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Lit e r:1 tll ra. 

Univ. prof. dr. František R o uč ek: Gene,rální rejstřík ke Sbírce záko
nů a nařízení s příslušnými výnosy 8. oběžníky všecp. ministerstev _8. Věst
níku nařízení Reichs,protektora, zároveň všech v Protektorátu Cechy a 
Mor.ava pl,atných zákonů, nařízeni, dekretů, vyhlááek atd" v:v.hlášených 
v IUšském zákoníku rakouském s pří·slušnými vý,nosy a oběžníky rak. mi
nis terstev, Říšském zákoníku německém (dil. I. a 11.), Zemsk€'lIl zá,koní~u ' 
(věstní,ku) českém, mor.avském a slezském, Sbírce zákonů MaJrie Terezl~, 
Sbírce zákonů Josefa II., Sbírce zákonů Leo.polda II., Sbírce zákonů poli 
tic-ltých, Sbírce zákonů soud:nich a ve sbírkách .provinciálních. Praha 1940. 
Nové právnické knihkupectví, antikvariát a nakladatelství A. Hubínek. 
440 ·stran, cena váz. 120 K. 

Obsáhlý titul publikace zároveň naznačuje její obsah. Jde o příručku 
neobyčejně cennou, která 'v dnešní ·spleti našeho právního řádu poslouží 
právě v tom nejelementárnějším a nejdůležitějším, totiž v orientaci, které 
právní předpisy v té které ·otázce platí. Pracována je velmi. přehledně. Ne
obyčejnou výhodou generálních rejstříků jest, že neuvádějí . toliko čísla 
a náz'vy předpisů, nýbrž také heslovitě obsah příslušného předpisu. 

Důležitá přednost rejstříků spočívá v tom, že uvád-ějí t'l.ké ,nříslu š
nou literaturu. Po této stránce dlužno je zvlá.ště uvítati, neboť ·od dob Čá
dO'vých bibliografií (1918-1927), jichž bylo i v těchto rejstřících pou:žito, 
nemáme v české literatuře právnické soustavných a na v.ědeekém základě 
sestavených přehledů literatury. Literární odkazy Generálních rejstříků 
pr·oto nejen přispějí hledajícímu k hlubšímu osvětlení studované otázky, 
a le vyprostí z nezaslouženého zapomenutí mnohý cenný článek, zapadlý 
v !lrávnickýchčasopisech. 

Generální rejstříky obsahují zpracova ný materiál do 16. února 1940. Ne
U'eba se vš,ak obávati, že brzy zasta-rají, neboť časový úsek, kte-rý je v nich 
zpracován, je tak úctyhodný a nahradí tak velké hledání, že zbýv.ající ča
so'vý úsek bude ještě dlouh·o v poměrv k němu velmi nepatrný . Právnic
tvo všech oborů proto jistě uvítá generální rejstříky jako zdatnéh'J pomoc-
níka své odpovědné práce. K. G e r 1 j c h . 

..- .JUDr' ,L~disl~v Svatuška; komisař poolitické správy v mill. 'vnitra: 
Zlt!0vske predpIsy v Protektoratu Čechy a Morava a vývoj rasového. p,ráva 
v Ríši. Praha 1940. Právnické knihkupectví a nakladatel-ství V. Linhart, 
Pr'aha II., Liitzowov.a 35. - Sbírka právních pojedné.ní, sv. 36. Str.an 152. 
Cena br·ož. K 32.-. . 

Kniha přináší především podrobný vývoj rasového práva v Německé ř-iši 
v hi·starickém sledu. Zaznamenává všechny říšskoněmec-ké zákony a nař'í
z?ní, jež upravují rasov_ou otázku nebo se jí aspoň dotýkají. VylíčenÍ' stavu 
ž.ldovských omezení y Ríši je poučné i pro naše poměry, neboť rasová po~ 
lJtJka Protektorátu Cechy a Morava stojí pod přímým vlivem říšskoně
mecké rasové teorie a prakse . 
. Druhý oddíl Vykládá systematicky vývoj a stav židovských předpisů, 

platných v ProtektoTátu Čechy a Morav,a. Tyto předpisy jsou rozděleny 
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jednak do skupiny předpisů, vydanÝch říšskoněmeekými zákonodárnými 
činiteli a platných pouze pro německé státni příslušníky v Protektorátu, 
jednak do skupiny předpisů všeobecně platných (pro příslušníky Protek
torátu; německé státní příslušníky, osoby bez státní příslušnosti a pl"í
padně i osoby cizí státní příslušnosti) ,a vydávaných buď autonomní vlá
dou a úřady nebo říšskoněmeckými činiteli. Tato skupina židovských 
omezení je rozdělena na skupiny omezení osobních (veřejného života) a 
omezení hospodářských (majetkových). 

K druhému oddílu je připojena textová část, obs,ahující autentická znění 
všech židovských předpisů všeobecně pLatných v Protektorátu Čechy a 
Morava. Byl-li předpis vydán říšskoněmeckým činitelem (zejména říš. 
protektor.) je připojeno kromě českého znění i znění ně;necké. Česká znění 
předpisů jsou opatřena poznámkami. Otištěny jsou nejen nařízení, vy
hlášky, oběžníky veřejně publikované, nýbrž i jiné nejdůležitější před
pisy jinak dostupné. 
Připojen je obsáhlý přehled literatury o rasovém zákonodárství, z,azna

menávající české i německé knihy a časopiseoké články o právních pro
blémech židovské otázky. 

Pro rychlou a 'snadnou oTientaci je připojetJ. seznam otištěných předpisLl 
a bohatý věcný Tejstřík, obsahující odk,azy na systematický výklad říšsko 
německých a protektorátnich židovských předpisů i na textovou část. 
Předností díla je, že zachycuje stav židovs,kých předpiSŮ do poslední do

by, zejména obsahuje i výklad i text s po.známkami právě publikovaného 
nového vládního nařízení ze dne 4. č,ervence 1939, Č. 136 Sb. z r . 1940, 
o právním post.avení Židů ve veřejném životě. Toto vládní nařízení sta
noví definici Žida a obs.ahuje výluky Židů z funkcí v soudnictví a ve ve
řejné sprá'vě a omezení jejich účasti ve veřejném životě. Vylučuje Židy 
zejména z řad veřejných zaměstna,neů, z 'členství ve sborech veřejné sprá
vy a z notářství a omezuje je při výkonu advokacie, lékařství, lékárnictví, 
veterinářství a j . L. 

Doc. Dr. Karel G e r 1 i ch: III. Důdat,ky k příruční sbírce jus1tičních zá 
konů, platný'ch v Čechách a na Moravě. - Praha 1940. Práv nické knihku
pectví a nakladatelství V. Linhart, Praha II., Ltitzowova ul. 35. 108 stmn. 
Cena brož. K 25.-. 

V těchto dodatcích byly zpracovány změny zákonodárství, které nastaly 
od 1. července 1937 do 31. prosince 1939, a to stejným způsobem jako v 
předchozích dodatcích. Při výběru látky byl ovšem autor omezen rozsa
hem původního díla. Proto byly do dodatků poj,aty z předpislt říšskoně
meckých jen ty nejdůležitější z těch, které přímo zasahují do justičních 
předpisů autonomního zákonodárství ProtektOTátu Čechy a Morrav1a, na 
které musela sbírka zůstati omezena právě s ohledem na obs,a,h původního 
díla z roku 1933. Připojen jest i časový rejstřík právních předpisů, jakož 
i generální abecední uk,azatel, sestavený podle hesel, označujících obsah 
všech zákonů a nařízení, otištěný'ch v celém díle včetně tří dodatků. Tiš
těno jako původní dílo na biblovém papíru. Obsahuje též III. vložky 
k Příruční sbírce justičních zákonů, k Tozstříhání a vlepení k ozna,čeným 
stránkám původního díla z Toku 1933. Dr. S va čin a. 

Dr. Alois J. Ji n dři ch: "Pojišťovací zákon po IV. novelisaci". Praha 
1940. Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart v Praze II. , 
Lutz.owov,a ul. 35. Str. 50, cena brož. K 9.-. 
Především nutno s povděkem kvitov,at úspěšnoú snahu autora i nalda

datelství, dát co nejrychleji po vydání této důležité novely do rukou zá-



jemcó publikaci ~kusně vypravenou a levnou, která přes svou stručnost 
obsažně informuje o změnách dosud pl,atného pojišťovacího zákona. Autor 
podle své již osvědčené metody shrnuje nejprve v I. díle knížky stručným 
výkl,adem všechny důležité změny, které novela přinesla; II. díl obsahuje 
vlastní komentář k jednotlivým pare..grafům novely, umístěný vždy pod 
příslušným textem každého paragrafu. Vedle právního a přesto i laikům 
přístupného výkladu jednotli'vých pojmů upozorňuje vždy i na rOEdíl proti 
dosavadním ustanovením pojišťúvacího zákona a vyjadřuje též i číselně 
zvýšení nároků, které novela přinesla. ~ni:ha záměrně doplňuje obsáhlejší 
práci dra Aloise Neumana: "Poji'šťovací zákon po III. novelisaci", která 
byla vydána v roce 1939 Právnickým knihkupectvím a nakladatelstvím V. 
Linhart v Praze a její III. díl, lehce oddělitelný, j,e u::čen k tomu, aby 
jím mohla býti tato práce doplněna. IV. noverá pojišťovacího zákona, 
která vyšla 14. dubna 1940, přinesla jednak zvýšení nedostačujících dúcho
dů, jednak zvýšení pojistného. Dotýká se proto - jak praví autor již 
v úvodu - všech důchodců a zaměstnanců podrobených tomuto zákonu 
a jejich zaměstnavatelů. Knížka právě vydaná bude proto vítanou pří
ručkou pro tyto vrstvy; bude však jistě vyhledávána také všemi, kdož ve 
svém povolání pracují v sociálním pojištění." L. 

JUDR. Tomáš Pum p r : Rejstřík německých právních norem vyda
ných v době od 15. března 1939 do 30 . dubna 1940 s platností pro Cechy a 
Moravu. II. doplněné vydání. - Praha 1940. Právnické knihkupectví 
a nakladatelství V. Linhart v Praze II., Beethovenova ul. 35. "Sbírka 
právních pojednání" sv. 31a. Stran 72, cena brož. K 10.-. 

Druhé vydání tohoto rejstříku podle nabytých zkušeností v leckterém 
směru zdokonaleném je pokračováním vydání prvého. V zájmu přehled
nosti byla však celá materie z vydání prvého vpracována znovu do tohoto 
vydání, jež nyní objímá časovou dobu více než jednoho roku. Nové vy
dání, zachycující celou dobu od 15. března 1939, seznamuje opět práv
nickou veřejnost a ostatní interesen ty s rozsahem říšského zákona plat
ného v Protektorátu Čechy a Morava. Právní řád Protektorátu jest do 
značné míry již prostoupen právními normami říšských činitelů, včetně 
předpisů vojenských a přidružené civilní správy z doby vojenského obsa
zení. Evidence těchto norem je stížena tím, že někdy nedocházelo jen 
k vydání nové říšské normy platné pouze pro Protektorát, nýbrž i k pouhé 
recepci starších říšských předpisů bez nové jich publikace. Konečně ne
právnické veřejnosti působí potíže i zjištění, které z právních norem, ,;y
dávaných centrálními orgány, mají platnost i na území Protektoratu 
Čechy a Morav,a, 
Rejstřík obsahuje abecední seřazení říšských předpisů podle jich ma

terie systematicky shrnuté. Rejstřík navazuje f,vými odkazy jak na publi
kační instrument, tak i na .vydávané "Nové zákony a nařízení". K němu 
je připojen chronologický přehled německých právních norem, sestavený 
podle publikačních sbírek (Říšský zákoník díl I. a II., Věstník nařízení 
Reichsprotektora, Úřední listy a j.) s odkazy na sbírku "Nové zákony 
a nařízení". 

Že vydání tohoto rejstříku je nejvýš užitečné je patrno již z pestrosti 
publikačních pramenů právních norem u nás platných. Je zásluhou na
kladatelství, že podchytilo vhodnými a včasnými publikacemi dnešní slo
žitost právního života u nás. 

V rámci systematického zpracování nových právních předpisů v Pro
tektorátu Čechy a Morava slouží zpřístupnění říšských před.pisů české 
veřejnosti sešitová sbírka 
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"Nové zákony a nařízení Pro,tektorátu Čechy a Morava", 
kterou vydává za redakce dra J. Hoffmanna, vrch. odbor. rady v min. 
vnitra, Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, Praha II., 
Beethowenov,a 35. 

Rejstřík dr, Pumpra a sbírka Nové zákony, redigované dr. Hoffmannem, 
se navzájem doplňují tak, že rejstříky přinášejí soustavné a přeh12dné 
zpracování všech norem publikovaných v Nových zákonech a obsahují 
t 2ké odkazy nCl tuto sbírku. L . 
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