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Lit e r a t II ra.
Dr. Karel L o u 1 a, vrch. odb. rada minist. sprav.: Zákon o pracovních
soudech ve znění všech novel. Právnická knihovna, svazek 3a. Praha 1940.
Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart. 75 stran, cena 18 K.
Komentář jest nezbytnou pomůckou pro každého, kdo přichází do styku
s pracovním soudem, zvláště pak pro praktické právníky a přísedící pracovních soudů, kteří nutně potřebují míti po ruce poslední znění zákona
o pracovních soudech tak, jak vyplynulo z několikerých novelisací, prov edených od r. 1931. Všechny novelisace zasáhly hluboce do struktury
zákona o pracovních soudech, a to právě do těch předpisů, s nimiž praktický právník nebo přísedící má nejvíce co činiti, totiž do předpisů o řízení.
Novelisace zákonem z r. 1936 provedená zvláště upravila postup řízení
v pracovních sporech projednávaných u okresních soudů na místo soudu
pracovních a tato ustanovení byla nyní částečně znovu upravena novelou
z konce r. 1939. Má proto přesné znění zákona význam nejen pro soudy
pracovní, nýbrž i všechny okresní soudy, jež rozhodují ve sporech pracovních. Poslední pak zmíněná novela z konce r. 1939 upravila dále úplně
znovu řízení odvolací, zvláště omezila přípustnost opožděných přednesů.
Pro praktického právníka je velmi důležité , aby měl po ruce publikaci,
jež obsahuje souvislý text tak, aby měl před očima novou úpravu odvolacího řízení včleněnou do kontextu ostatních nezměněných předpisů
zákona. Pro lepší pochopení nových ustanovení jsou pak na příslušných
místech připojeny původní texty zákona, dále důvodové zprávy, po pří
padě prováděcí vysvětlivky. Vedle toho zařadil autor do knížky všechny
důležitější výnosy, vydané během doby k zákonu o pracovních soudech a
pokud toho potřeba vyžadovala, také heslovitě důležitější rozhodnutí a
vlastní poznámky. Protože pak jednací řád pro pracovní soudy tvoří nerozlučnou součást zákona, byl rovněž v knížce otištěn i s prováděcími
výnosy.
L.
Dr. Jiří Cer man: Výběr znaleJi v soudnictví civilním. Sbírka právních pojednání, sv. 33. Praha 1940. Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart. 48 stran, cena 12 K.
Jde o velmi zdařilý a praktický výklad vlád. nařízení ze dne 13. čer
vence 1939 Č. 269 Sb. z. a n. O seznamech stálých soudních znalců. Po otištění textu nařízení následuje výklad v šesti kapitolách, v nichž je probrána znalcova osoba, hlavní případy znalců a jejich seznamů, příslušnost
k sestavení seznamu, podmínky zápisu a formální postup. Připojeny jsou
instruktivní vzorce a sazby znalců podle vlád. nař . Č . 246/1934 i podle sper
ciálních předpisů vrchního soudu v Praze.
- kg.
JUDr. Zdeněk Mat u š k a: Všeobecná úprava mezd a platů a o státním řízení mzdové politiky. Sbírka právních pojednání, sv. 34. Praha 1940.
Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, Praha II., Li.itzowova 35. 56 stran. Cena brož. 10 K. .
Spisek obsahuje souhrn dosavadních ' předpisů o úpravách mzdových,
při čemž autor připojil právní komentáře a praktické rady, týkající se
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výpočtu mezd. Dále upozorňuje na vzájemné vztahy hromadných pracovních smluv a vydaných platových a mzdových úprav, takže každý zájemce
se může informovat o všech otázkách, týkajících se mzdových úprav.
Zvláště jest pojednáno o úpravě platů obchodních a technických zaměst
nanců ve výrobních podnicích a o úpravě platů obchodních zaměstnanců
v závodech velkoobchodních a maloobchodních, v nakladatelstvích, obchodních jednatelstvích a jiných podobných obchodních živnostech. Konečně jest připojena kapitola o přijímání a propouštění zaměstnanců neméně aktuální, než část, týkající se úpravy .mezd.
L.

Dr. Alois B r y n d a : Protektorátní příslušnost a domovské právo podle
vl. nař. č. 19/1940 Sb. a norem recipovaných. Sbírka právních pojednání,
sv. 35. Praha 1940. Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart,
Praha II., Lútzowova 35. Stran 102, cena brož. 20 K.
Příručka pojednává o tom, kdo z .dřívějších česko-slovenských státních
občanů se stal příslušrlÍkem Protektorátu Čechy a Morava a kdo nikoli.
Spis přináší především text vládního nařízení č. 19/1940 Sb., podává
zevrubný rozbor jednotlivých jeho ustanovení, ukazuje, jak to které
z nich se jeví ve světle dosavadní praxe i nauky veřejného práva, a n a
příkladech demonstruje jejich praktický dosah. Obzvláštní význam pHručky spočívá v tom, že české interesenty obeznamuje i s jiným než protektorátním právem, které paralelně upravilo státní příslušnost dřív.
česko-slov. státních občanů . Tak se v příručce otiskují a vykládají ně
mecká, slovenská a maďarská úprava státní příslušnosti, které všechny
měly pro obor právního řádu Protektorátu za následek, že dřívější česko
slovenští .státní občané, kteří se podle nich stali státními příslušníky ně
meckými, slovenskými nebo maďarskými, jsou vyloúčeni z nabytí protektorátní příslušnosti podle v l. nař . č. 19/1940 Sb.
Příručka přináší také text a výklad nařízení ze dne 3. října 1939 o oduznání státní příslušnosti Protektorátu a nařízení ze dne 31. prosince
1939 o dědicko-právních omezeních z důvodu chování odporujícího pospolitosti. Z norem převzatých pro nabývání a pozbývání protektorátní pří
slušnosti z býv. právního řadu česko-slovenského přináší příručka texty
nejstarších nesnadno dostupných norem - dekretů býv. rakouské dvorské kanceláře a cís. patentů - a to - při jejich někdy více než stoletém
stář.í namnoze po prvé v české reprodukci. U jednotlivých norem se
uvádí, pokud jsou ještě platným zdrojem práva.
Protože vládní nařízení č. 19/19 40 Sb. provedlo v některých směrech
podstatné zásahy i do práva domovského, otiskují se v příručce i texty
platných předpisů o domovském právu a uvádí se, jaké derogační účinky
vl. nař. č. 19/1940 Sb. na ně mělo. Konečně obsahuje příručka i texty a
výklad předpisů o domovském právu, platných na býv. Slovensku a Podkarpatské Rusi v březnu 1939, které mají v · četných případech význam
pro zjištění, zdali se určitá osoba stala protektorátním příslušníkem či
nikoli.
Pro rychlou a snadnou orientaci je k příručce připojen rejstřík věcný
i chronologický rejstřík norem, a to jak těch norem, které se v příručce
reprodukují, tak i těch, na něž se činí odkaz ve výkladu.
L.

