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zájem 'v kruzích finallčních
jak o tom svědčil pře
živnostenské ko,mory v Praze.
Dr. Jiří Suchánek.
úřadů,

ECKOU

ORGANISACI koná se

zároveň přehledem činnosti vě~
desetileté činnosti Českosloven

rganisaci. Jednání sjeZdová bumyslová, zeměd ě lská , žiJvnostendářst v L Do každé skupiny při 
jpočetněji je' obeslána skupina
přes 40 referátů, jež týkají se
:t plánování práce, kalkulace , a
lky a úrazu. Ve skupině země
, jež pojednávají jednak o všc~ o otázkách organisačních ve
'nostenské výroby je přihlášeno
všeobecném významu vědecké
ivnostenské výrobě, jednak za~
~ch živnostenských oborech. Ve
, které pojednávají o všeobece k obchodu a o otázkách dis ášeno je 10 referátll, jež zabý\ správy, samosprávy zájmové,
tlÍm podnikání a konečně otázhospodaření 'přihlášeno jé přes
šeobecných otázkách domácích
í'ení a o použití různého zařÍ
a účelem jejího zhospodárn ě ní.
ity o výchově, psychotechnice,
Dr. Jindřich:

fí POLITIKY V PRAZE . Ve
Pr,a ú II. mezinárodní sjezd s'Ů ~
mal se v Praze před 12 lety,
:koumáním mezinárodní situace
ellÍm hlavních zásad nové soledky osmihodinové doby pra'ovské a občanské kultury lidI a povinnostmi lidské společ- '
tomto sjezdu v roce 1925 bylo
,ní pokrok, jež vzniklo z před
~onnou
ochranu zaměstnanců,
městnanosti a Stálého meziná-

dsedy jsou pp. senátor Justin
:0 sociální pokrok a býv. franel Mezinárodního úřadu práce
bude jednati hlavně o těchto
ka sociálního a o s,:obodě od~
lní politiky v Praze bude se
jezd Mezinárodní ústředny noDnference Mezinárodního sdrukter é bude pojednáno o otázce
lího.
Dr. Jindřich ,

:. Koncem měsíce února 1936
Mezinárodního úřa.du práce;
:ré budou projednány Meziná-

rodní konferel)cí práce až v roce 1937. 'Tam bude jednáno

především

o zá-

, měrném podniká,ní veřejných prací tak, aby poskytly pracovní příleŽItost

, co , , největšímu počtu nezaměstnaných , Dále bude jednáno o zkrácení praeovní doby na 40 hodin týdně ve všech odvětvích průmyslu grafického a
~ \\ :prllmyslu chemickém ,
Neyyfídí-li letošní konference otázku zavedení
,40hodinového pracovního týdne ve všech odvětvích textilního průmyslu
zkráceně v obou čteních na jednou, bude o ní jednáno napřesrok znovu.
~romě toho se objeví na programu kónference v r. 1937 otázka bezpeč
nostních pí'edpisů při používání lešení a zdvihacích přístrojů ve stavebl).ictví, která bude letos pí'edmět em všeobecné roz;pravy (první čtení).
Zmenšení nezaměstnanosti mládeže 's leduje návrh, aby věková hranice pro
_ připu štění dětí k práci ' byla zvýšena se 14 na 15 let. V tomto smyslu vyslovila se již loňská konference a správní radě připadl úkol uvažovat
,,o praktickém provedení námětu. Dosud exi.stují 4 mezinárodní úmluvy,
které stanoví minimální věkovou hranici pro přiipuštění k práci na 14.
rok v průmyslu, zemědělství, v mimoprůmyslových oborech povolání a
v " námořnictví. Zvýšení věkové hranice na 15 let vyžadujé revi'se uvedených úmluv, a o té právě nyní správní rada jednala. Vládní delegát Spojených států amerických doporučoval, ' aby revi,s e byla provedena již na-o
' p'řesrok a uvedl, že ve Spojených státech amerických bylo zakázáno zaměslnávati v průmyslu děti m ladší 16 let; v některých odvětyích jest do konce dovoleno zeměstnávati mládež teprve od 18 let. Průmysl se tomuto
, ~~kazu velmi brzy přizpůsobil a dodržuje uvedenou věkovou hranici i po
: Zl'u,šení' r:ákazu. Veí'ejné školy ve Spojených státech amerických navštěvuje
' nyní o ' milion dětí více, které by jinak pracovaly v průmyslu a zabíraly
-místó do's,pělým. Správní rada p,a k rozhodla zahájiti revisní řízení o zmí:':něných čtyř~ch úmluvách 'a dotazníkovou akcí zjistiti stanovisko člen
Ských států k - navrhovaným změnám. Dále jedna1a s'Právní rada o příp ra'vách zvláštního zasedání konference práce, které má býti letos na podzim věnováno úpravě pracovních podmínek námořníků, hlavně zkrácení
Pl''ácov,n Í. doby na lodích.
Dr. Jin<;1řj.~h.
~'
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' JUDr. FRANT. PREIS: Hmotné právo

československého

sociálního

po.fištění. Nákladem autorov~'m u Ústředního svazu nemoc,ensk~'ch pojišťú,

ven v Praze, 8°, stran 473, cena Kč 64.- váz . Nová práce autorova je doa zdokonaleným vydáním jeho rpráce z roku 1933 » Československé
sociální po j ištění «; kniha se z.abývá' celým souborem našeho hmotného
. práva sociálně pojišťovacího, ' tedy nejen pojištěním nemocenským, inva,lidním ' a starobním, nýbrž též po j ištěním úrazovým, pensijním, hornickým
,a ' nem'o cenským pojištěním veřejriých zaměs'tnanců. Látka je Z'pra'c ována
s,ytematicky tak, že pojednává o jednotlivých institucích sociálního po ji-,
' štění ve vzájemném - vztahu úprav v jednotlivých ' zákonech i ve vztahu
ku právnímu l'ádu vůbec .
4utor svoji IPráci rozdělil na , ~edm ' oddílů; v prvém oddílu shučně
l~čí. vývoj československého sociá.lního poji,štění, v druhém ' oddílu uvádí
-_Dl'. Preis čtenáí'e do systému hmotného práva československého sociálního
, ?o,iištění , vymezením 1P0jmu sociálního pojištění, rozebráním podstaty po,Jlstného poměru a pojednáním ' o zařízeních sloužících ke zjištění podkladu pro řešení otázek, které vyvěrají ze sociálního pojištění. Třetí oddíl
,obsahuje úvahy o právních subjektech československého sociálního po, jištění, tedy o nositelí·ch sociálního pojištění, o privilegovaných zaměst
, navatelích, o pojištěncích a o zaměstnavatelích vllbec, čtvrtý oddíl pojednává o právních objektech tohoto pojištění, totiž o podnicích a o pracovním důchodu , a v pátém oddíle isou rozebránv některé právní skuteči 'plněným
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nosti, a to pojistné přÍlpady, lhůty a trestní činy. V šestém oddíle uav,azuje autor na stať o některý'ch 'p rávních skutečnostech projednání nároků,
které příslušejí osobám chráněným sociálním pojištěním, a v posledním,
sedmém oddíle zabývá se finanční stránkou sociálního pojištění, a to
úvahami o pojistném, o hospod'aření jměním nositelů sociálního pojištění
a o finančnkh úlevách a výhodách v sociálním pojištěnÍ. V dodatku
k tomuto sys.tematickému zpracování hmotného práva československého
sociálního pojištění zabývá Ise Dr. Preis ,podrobně elaborátem komise,
jmenované v roce 1932 ministrem veřejných prací pro novelisaci zákona
o pojištění u báňských bratrských pokladen. Ke konci je připojen po,drobný věcný rejstřík a výstižný obsab knihy.
Nová kniha Dra Preise je obohacením naší literatury sociálně pojišťovací a bude uvítána všemi, kdo mají zájem o sysi:ematické ZJpracování sociálního pojištění podle jeho nejnovějšího stavu; kniha však může
přinésti cenné poznatky také celé naší veřejnolSiti, která je o našem sociálním pojištění v jeho 'celku stále ještě málo informována.
Dr. Jindřich.
ROCENKA SPOLECNOSTI PRO DĚJINY ŽIDŮ V CESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE. Vydal prof. Dr. Swnuel Stei'nherz. - Sedmý ročník.
Praha 1935, str. 455 in 8°. O předešlých svazcích Ročenky bylo tu
již pravidelně referováno a lze zcela spravedlivě říci, že si nejen svou
dřívější úroveň udržuje, nýbrž dokonce ji i zvyšuje. Nemůžeme židovskou historii považovati za specielní výsek, který je oddělen od ostatních
dějin, nýbrž je to součást nejen dějin politických a právních, nýbrž
i, dějin sociálnkh a zvláště hOls'Podářských. To dosvědčuje nejnovější svazek, který byl vydán koncem minulého roku, jak již vydavatelstvo Ročenky přesně dodržuje roční lhůty. Na prvém místě je tu studie Václava
Pešáka o židovské berni v Cechách r. 1527-1529. Autor v ní ukazuje,
jak velkým problémem bylo zdanění Židů po stránce technické i po stránce právní, když se zejména utkaly spolu zájmy královy a šlechty. Pešák
se opírá o svoje výzkumy v archivu ministerstva vnitra a pražského hradu a přináší proto velmi mnoho nového, dOlsud neznámého materiálu.
Pouze by bylo dobře, aby opatrněji užíval moderní terminologie 'právní.
jaků na př. o »zákonu « nebo » nařízení « z r. 1499 nebo o »státní « ochraně a pod. Další článek, který si zasluhuje s našeho hlediska pozornosti,
je od Rudolfa Wenische o vztazích Chomutova k Židům v jeho okolí
v 16. a 17. stol. Roku 1517 totiž byli Židé vykázáni z Chomutova a zůstalo
při tomto opatření až do 184"8. Wenisch tu publikoval množství bohatého
materiálu o vztazích židovského okolí k městu. V třetím článku Ludwig
8inger o vzniku systemálního patentu židov:ského z r. 1797 sledoval ' jeho
vznik od leopoldovské restaurace. Václav táček podal výklad o počátcích
vojenské povinnosti Židů v Cechách, když za Josefa II. měli býti Židé
i po této stránce zrovnoprávněni s ostatním křesťanským obyvatelstvem.
Konečně František Roubík přispěl několika drobnějšími studiemi k ději
nám Židů v 19. stol., a to k censuře židovských knih, o 'Pokusech zřídit
židovský seminář v Praze a o jednání r. 1850 o novou úpravu náboženský,c h a š)wlských poměrů. Ostatní příspěvky jsou rázu jiného než
právnického.
Ca.
Dr. HYNEK BULíN ml.: Dovolání podle práva československého, ně
meckého a francouzského. Sb. sp. práv. LXXV., Brno-Praha 1935, Orbis~
stran 450, in- 8°. Nečetné naší literatuře z oboru civilního procesu se dostává nového díla mladého stoupence brněnské normativní školy, který
předkládá
právnické veřejnosti
obsáhlou
monografii, o dovolání.,
V předmluvě praví autor, že měl původně úmysl zpracovati soustavně
problém právní moci pro jeho uni.versální povahu, leč pro obtíže zpracování této látky se rozhodl věnovati pozornost nej'Prve konkrétnějšímu
problému dovolání, který jest součástí širší a obecnější otázky právní
moci. Jde tedy o studii, opírající se výlučně o ustanovení positivního
práva o dovolání.
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ní činy. V šestém oddíle nava:mtečnostech projednání nároků
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Knihu je rozdělena na 13 paragrafů a doplněna třemi dodatky:
1. Dovolání v právu německém. II. Kasační stížnost v právu francouzské:n.
J I I. Několik úvah de lege ' ferenda.
V § 1 se zabývá autor p o.i m e m opravného (imtančního) Í'ÍzenL
Navazuje na dosavadní výsledky dynamicky orientov.ané normativní teode.
spatřuje v právním řízení proces normotvorný a v opravném řízení jeho
součást. Proces normotvorný j·ako celek směí'uje k stanovení nezměnitel
né čili právoplatné (právomocné) normy (str. 12.).
V § 2 si všímá autůr toliko dovolání jakožtO' opravného průstředku
proti r o z s u k ů m sůudů ůdvolacích.
Rozdíl mezi řádnými a mimořádnými opravnými 'prostředky, který cml panUJlCl procesní věda, pů
kládá za systematicko-teoretický pojem právní vědy, který je s hledi,s k,a
našehO' právníhO" řádu bez významu.
V § 3 pojednává autůr o přípustnosti dovolání, a to nejprve o před
mětu dovolání (přípustnosti dovolání po stránce subjektivní), dále o podmětech dovolání ('přípustnosti dovolúnÍ ilo slrúnce subjektivní) a konečně
o dovolacích důvodech.
Systém, kterého se autor pl"idržuje zde i v celém díle, je ten, že
nejprve rozebírá ustanovení pO'sitivního práva, pl,atného v zemích historických, dále ustanovení procesního práva, platného na Slovensku a k těm
to úvahám vždy pÍ'i'Půjuje také výklad o stanovisku, jež k p.říslušným
partiím zaujímá návrh novéhO' zákona o sůudní příslušnosti a dvilního
řádu soudního.
Pojednav o obme-zeních dovolání ve věcech nepatrných a v případě
souhlasných rozsudků, zjišťuje, že pře d m ě tem dovolání jest rozsudečný n á 1 e z odvolacího rozsudku, při čemž vždy musí býti napadeno
rozhodnutí ve věci hlavní. Jen výjimečně lze dovoláním současně napad-·
nouti též rozhodnutí v jiných věcech, zejména v otázce soudních nákladů a privilegovaných obran, byla-li tato rozhodnutí pojata do rozsudku.
Předpokladem tohoto rozšíření ovšem je, že bylo podáno dovoláni ve věci
hla v n í. Zmíněná rozhodnutí do rozsudlm pojatá nejsou tedy samostatným předmětem dovolání. Sama o sobě mají povahu usnesení a jest
proti nim příopustný jen rekurs. Jsou-li však půjata do rozsudku a napadá-li se rozsudek ve věci hlavní dovoláním, možno tato rozhodnutí
bráti v odpor jedině dovoláním . Současně však jsou předmětem dovolání i usnesení, která byla vydána v řízení , jež rozsudek předcházelo, pokud byla samostatná stížnost do nich nepřípustná.
V kapitole o snb jek tec h davalání jedná autor a všech subjektech aktivně legitimavaných, jimiž mohau býti jednak strany procesní.
jednak jejůch právní zástupci, auktaři litis, společníci v rozepři a vedlejší
intervenienti. Dále o právu vymáhajícíhO' věřitele, správce konkursní
podstaty a vnuceného správce.
Kankrétní legitimace k davalání je dána objektivním faktem, že odvolacímu návrhu ve věci hla vn í nebyla vyhověno. Pasivní legitimacek dovolání má však jediné str a n a.
.
Další úvahy jsau věnovány davalacím d ů vod ů m . O těchto paj ednává autor velmi zevrubně, při čemž seznamuje čtenáře nejenam podrobně s ustanoveními platného práva, ll:{'brž i s názory čelných autůrů
civiJního procesního IPráva a se 's tanoviskem, .iež zaujímá k jednotlivým
problémům judikatur,a Nejvyššího soudu, kterou autor nejen zde, nýbrž
v celé knize neustále sleduje .
Proti mínění Ottovu a Horovu, ale v souhlase s Neumannem, zastává autor v otázce, zda lze uplatniti jako dovolací důvod § 503, Č . 3:
c. ř . s. (odpor se s'Pisy) i tenkráte, když soud ne měl z·a prokázánu okolnost, která z proces1ních spisů jasně vyplývá, názor, že i tento pří'Pad za
kládá dovolací důvod § 503, Č. 3 a nikoliv § 503, č. 4 (nesprávné ,právní posou-·
zení věci). O praktickém významu této otázky lze však pochybovati vzhledem
k tomu, že dovolací návrh musí zníti jak v případě § 503, Č. 3, tak i § 503.
č 4 na z měn u odvolacího růzsudku, a nes'právné o z nač e n í dovola:cího důvodu nemá pro dovolatele nepříznivých následků, ukáže-li se do-

312
:volací dúvod jinak odůvodněným a obsahuje-li dovolání p í' í s I u š n Ý
návrh. V tom, myslím, bude se mnou souhlasiti i autor, rozumím-li správně jeho vývodům na straně 123. jeho spisu, Jinak lze úplně souhlasiti
,s autorem, že klíčem k rozlišení případu, kdy jde o dovolací důvod Č. 3
a Č. 4, budou. zpravid1a rozhodovací dúvody soudu odvolacího, po pří
paďě soudu I. stolice. Je~li v ' niCh rozhodná skutečnost »zjištěna«, může
:iíti jen o nesprávné p r ,á v II í posouzení. Je-li však ona rozhodná skutečnost obsažena jen v jednacím protokole (nebo v protokolech jemu
na roveií postavených v tom, že se k nim musí přihlížeti z povinnosti
Mední, § 217 c. ř s.) a nikoli v rozhodovacích dúvodech, půjde zpravidla ' ó nesprávné s k u t k o v é zjištění a pO ' případě o dovolací důvod
č. 3', (str. 73.).
V § 4 jedná autor o tom, jak se lze dovolání V· zdá t i. Otázka
vzdání se dovolání p o prohlášení nebo doručení rczwdku pouhým prohlášením neskýtá obítží, zato však jest sporná v teorii.J i praksi otázka
vzdání se dovolání pře d prohlášením anebo doručením rozsudku. Podle
mínění autorova je i tento pÍ"Ípad vzdání se dovolání možný, ovšem musilo by se tak státi 's mlo u vou, sjednanou s procesním odpúrcem. Obojí
z'J)llsob 'vzdání se dovolání má ovšem dalekosáhle rihný význam co do
s:v ého účinku: v prvním případě pí'ihlíží k němu soud z povinnosti úřed
ní, kdežto v dru.h ém teprve, když jej odpůrce uplatňu.te. Od vzdání se
dovolání nutno dobře rozlišovati u s t o up e n í .od dovolání, jež je ' 'pří
pustné, pokud soud o dovolání nerozhodne (t . .1. dokud není rozhodnutí
ódevzdáno kanceláři k písemnému vyhotovení).
V dalším § 5 se zabývá autor' otázkou, jak se dovolání podává.
Z výkladů autorových, nejsou bez zajímavosti ty, jež se týkají otázky,
zda lze v dovolací lhiHě podati toliko jediný dovolací spis, Cl .SpISU ně
kolik. Autor se pí'iklonil k názoru, že jest pI'ípustno toliko podání jednoho
spisu, jímž jest prý dovola,c í !právo dovolatelovo vyčerpáno. Stanovisko
loto opírá autor o striktní znění § 505 c. I'. s. S míněním autorovým
bych nesouhlasil: mám za .to, že ph výkladu § 505, odst. 1. c. í·. s. (» Die
Revisjon wird durch Ueberreichung eines Schriftsatzes bei dem Prozesgericht erster Ins1tanz erhoben «) klade příliš veliký (a nesprávný) důraz
na slovo »eines «. Dihaz jest klásti spíše na slovo »Sch'riftsatzes «, jež nemusí tec h II i c k y sestávati z jednoho klIsu. Myslím proto, že správnému
názoru jest blíže Hora, který připouští ve lhútě dovolací více dovolacích
SpiSll, proti mínění N eumannova komentál·e. Pozornosti zasluhuje, že dovolání v jiném než československém jazyku není jen formální vadou,
p.ýbrž přímo nepHpustné a jest je vt'lbec odmítnouti · podle čl. 4, odst. 3.
jaz. nař. Č. 17/1926. Třeha souhlasiti s autorem v tom, že v případě vrá.cení dovolacího spisu dovolateli k odstranění formální vady nedostatku
podpisu advokátem nelze použíti dodatečné lhůty k podání obsahově změ
něného nebo doplněného slpisu, a to ani v případě, jde-li o spis advokátem, nesepsaný (jde o lhlLtu ien k opravě for má I n í vady). Jinal(
s'o udí o této otázce Hora.
V § 6 jedná autor o dovolací odpovědi a v § 7 o ÚČi.ncích dovolání
(sus'Pensivním a devolutivním).
V § . 8 pojednává o dovolacím soudě, jímž jest v oblasti slovenského
práva podle okolností též vrchní soud.
Další § 9 jest věnován říz e n í o dovolání, jež autor definuje jako
řadu konkrétních skutkových podstat,
zakládajících . (konkretisujících)
řadu právních ' povinností jednak soudu, jednak stran, a jejichž výslednicí jest buď vznik druhotné konkrétní nor m y soudu třetí stolice, kterou
se obsahově odchylná norma druhé instance mění, po případě ruší, ane1;l0
vznik právního a k t u soudního, který sám o sobě normativního obsahu
nemá , a kterým se napadená norma p'onechává definitivně v platnosti
(právoplatné odmítnutí po případě zamítnutí odvolání, str. 162.).
Dovolací Í"Ízení podle našeho práva se rozděluje v hzení pí'ed sou.dem procesním. před soudePl odvolacím a přeď soudem dovolacím: Toliko
toto poslední jest m e rit o r ním řízením o dovolání. . Obsahem řízení
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před soudem do vola dm jest pr'ezkoumání rozsudku odvolacího (normy
nižší stoiice) za účelem potvrzení, zrušení anebo změny, Dovolací soud
je při tom vázán dovolacím, II á vrh e m a nemůže rozhodovati jinak, než
jak je navrženo, Dovolacími důvody je však vázán jen potud, že nemůže
přezkoumávati odvolací ľozsudek z jiného důvodu, než z jakého bylo
jeho přezkoumání navrženo, Autoľ mluví tu o tak zvané k val i ta t i vn i a contľaľio k van t i t a t i vn í vázanosti dovolacího soudu, Ze zá·sady kvalitativní vázanosti zná zákon výjimky jen v pr-ípadech, kdy dovolací soud musí hleděti k určitým skutečnostem z povinnosti úřední
(zmatky § 477, zahájení ľozepře, pľávní moc a nedostatky procesních
předpokladů). Další důležitá výjimka jest však tam, kde dovolatel up latI1uje nesprávné právní posouzení a navľhuje z měn u napadeného ľOZ
sudku, návrhu tomuto však nelze přes oprávněnost dovolacího důvodu
vyhověti, protože skutkový děj, rozhodný při správném pľávním posouzení věci, nebyl odvolacím soudem v důsledku jeho odchylného právního
názoru zjištěn, Zde nelze dovolacímu soudu hned vyhověti návrhu na
z I I ě n u na'p adeného ľozsudku jedině proto, že ve skutkovém podkladu
sporu něco chybí; musí proto z ľ u šit i na'padený rozsudek odvolací,
po pHpadě i ľozsudek první stolice a věc odkázati nižší stolici, aby nedostatek napravila (str. 185,),
Přezkumná činnost dovolacího soudu po stránce skutkového zjištění
jest charakterisována t, zv, zákazem novot, pokud nesměřují k dolíčení
ne-bo vyvrácení dovolacích důvodLI, Výjimku z této zásady tvoří Í"Ízení ve
věcech manželských, kteroužto výjimku ' podrobuje autor podrobnému rozboru. V dalším pak pojednává o možúosti omezení žalobní prosby, ustoupení od žaloby a pÍ"Ípustnosti t . zv, dispo-sičních úkonů v Í"Ízení dovolacím.
Otázka formu dovolacího řízení dává autorovi příležitost, aby pojednal v rámci veřejného ústního dovolacího jednáilí podrobně také o pří
padech, ve kterých mllŽe nastati pI'erušení a klid Í"Ízení. K otázce přípust
nosti klidu řízení v tomto stadiu rozepře zaajímá autor stanovisko negativní. Tento - v praxi zajisté více nežli řídký pI'ípad vylučuje autor
nejen v případě, kdy jde o klid sjednaný mlčky (( 491 c, I', s,), nýbrž
i v případě výslovného ujednání. Dllvod, který autor uvádí (str. 207), nezdá se mi však sám o sobě dosti pI'esvěclčivý.
Pojednav podrobně o veřejném ústním řízení před dovolacím soudem
podle ' práva slovenského, které jest tam pravidlem, obrací autor svou pozórnost v § 10 k samotnému rozllOrJnlltí dovolacího soudu , V rozhodnutí
dovolacího soudu spatřuje autor, jak .již řečeno, norniu, Není-li však rozhodnutí dovolacího soudu rozhodnutím ve věci samé, t. j , neobsahuje-li
ustanovení o předmětu rozepře, nýbrž obmezuje-li se ponze na to, že rozhodnutí odvolacího soudu ruší, aniž samo ve věci rozhoduje, nejde podle
názoru autorova o obohacení právního rádu o novou normu, nýbrž
o ochuzení norem dosud platných. Toto s'tanovisko zdá se mi odporovati
správnému základnímu postoji autorovu, že v každém rozsudku vyšší
soudní instance jest spatřovati normu s určitým vlastním obsahem nOľIi1a
tivním, byť byl tento normativní obsah sebe jednodušší (na př. pouze výrok, že se dovolání zamítá a napadený ľozsudek potvrzuje), neboť i takové rozhodnutí znamená stanovení povinností (srovnej Procházka: Pdspěvek k nové konstrukci civilního sporného pľocesu),
Autoľ pojednává dále o jednotlivých typech rozhodnutí dovolacího
soudu, t. j, odmítnutí a limine fori, o zamítnutí a konečně o vyhovění,
jež mllže zase býti spojeno buď se změnou rozsudku, anebo s' jeho ZľU
šením, a toto zase buď pI'ímo s odmítnutím žaloby, anebo s vľácením věci
odvolacímu ľesp, procesnímu soudu k novému projednání a rozhodnuti,
V kapitole o formě ľozhodnutí dovolacího soudu zabývá se autoľ
otázkou, kdy dovolací soud rozhoduje usnesením a kdy rozsudkem,
V § 11 pojednává o činnosti soudLI nižších stolic po rozhodnutích dovolacíh'o soudu ti v § 12 o dovolání ve sporech pracovních.
V § 13 pÍ"Ípojuje výklad o změnách v dovolacím dzení podle zák.
z 11. prosince 1934, Č, 251 Sb, z, a n,
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Není zde místa pro další podrobnosti. K otázce ,přÍlpustnosti dovolání,
jde-li o výměr výživného ze zákona, třeba však podotknouti, že se autor
nezmiňuje o důvodech, proč pokládá dovolání v tomto příp,udě za přípust
né pouze z potvrzujícího roz·s udku odvolacího soudu. Byl totiž vysloven
v literatuře názor, že dovolání co do výše výživného jest vyloučeno vůbec ,
tedy i v tom přÍlpadě, jde-li o nesouhlasné rozsudky dvou prvních instancí (srovnej Cícha: Soudcovské listy ročník XVI., Č. 2), a tento názor zdá
se mi býti s]Yfávnější.
Po zajímavé exkursi do kodifikace dovolání v právu německém a
francouzském připojil autor v dodatku III. několik vlastních úvah de lege
ferenda.
Autor navrhuje, aby hranice odvolání (při současném zvýšení kompetence okresních 'soudů) byla zvýšena zásadně na 2000 Kč (na' místo
dnešních 500 Kč) a hranice dovolání ze souhlasných rozsudků na 10.000 Kč .
Jest litovati, že autor nevyslovuje svého mínění o lepší úpr.avě otázky
pH-pustnols ti dovolání ze souhla,gnýeh rozsudků v pHpadech zásadního významu, ačkoliv je všeobeaně známo, že dnešní stav neusrpokojuje, neboť
byl diktován jedině hlediskem přetížení Nejvyššího soudu.
V otázce dovolacích důvodů se přimlouvá autor za zachování dosavadního práva zemí historických (zásada: pouhého přezkoumání podle zákonných dovolacích důvodů s obmezenou možností zkoumati ' skutková
zjištění nižších soudů). K dodatku osnovy (§ 508 odst. 2) o napadání skutkových zjištění zaujímá kritické stanovisko, soudě , že, předpis nynějšího
slovenského práva (§ 534 odst. 3 . s. por.), z něhpž je osnova přejímá, je
přesnější a určitější a vyhovuje lépe účelu.
Autor doporučuje decentralisaci dovolacího soudnictví t. zn. zavedení vrchních soudů jako třetí a poslední i.nstance v určitých případech,
podobně jako je tomu v právu slovenském.
V otázce veřejného ústního IpřelíčenÍ či neveřejného zasedání se při
mlouvá za přijetí zásady zásadního veřejného ústního jednání, jež by při
pouštěla za určitých podmínek možnost neveřejného zasedání.
Autor jest pro zachování dosavadního systému reformaČní povahy
do volacího rozho<1putí a contrario kasační funkce dovolání v právu francouzském, zato však doporu čuje pozornosti t. zv. dovolání s' opomenutím
druhé instance (revisio per ' saltum německého ·práva).
K dílu Bulínovu lze dodati, že autor ovládá téma, jež si zvolil za
předmět své monografie, dokonale, a že jest rovněž s literaturou znamenitě obeznámen. J,a k ze shora vylíčeného referátu zl'ejmo, vyčerpává autor
téma do.p odrobna, při tom však dlužno zdůraznLti, že jeho výklad zůstává
vždy neobyčejně jasným.
Pro ·s·vou vyčerpávající úplnost a citaci judikatury nejvyššího soudu
jest kniha vítanou pomůckou i praktikům, kteří se chtějí obeznámiti dů
kladně se všemi jemnostmi techniky dovolání.
Lze řki plným právem, že dílo jest obohacením naší procesní literatury.
Dr. Uhde.

tím

ING. ·KAREL DOLEŽEL: Hodnota čsl. korunu a co s
souvi'sL
Brno 1936. Minerva, stran 88, cena Kč 9.-. Aktuálnost měnových problémů se nezmenšila valně ani naší devalvací z r. 1934.
Autor, známý
z řady předchozí~ ch studií, shrnuje poznatky, k nimž z větší části již
dříve dospěl, ve velmi zajímavou úvahu, věnovanou dle nadpisu komplexu otázek pojících se k problému hodnoty, resp. určité hodnoty naší
měnové jednotky. V podstatě se omezuje na rozbor disparity 'mezi kupní
sílou měnové jednotky na zahraničních trzích a mezi její kupní sílou na
domácím trhu, zejména příčin a účip.ků této disparity, jak patrno z otázek, jimž autor věnuje především svůj zájem: závislost hodnoty měny na
cenách vývozních statků, a to jak cenách dOlll.ácích, tak zahraniční~ch,
význam strukturálních změn v národním důchodu pro hodnotu měny
vzhledem ke změnám v struktuÍ'e lwnsumu, vliv stabilisace peněžních dú-
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chodů . na kurs měny, devalvace a :cenová hladina atd. Jde převazne o velmi dobré postřehy, na druhé straně však nelze se s některými autorovými závěry, jako na př. s negativním jeho stanoviskem ku snahám uleviti podnikům snížením úrokových sazeb, ztotožňovati. Jest tomu tak
hlavně asi tím, že jeho zřetel je příliš obrácen k problematice relace vývozu a dovozu, a proto, ač nesporně toto hledisko mu poskytuje velmi
poutavé osvětlení celé řady problémů, je autor často až pHliš jednostranným (v. na pi'. otázku veřejných investic financovaných výdejem bankovek a problém úvěrové expanse). To jsou však jednotlivosti, jež Doleželově studii na zajímavosti nikterak neubírají.
Vk.

HENRI HORNBOSTEL: Peut-on stabil.iser le PTix du blé? Une sohztion cOTporatif en harmonie avec l'interet génel'al. Bordeaux 1935. Zemědělská politika francouzské vlády postrádá naprosto pevné linie. Se
střídáním vlád se mění její kurs, který osciluje meZi dvěma poly: liberalismem a řízeným hospodářstvím. Velká nadprodukce v posledních létech způsobila cenovou deroutu a vytvořila problém zásob, který je
úhelným kamenem řešení zemědělské krise. Vláda se v roce 1932 zavá-··
zala vykoupiti celou sklizeií. Jelikož dovozy z ciziny snižovaly ceny
pod úroveií, za níž vláda na-kUlpovala, dekret z 25. března 1933 zakázal
dovoz vůbec. Poněvadž závazek k výkupu celé sklizně se neosvědčil , stanovil dekret z 10. července 1933 minimální ceny. Minimální rcena se brzo,
jak tomu v podobných případech bývá, stala cenou maximální. Překup
níci napočetli sedlákovi množství různých poplatků, takže tento dostal
pravidelně % minimální ceny. S pHchodem Flandinovým v čelo vlády
nastala éra »libéralisme contr6Ie «. Minimální cena byla zrušena a bylo
zasáhnuto do .p rodukce zákazem 'osévati pšenici dvakrát po ·sobě. Ani
toto řešení neusrpokojilo a Laval svými »décrets-lois « směřuje opět srpíše
k regulaci trhu (při tom omezení produkce zůstávají) tím, že zvyšuje
kompetenci zemědělských syndikátů. H. Hornbostel, profesor právnické
fakulty v Poitiers navrhuje, jak ukazuje titul i'ešení korporativní ve shodě s všeobecným zájmem. Pohled na toto řešení ukazuje, že na něm kromě názvu korporativního není vůbec nic. Hornbostel vycház~ ze
zneuznání Í'Ízeného hospodářství, prováděného doposud francouzskými
vládami. Řízené hospodářství si béře, podle jeho názorů, ze všech směrů
to nejhorší: z liberalismu jeho egoismus, ze socialismu jeho brutalitu.
Problém pevné ceny spočívá v tom, zaručiti producentu rentabilitu a pokud možno stálou odměnu za jeho pr~ci. Cenu musí stanoviti veřejná
moc a musí býti taková, aby nezpůsobila v produkci velké převraty.
Konsument si dnes zvyká čím dále tím více na pevné ceny. (Státní monopoly, kartely a p.) Poptávka po obilí je poměrně stálá, takže je možno
stanoviti předem cenu normální úrody a siGe cenu za jeden cent. Vedle
poptávky jsou to světová tržiště a celní bariéry, které určují cenu. K ře
šení obilního problému nutno vytvoi'iti »le syndicat national«, složený
z e zástupců producentú, konsumentů a státní mo~ ci. Syndikát by musel
míti monopol dovozní a vývozní, monopol výkupu a prodeje. Cenu by
určovala vláda každý rok. Pro její stanovení nutno míti . pi'ehled o prav-'
děpodobném rozsahu výroby v několika budoucích létech. V pHpadě
špatné úrody bude nutno nakoupiti obilí na světových trzích a může
býti prodáno laciněji. Při velké úrodě musí ceny prodejní býti značně
nižší, aby stát mohl všechno obilí vykoupiti. V závěru autor vyvrací ně
které výtky, které by mohli býti činěny jeho návrhu. První z nich je,
že stát by mohl stanovením nízké ceny výkupní a vysoké rceny prodejní
odstraniti celý daňový systém; druhá, že monopolní právo k výkupu
není ve shodě s francouzskou ústavou. Autor vyvrací první námitku tím,
že stanovení pevných cen naopak zaručí sedlákovi, že jeho peněz nebude zneužito k jiných účellllIl. O druhé námitce autor praví, že omezuje-li se svoboda spekulace, lze to jen vítati. Návrh francouzského
profesora je zajímavý tím, že obsahuje některé organisační principy na-
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šeho řízeného hospodářství a dokazuje
pokročilost i vůči západní vědě.

naši teoretickou i organisační
Jos. Soňlmr.

TISK A POLITIKA. Časopis Svobodné školy politických nauk a Věst
ník Syndikátu československých novinářů ' se sloučily a vytvořily nový
časopis pod svrchu uvedeným názvem. Dosavadní obsah ukazuje, že i
právníci a národohospodáři v něm najdou leccos zajímavého. V prvních
číslech obírá se Dr. A. F uch s Le Fureovým učením o papežské suverenitě, Dr. K. Hoc h: Právní situací tisku v Německu a posluchač Svobodné školy politických nauk, M. Hry h o I' i j i v: Tiskem v Sovětském
Svazu. Ke změně na presidentském stolci připíná se článek Dr. E. S ob oty: Změna na presidentském stolci a naše ústava, kde autor reaguje
ua článek · prof. Dra Neubauera, uveřejněný v 4. čísle Všehrdu. Red.
H l' a b á n e k má v každém čísle referáty o pracovních poměrech redaktorů u nás i v cizině. Pravidelné rubriky » Novináři « ve veřejné práci
a » Novináři před mikrofonem « podávají svědectví o činnosti žurnalistů
mimo jejich zaměstnání.
Svobodná škola politických nauk oznamuje
v každém čísle svoje přednášky, semináře a uvádí některé práce svých
posluchačů. Z dosavadního obsahu časopisu je zřejmo, že spojením nebyla ztracena jeho dosavadní .úroveií.
J. S.
DR. VÁCLAV CRHA: DR. EMIL STEIGERHOF, DR. FERD. HRONEK: Zákon o ochraně náj e mníků s výpovědním a stěhovaoím řádem (1
sazbami dávky z nájemného. Praha 1935, nákl. Dni. Václava Crhy. V generální komisi nakl. )) Orbis «. Str. · 163. - Tato velmi úhledná knížka
vznikla: úplným přepracováním komentáře Steigerhof-Crhova )) Zákony a nař'ízení, týkající se ochrany nájemníků, s výkladem «. Vedle vlastního znění
zákona o ochraně nájemníků obsahuje velmi zevrubný, při tom však pře
hledný výklad k j ednotlivým ustanovením zák. č. 62/1934; zejména jest
pečliv ě přihlíženo k judikatuře. Poté následuje komentář vlád. nař. čís.
103/1930 Sb. o pojmu náhradního bU tu a komentář vúpov ěd ního a stěho
vacího řádu pro zemi čelskou. Práce jest doplněna tabulkou pro výpočet
zvýšení či nže ve smyslu § 9 náj. zák. a výkladem sazeb obecní dávky
z nájemného, vodného a stočného v hlavním městě Praze. Připojený věcný
rejstl-ík zvyšuje jen cenu této příručky, jež pro praktiky bude opravdu
nepostradatelná.
Kš.
TH. DR. JOSEF SPISAR: Pozemková reforma . á patronátní právo.
Výk up patronátních povinností. Přerov 1935. Nákladem Jednoty duchovenstva arcidiecese olomoucké. Str. 118 plus IX. Cena neudána. - Autor, profesor na st. čs. reálce v Lipníku n. B., z,pracoval v tomto spi,s ku
právní materiál z oboru pozemkové reformy, pokud tato Is ouvisí s otázkou
církevního patronátu a ukazuje. jaký pronikavý zásah do poměrů patronátních způsobila tato reforma. Dílko svědčí o neobyčejné píli a svědomi
té práci autorově. Zabývá se též otázkou zajištění a výkupem patronátních břemen, materií to, která dosud byla v literatuř e málo zpracována,
poněvadž prameny nutno hledati v praksi úřadů a v úřednkh spisech,
jejichž studium jest obtížné a prameny tyto jsou těžko pl-ístupné. - Jest
pouze litovati, že autorovi jest cizí normativní způsob myšlení, takže si
neuvědomuje dostatečně dosah positivních předpisů zákonodárství pozemko-reformního a patronátního. Proto trpí práce některými nejasno·s tmi a
problémy, jichž řešení by nebylo ani tak obtížné, jak autorovi se zdá, nejsou po právní stránce dosti ostře osvětleny. Přes to však kniha zaslouží
si pozornosti naší právnické veřejnosti.
Dr. Viktor Kulendík.
PRÁ VO ČESKOSLOVENSKÉ. Sborník zákonodárství a judikatury,
známý z referátů v minulých našich číslech, pokračuje ve vydávání svého
druhého ročníku.
Třetí číslo obsahuje komentář k zákonu ze dne 12. dubna 1935, č.75
Sb. z. a nař., známému pod jménem »zákona o zákazu přídavků « . Zákon
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lši

teoretickou i organisační
Jos. Sommr.
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ten má čeliti v obchodním životě často se vyskytující formě nekalé sout~že
poskytováním rúzných prémií kupujícím. Výklad zákona, pořízený tajemníkem pražské obchodní komory, drem R. BucMelou, je provázen také
otiskem dúvodové zprávy. Vládnímu nařízení Č. 97/1935, jimž se mění
některá ustanovení nařízení o sociálním pojištění (č. 112/1934) jsou věno
vány 'p oznámky dra J. Tučrrého. Vedle obvyklého výboru judikatury Nejv.
správního soudu ve věcech administrativních obsahuje třetí sešit jednak
velmi Ipozoruhodný výnols ministerstva financí o zásadách styku finančních úřadú se stranami, dále pak neméně zajímavý výnos ministerstva
obchodu o radikálním potírání nedovoleného . provozování živností.
Ctvrté číslo obsahuje zevrubný komentář nového zákona o splátkoVýc11 obchodech Č. 76/1H35 Sb , z pera známého odborníka Dra Josefa
Wžnternitzej komentář přihlíží velmi svědomitě k dO!savadní judikatuře
i literatuře o splátkových obchodech a rovněž na příslušných míste~h
bere zřetel na obdobné zákonodár,s tví některých států cizích. Vedle toho
Jest v tomto čísle uspořádána j/ldikatura Nejv. správního soudu ve vě·
cech finančních.
Kš.
Císlo páté je zahájeno komentářem dra V. Hajného vládním nanzením Č. 116/35 o styku družstev s nečleny. S příslušnými parlamentními
materiáliemi jsou zde dále otištěny zákon o hospodářském vyzvědačství
(č. 71/1935 viz o této důležité normě » Všehrd ~ , roč. XV!., str. 385 násL),
zákon o pobytu cizinců na území republiky (č. 52/1935) se svými prováděcími nařízeními a konečně zákon č. 131/1935, jímž proslulý zákon
o mimořádné moci nařizovací (zmocňovací zákon) byl nejen prodloužen
do 30. června 1936, nýbrž i významně rozšířen potud, že zmocnění se vztahuje též na o'p aHení pro organisaci policejní správy a služby. Děje se tak
»v zájmu veřejného řádu « , jak ve vší stručnosti praví důvodová zpráva.
Kert.
VOJT:t.CH ŠTICHA: Přehled dějin města Brna. - Praha, Státní naldadatelství. in -4. Kč 4.-. Je to tabelární uspořádání nárysu dějin brněn
ských pro potřeby popularisační. Nelze o tom říci, že je špatné, ale je
ve1mi příznačné pro stanovislk o širší ver'ejnosti k otázkám právním, jak
málo si jich všímá. Na tomto tabelárním uspol'ádání se to jeví jaksi zřej
měji, než v knižní formě. Pro vážnější práci ovšem Štíchův přehled nestačí, ale není také určen.
C a.
STEFANO RICCIO: La bigami-a. 287 Is tran, Napoli: E: Jovene, 1934.
Cena 25 lir. - Autor po nastínění historického vývoje bigamie přistupuje
k jejímu stručnému zachycení v zákondárství jednotlivých států. Při tom
něl\olik zvláštnkh kapitol věnuje (tpravě otázky bigamie v právu italském
a to s hlediska práva dNvějšího, platného j budoucího. Autor vyčerpává
problem úplně a neopomíjí jej zachytiti také s hlediska práva mezinárodního. V partii zasvěcené obecné teorii zločinu a pojmu bigamie (str.' 76
násl.) zdůraúí.uje, že bigamii je hodnotiti toliko v rámci platného právního
řádu s přihlédnutím k oněm elementúm etickým politkkým a sociálním,
pokud tvoří s právním řádem myšlenkovou jednotu. Autor bohužel toto
's'právné noetické hledisko velmi (~asto porušt~je a vnáší do oblasti trestního práva prvky mimoprávní; v duchu Carrarově nesprávně pokládá
trestní právo za disciplinu eticko-sociální a zločin za urážku sociální
(str. 77).
Erich Olšar.
SOCIÁLNí ÚSTAV CESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY PAMÁTCE
SVÉao ZAKLADATELE A PŘEDSEDY DRA LVA WINTRA. Publikace
Sociálního ústavu č. 65, 1935, 8°, stran 67, cena Kč 5.-. Kniha obsahuje
smuteční projevy při úmrtí Dra Wintra a ocenění jeho práce od jeho spolupracovníků" mezi jinými od ministra sociální péče Ing. N ečase, nyněj 
šJho předsedy Sociálního ústavu, univ. profesora Dra Schoenbauma, ře
tlitele Mezinárodního úřadu práce H. Butlera a mnoha jiných význačných
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pracovníků sociálně pojišťovacích našich i cizozemských. Kniha
čena dvěma: články zesnulého:· přednáškou, kterou proslovil v

je zakonroce 1929
o sociální péči dělnické a jeho listem ze dne 24. dubna 1935, kterým se
loučí s voličstvem, když odešel z poslanecké sněmovny a nepřijal další
kandidatury. Kniha, která je opatřena zdařilou fotografií zesnulého, podává obraz nejen o neúnavné činnosti Wintrpvě na poli sociální politiky
.a sociálního pojištění u nás i v cizině, nýbrž i o jeho vzácném charakteru
a ušlechtilosti srdce.
Dr. Jindřich.
HOSPODÁŘSKÉ POMĚRY, SOCIÁLNÍ POLITIKA A ODBOROVÉ
HNUTÍ V LETECH 1930-1933. Společná ústředna Svazů zaměstn. Odb.
sdr. čsl. v Praze, 2 díly (oba díly 689 str.), Kč 20.-. Knihy pojednávaj í
nejprve o hospodářsk ém stavu v letech 1930 až 1933 a o činnolSti odborových svazů v této době. V části sociálně rpolitické podávají obraz toho,
co bylo vykonáno na poli ochrany zaměstnanců a sociálního pojištění a
podávají přehled o jeho vývoji. V části organisační je uvedeno vše, co bylo
vykonáno v tomto oboru nejen u nás, nýbrž i v cizině, pok.ud je dána
souvislost s činno'stí u nás nebo pokud vývoj odborové činnosti v cizině
nebo i na poli mezinárodním měl také vliv na vývoj odborového hnutí
tl nás. Knihy jsou doplněny zajímavými tabulkami jednak v textu (poč
tem 85), jednak samostatnými (počtem 26), jakož i 6 přílohami, které přinášejí zajímavá statistická data a čísla.
Dr. Jindřich .

. DR. EVŽEN ŠTERN: Sooiální poji'štění v SSSR, z monografie SoSvaz, nakl. P. Prokorp v Praze, · 1935, str. 31, Kč 3.-. Autor, zmíniv
se krátce o historickém vývoji, přechází k organi1saci sociálního pojištěni,
kde nejprve pojednává o funkci odborových organisad v tomto pojištění,
jež se stávají nositelem sociálního pojištění. Sociální po j ištění je dnes
v Rusku obstaráváno 47 odborovými svazy, které již koncem roku 1934
vykazují na 186.000 Iplateben; okruh pojištěnců vztahuje se na všechny
osoby, jež pracují pravidelně za mzdu, při čemž celé příspěvky platí podnik. Příspěvky j:sou percentuelně odstupňovány podle výše risika přísluš
ného výrobního odvětví a zdravotních poměrů v závodě. Dávky nemocenského pojištění a léčebná péče jsou považovány za nejdůležitější. Léčba
je obstarávána v továrnkh ambulatoriích a pokud jich není, jsou pojištěnci léčeni . v diSlpensářích a nemocnicích nebo obvodními úředními lékaři. Celá lékařská služba mimo závody je organisována a podléhá kontrole komisariátu zdravotnictví a jeho místním orgánům . V léčebné péči
projevuje se hlavně snaha zabezpečiti a uchovati zdraví především mladé
generaci; sociální pojištění se .tedy stará o rodičky, dMi a generaci, která
je . aktivně činna: ve výrohním procesu. V péči o lidi choré a staré rozšiřuje se počet lůžek v nemocnicích, zřizují se nové nemocnice, sanatoria
a dispensáře, jakož i dietetické - kuchyně v některých továrnách. Invalidní
a starobní pojištění, jakož i pojištění !pozůstalostní je nadstavbou nemocenského pojištění a teprve v roce 1932 bylo rozšířeno na všecky obory
námezdní práce. Dávky se uhrazují sY'stémem rozvrhovým. Invalidní a
starobní pojištění není ještě dobudováno a bude je třeba: teprve postaviti
na propracovanou základnu po j istně matematickou i právně admini,s trativní. Práce Dra Šterna: podává jasný obraz o vývoji stavu sovětského
sociálního !po j ištění i o jeho budoucích úkolech.
Dr. Jindřich.
větský

JUDR. ANTONÍN HOBZA A JUDR. STANISLAV JURÁŠEK: Přehled
rozl.odnutí ne}vyššího soudu ve věcech exekučních v l. 1918-1934. Nákl.
vlast. V gener. kom. Práv. lmihkup. a naklad. v Praze, 8°, str 488, v Praze
1936, cena výtisku v celoplátěné vazbě 95 Kč. - Dílo je myšleno v prvé
řadě jako doplněk dřívější práce obou: autorů o exekučním zřízení berním a lS,o udním vzhledem k zákonu o přímých daních, vyšlém v r. 1933
(srv. recensi ve dvojčísle 9:-10. ročníku XIV. tohoto čas op.isu). Tento
prvý spis došel značného rozšíření zejména u finančních úřadů, zvláště
od té doby, co počaly prováděti berní exekuce. Nesnáze, s nimiž se při
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TANISLAV JURÁŠEK: Přehled
kučnich v 1. 1918-1934. Nákl.
:1. v Praze, 8°, str 488, v Praze
{č. Dílo je myšleno v prvé
:orů o exekučním zřízení berlých daních, vyšlém v r . 1933
XIV. tohoto časopisu). Tento
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kuce. Nesnáze, s nimiž se při

tom setkávali hlavně, většinou neprávničtí, úředníci berních úřadů, vedly
autory k myšlence, usnadnili a ustáliti Ip raxi vydáním doplňujícího pře
hledu judikatury nejvyššího soudu.
Kniha obsahuje 2178 ip rávních vět rozhodnutí nejvyššího soudu, uve·
řejněných jednak ve sbírce Vážného, jednak v Úradné sbierce . rozhodnutí
najvyššieho súdu vo veciach občanských v právnej oblasti Slovenska a
PodkaI1patskej Rusi. U vět,které jsou tíže srozumitelny, je připojen struč .
ný výtah důvodů rozhodnutí, mimo to jsou věty opatřeny odkazy n a
rozhodnutí souvislá.
Dílo se rozpadá na 3 oddíly. Prvý obsahuje věty rozhodnutí
k všeobecné č ásti ex eku čního řádu a exekučního zákona, druhý oddíl v ěty
týkající se ,z vláštní části těchto zákonů, třetí oddíl pak . shrnuje materii
úzce příbuznou, totiž o exekuci v konkursu, vyrovnání, odpůrčí právo , souvislé obory občanskolprávní zeJména rpostup, započtení, smluvní zástavnf
právo a zástavní právo podle § 1101 vš. o. z. a konečně obchodní společ
no!sti. Otázky řešené v třetím oddílu často se totiž vyskytují při ro,z llodování o odporu proti ber ní exekuci. Pro snazší srozumitelnost jsou pod
čarou vytištěna na příslušných místech i nejdůležitější ustanovení exekučního Í'ádu neb zákona.
Systém rozdělení hlavních oddílů i pododdílů dalších nepi·idržu.ie
se systému ,původního Slpisu, ani systematiky exekučních norem, nýbrž je
volen ve :snaze, aby i pouhý praktik mohl se rychle orientovati. Věty jsou
průběžn ě číslovány v jednotlivých pododdílech chronologicky seř azen y
a na konec je připojen řadový rejstřík, podávající pi'"ehled použitých roz.hodnutí, a obsáhlý věcný rejstřík.
Ve snaze po úplnosti autoři uveřejnili i rozhodnutí dnes již skoro
n ep.r!Ívnická . PN protichůdných rozhodnutích bylo by jistě jen ku prospěchu věci, kdyby autoři podotkli, které stanovisko nejvyššího s·oudu
bylo upuštěno, případně kterému názoru by podle jejich mínění bylo
dáti pfednost.
Třebaže tato hodnotná praktická příručka je určena pÍ'edevším
pro úředníky finan oní :s právy, jistě bude s povděkem uvítána i úřed
níky soudními, orgánů sociálního pojištění a peněžních ústavů , jakož
i praktickými právníky, kteÍ'í nemají úplné sbírky ro,z hodnutí nejvyššího
soudu aneb jim není snadno přístupna.
·
Dr,- Jaroslav Homolka.
DR. RUDOLF SCHRANIL-Dr. FRIEDRICH JANKA : Das offentliche
RecM deJ' Tschechoslowakischen Republik. II. Teil. Staatsrechtsquelien
ausser den VerfassungSlgesetzen. Praha 1934, Rolandverlag. 8°, str.
847. V únorovém čísle tohoto ročl!íku podali jsme zprávu
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o prvém díle tohoto komentáře , který obsah-ov,al zákony ústavní. Krátce
po 1. díle (ale, jak se zdá, již v roce 1935, třebas že na titulním listě jest
uveden rok vydání 1934) vyšel tento druhý díl, obsahující veškeré právní
prameny čsl. práva ústavního, pokud nejsou vydány ve formě zákonů
ústavních. Materie knihy jest uz,avřena v srpnu 1934.
Kniha otiskuje jednotlivé p'rávní prameny podle dobré a originelní
systematiky, kterou autoři odůvodiíují v Předmluvě. V 1. oddílu jsou obsaž,.eny normy týkající se státní moci a jejích symbolů: mírové a ostatní
mezinárodní smlouvy o vzniku státu, o státním území, státním občanství
a o ochraně menšin, dále vnitrostátní normy o těchto základních prvcích
. státu: zákon Č. 11/1918, zákony a ostatní právní normy o hrankích, - o inkorpomci nových území, o Podkanpatské Rusi, veškeré právní prameny
o státním občanství, o státní vlajce, znaku, státních svátcích, státní hymně
atd. Dále následují oddíly: 2. Voliči, 3. Národní shromáždění, 4. Volební
soud, ústavní soud, Nejvyšší účetní kontrolní úřad, 5. President republiky,
6. Vláda, 7. Sbírka zákonů a nařízení, 8. Ochranné zákony (Schutzgesetze) , '
t. j . zákony na ochranu státu a jeho zřízení (vedl~ zákona Č . 300/1920 a
zákona: na ochranu republiky spadají sem zákony Č. 126, 147, 188, 201 a
202 z roJm 1933).
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