsk á práce seniora oeských filo s ofů prof. K r e oj č í b o zaslou ží v e
všech, i odborných, kruzích uctivé pozornosti, nýbr ž tak é a h l av n ě
v tom , že K ant a fenom.enolog ick á noetik a vů b ec má s vůj zvláštnJ
význam pro právní vě du , a jm e novit ě t éž česk o u právní vě du , jelikož
sloužila za základ výs t avb ě moderní mor m at i vn í t e o r i e p'r ávll i.
Stejn ě blízký v ztah jako k této t eorii má pak. jak známo, Kant ova fil osofi e k En g li š o v ě te orii ho s pod á ř sk é. Povážím e-l,i pak , že český pře
k lad Kritiky vycház í v dob ě, ve k te-r é filo sofi e i odborné vědv přimkl y
se k mod erním sm ě n'\m a ng'lick ým, fr a ncou zskSrm a ameri ckým. a ko n eč n ě v dob ě, v ní ž na vážkách subjektiv níh o hodnocená života zájem
o r oz umov é p-r oblémy a ,.lásk a Je p-ravd ě" (filo sofi a) vůb ec tolik ustoupila
do pozadí t ou ze po smyslo vém vz ruchu a ha j monii poru šují címu ma teri a lismu, jsou opráv n ě n y pl ně obavy, zda získ á si pře kl ad K ri tik y a l es p oň
jen o n ěkol,i k des ítek širší okruh čte n á řfl , nežli budou fr ekventanti
se min ářů filo sofick ých fak ult, ' čtou cíc h toto díl o více m é n ě z př inu ce ní ,
a hrstk a těch , k teří si přin es li do živo ta smysl a schopnost reak ce na
ko uzlo absolutního myšlení. Ne bez jist é chlouby pak lze zde tvrditi, že,
za n yn ě j š í myšlenkové situace ve filo sofických i odborných kru zích
budou to snad jedin é čl e n o v é práv nick ého česk é ho do rostu, vyc hovaného W e y r e m a E n g' 1 i š e m" (jíž tř e ti hlava pr á vn ě fil os ofick é h o čes
k ého s v ěta K a II a b jest K antovi z n ač n ě v zdálena), kt e ří budou pro.
čí tati stránky K re j čího př e kl a du , nikoliv, aby seznali č ás t, a t.o minulou
část vývoj e filo sofick ého myšlení, jak t omu asi bude, pokud se vůb e c
p řeklad bude č í st i , na jin}'ch stra nách, ný brž aby seznali myšlenk ovou
basi, na kter é jso u vybud ovány na uky jej,ich u č i telů , a aby po př íp a d ě
dále pomocí ní pracovali, a budou t edy asi jediný mi, k te ří poéhopí K-a n t ovu ritiku jako dosud živoucí zdroj pro myšlenkovou práci od bornou ..
P ř ekla d Kantovy Kritil,y vycház í v p,om ě rn ě pozdní dob ě , dávn o po
smrti Durdíkov ě, Záb ově, a ani znamenitý, nedávno zemř-e lý prof. Hopp e- .
ne do čk al se, aby mohl p ř e kl ad ate l s k é práce Krejoiho použ-í ti k r ozš iř e ní
a pr ohloubení po znání Ka nta mezi svými žák y. Př e kl ad Kr ej č ího jest
veliký m a ob ě tavým splacením dluhu, k ter ý mě l y star ší g'en erace vůč i
mladým adeptlnY! f'ilosofick ého myi\lení, k te ří nebyli v n ejvíce p ř íp adec h
~ to aby zd ola.li nř,e káž ku těž k é ho a dávn o př ež il é ho Kantova slohu
a jeho n ěm čin y. a byli tak nu ceal,i omezovati své poznání toho to n ej vět
šíh o fil osofi ck ého zjev u n ov o vě k é Ev ropy na Z á b ů v p řeklad "Proleg'omen" a Pa p í r n í k ťi v pře kl ad " Základ II k metafysice mr av ů " , spla-
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cením dluhu, ktel'é, což zvláště budůž zdůrazněno je,s t vykonáno filo' ,
sofem nikoliv z tábora idealistického.
Nebývá obyčejně zvykem zdůrazňovati při překladech práci pře
ldadatelovu, než u díla tak těžkého a hutného, v němž každá jednotlivá
věta jest překladatelským problémem , nemožno než s úctou se' pozasta.
viti nad velikou prací přeéLního našeh() filosofa. Úkolem povolaných č,ini 
te lů p~k bude, aby posoudili, do jaké míry se nesnadný úkol překladateli
podan!.
Překladatel doprovoml svůj překlad instruktivním přehledem Kantovy filosofie a Kantovým životopisem. Zvláště dlužno pak zdůrazniti,
že K r ejč íh o překlad představuje ~oučasně překlad 1. a II. vydání Kritiky
(1781 a 1787) , a to Ul,k, že odchylné znění 1. vydání jest připojeno v Dodatcích (str. 509-556). Podrobněji nelze se a,rci zabývati v právnickém
čas opdse tímto překladem, a přítomný refe,r át, vlastně konstatování přek ladu, má býti výhradně u p o z o r ně ním naň.
CH. '
Handworterbuch der Soziologie. V Německu zač íná vycházeti po
v nakladatelství F. Enkeho, Stuttgart, "Handwol'terbuch der
Soziologie", který vydává Alfr·ed V i e rk a n d t, profesor sociologie na
universitě v Berlíně. MeZli spolupracovníky jsou známý W. S o m b a l' t,
který vede hospodářskou část a má v prvním svazku stati: "Arbeiter,"
"Bend," dále F . O pp e II h e i mel'. Z jiných statí prvního svazku za·
znamenáváme: Br i e f s: Betrj.ebssoz~ologie; J .W o 1 f: Bevolkenmgsfrage; A. G l' a b o w s k y: Bolschewismus; A. Me u se l : Biirgertum; W.
K o P per s : Ehe und Familie.
.
CH.
částech

Dr. Václav H o l' a: Soustava exekučního prá,v a se zřetelem ke Slovensku a Podkarpatské Rusi. - 1930, 304 stran . Nákladem vlastním, -.
Na toto dílo jsme již v tomto časop i su (ro čník 1930, str. 109) upozo<rIiUi.
Nyní na ně upozorňujeme znovu. Je jedinou českou soustavou e,xekuč
ního práva, platného nyní v celé oblasti čs . státu. Praktická potřeba
jak studujJcích, tak i právníkťl z povolán í vyžadovala již tako'v ého sousta vného díla. Prof. Hor a vydal je přes to, I že se připra,vuje jednotný
exek u č ní řád pro celý stát. I když snad v tomto novém zákoně budou
odchylky od dosavadních zákonů , tedy dílo Hor o v o v II. vydán í bude
moci býti při z p ů s o b e n o novému zákonnému stavu. Dílo Horovo
vzniklo sice z jeho akad·emických přednášek, avšak obsahuje úp 1 n Ý
systém celého exek u čn ího práva. Jest pTotO cennou pomůckou i pro prall:tika. V knize však postrádáme jednak přehled obs1ahu a jednak r e jstřík
věcný, který nyní pr·o p,r axí jest naléhavou potřebou. - Prof. H o l' a zcela
důvodně nepojednává o rozmanitých sporných otázkách. J·eho úmyslem
bylo dáti s't l' U Č n é p o u če n i o předpisech zákona a te'l1Jto jeho úmysl
je také sp ln ěn. Kdo chce řešiti s p o l' n é otázky, musí nahlédnouti do
podr'obnějšich studií, jmenovitě do komentáře. Tohoto budeme po vydáni
nového exekuční ho řádu nezbytně potřebovati a dílo prof. H o l' y jest
pro něj velmi cennou pomůckou. Hlavně po stránce j a zyko v é a po
stráncE' pře s n o s t i výr a z o v é bude spis H o l' Ů v velmi dobrou pl'11pravou pro literární práci.
F. Brychta..
Slovník veřejného práva československého. Pořádají JUDr. Emil
H ách S" první president N ejy. správn íh o soudu, JUDr. JiN Ho e· t zel,
profesor Karlovy university v Praze, JUDr. František W e y r, profesor
Masarykovy university v Brně a JUDr. Klarel La š t o v k a, profesor Komeriského university v Bratis l avě. Redakční tajemník JUDr. Jiří H ave l k a, vrchní odborový rada ministelr stva železnic, Brno , Nakladatelství: Polygrafi a a Rudolf M. Rohre·r v Brně.
Před nedávnem vyšlý XXI. sešit (II. svazku, s 1'.721-800), jímž toto
3Ouborné dílŮ', obsahující sousta,vný výklad veškerého veřejného práva
československého, pocházející od velké řady povolaných autorů domácích
(českos l ovenských a německých ), překročilo první polovici proponovaného svého obsahu, přináší ta,to hesla: Nada.ce (Emanuel Herma,nn-

()tavsk:í'), Náhrada škody ve veřejném právu (Jan Matějka) Nájem
území (Bohuš Tomsa), Nakažlivé nemoci (Rudo.lf Chaloupka), 'Nakladatelství (Karel Kizlink), Nalezené věci (Josef Hoffmann), Ná:rod (Fr. Weyr),
Národní banka Českos10venská (Vilém Pospíšil), N árod~í shromážděni
{Fr. Weyr), Národní výbo'r (Vra.tislav Kalousek), Nařízení (Jiří Hoetzel).
- V těchto dnech pak vyšel nový (XXII.) sešit s tímto obsahem:
Dokončení hesla Nařízení (Hoetzel), Nedělní klid (Rud. Vaněček), Nedí!
zemědělský (C. Horáček st.), Nejvyšší soud (Aug. Popelka), Nejvyšší
:s právní soud (Emil Hácha).
F. W.

B. Mil' k i n e - G u e t z é v i t ch: Les nouvelles tendances du droit
-c onstitutionneI. Paris, Marcel G i a r d, 1931" 218 str.
Edwin R. A. S e I i g man: O dopadu a přesunu daní. 'S předmluvou
prof. Dr. Jos. Macka.. Př-eložil Ing. Ant. Patočka. Nakl. Orbis, Pn_ha, 1ri31.
192 stran.
Prof. Dr. Adolf Me r k I: Obecné právo správní. Dí! první, 184 str.
(Sbírka spisů právnických a národohospodářských, svazek 51, 1931,
Praha.-Brno" na,hla.datelstvi Orbis.) Právě vyšel český přehla,d této
významné publika,ce, pořízený p. JDC. Václavem Ch y t i lem. O ně
meckém origin:Ue bylo již svého času v tomto- časopise referováno,.
První díl obsahuje dvě části: Základní po:jmy nauky.
'Ú
spr á v ním pl' á v u (Pojem správy. Správa a zákonodárs,tví.
,3 práva a soudnictví. Správa a metajuristický stát. Hlavní dějinné typy
správy. Správní· právo. Nauka o správním privu) a P r á vn í řád
spr á v y (Prameny správního práva. Subjektivní pdvo veřejné.
Správní uvažování. Posta,v ení správy ve stupňovité výstavbě právního
řádu). Druhý díl překladu vyjde po prázdninách.
W,
V souborném, pod protektorátem Masarykovy Akademie práce vydaném díle "Vlastivěda" vyšel právě sva,zek, označený jako díl pátý
a nadepsaný "S tát". Čítá 706 stránek a obsahuje kromě řady instruktivních pO'jednání velký počet velmi zdařilých vyobrazení a příloh.
Odbornou redakci měl prof. Dr. Jan K a p ras. Uvádíme aspoň tituly
jedno,t livých článků, jakož i jejich autory: Dr. Jan Kapras, profesor
Karlovy university: Předmluva - Dr. Jarosla,v Kallab, profesor Ma,sarykovy university: Iclea státu - Dr. J3~n Kapras, profesor Karlovy
lll1iversity: Vývoj státního území československého -- Dr. Jan Kapras,
profesor Kaa'lovy univel'sity: Dějiny ústavy a správy v československém
státě Dr. RudoIf Rauscher, profesor Komenského university: Ústavní
dějiny na -Slovensku a v Podkarpatské Rusi Dr. František Weyr,
profesor Masarykovy university: Ústava ČSR. - Dr. Jan Kaprals, profesor Karlovy university: Jazykové a národnostní dějiny v české ko'runě
Dr. Fri.l.ntišek Čáda" profesor Masarykovy univers,i ty: Jazyková
otázka na Slovensku a Podkarpatské Rusi - Dr, Cyril Horáček ml.,
profesor Karlovy university: Dnešní stav národnostní a jazykové otázky
II nás Jos. Škába" vládní tajemník ministra vnitra: Národní organisace v čSR. - Dr. Vr:"tislav Bušek, profesor Komenského university:
Histo,r ický vývoj poměru státu k církvím v zemích koruny české Dr. Vratislav Buček, profesor Komenského univers,i ty: Poměr mezi
státem a církví na Slovensku a v Podkarpatské Rusi - Dr. Vratislav
Bušek, profesor Komenského university: Poměr státu k církvi v ČSR.
- Dr. Jan Kapras, profesor Karlo,vy university: Dějiny soudní o,r ganisace v českém státě - Dr. Th. Saturník, profe,s or Karlovy uníversity:
() vývoji soudnictví na Slovensku a v Podkarpa,t ské Rusi - Dl'. Miloš
Šťastný,
docent Ka,r lovy university: Všeobecný přehled soudnictví
v Československu - Dr. Miloš Šťastný, docent K'a.rlolVy unive'r sity: Civilní soudnictví v Československu - Dr. Vladimír So,lnař, docent Karlovy university: Tres,t ní soudnictví v Československu - Dr. Jal'. Ve,selá,
docent Karlovy university: Kriminologie - Em. Čapek, redaktor: Po,]j-
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tický vývoj a strany v čSR. - Dr. J. Auerhan, president Státního úřadu '
statistického a R. Turčín, asistent vysoké školy obchodni: Češi a Slová ci
za hranicemi - Dr. Jan Kapras, profesor Karlovy university: Česká
organisace vojenská do válek napoleonských - Dr. V. J. Hauner, vicepresident Čsl. vědeckého ústavu vojenského: Armáda od r. 1792 d(}
r. 1914 Dr. Fr. Šteidler, přednosta archivu Památníku osvobození :
Českos.lovenlské zahraniční vojsko (legie) Vladimír Kajdoš, pp1k:.
gen. štábu, a J. Kohoutek, major gen. štábu: vývoj organisace čsL
branné moci od převratu - Dr. Jan Kapras, profesor Karlovy university: Ze zahraniční politiky české ho státu - Dr. VL Vochoč, vrchní
komi sař ,ministerstva zahraničí: Základy mezinárodního postavení ČSR.
- Dr. J. Janovský, docent Karlovy university a ódb, rada ministerstva.
sociálni péče: Zákonodárné práce od pi'evratu - Dr. Václav Joa.chim,
odb. přednosta ministerstva vnitra: Veřejná správa v čSR. - Dr. JaJl
Matějka, profesor Karlovy university: Kontrola moci výkonné.
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Leopold B o i s s i e I' a prof. B. Mi l' k i n e - G u e t z é v i t ch;
Annuaire interparlamentaire, 1931 (první ročník), Paříž, naklad. Delagrave. 747 str. Jde o dílo, které jest zamí' šleno jako pe1'iodicld publikace.
VYChází pod protektorátem Meziparlamentární unie a Mezinárodního·
Institutu pro veřejné právo. Obsahuje přehled ústavní orga,n isace (věcné
a osobní) a pracovních metod, jakož i činnosti všech samostatných států
světa.
Na části, týkající se republiky československé, spolupracovali
prof. Dr. W e y I' a tajemník českoslov enského vyslanectví v Paříži
Miloš Š a fr á n e k.
W.
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