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50000 Kč 45 dni - 60000 Kč " ,
27 dni - 40000 Kč, 36 dni 54 dni - 70000 Kč, 63 dni - 80000 Kč., 72 dni - 90000 Kč, 8 L
dni a 100000 Kč, 90 dni a ' opačne, uvazneniu trvania 6 hodíu-.
zodpovie 277.77 Kč, - 12 hodín 555.54 Kč, - 18 hodín 833.31
Kč, -- 1 dúa 1111.08 Kč, - 10 dňov 11110.g0 Kč, - 20 dňov
22221.60 Kč, - 30 dúov 33332.40 Kč, -- 40 dňov 44443.20 Kč,,.
50 dňov 55554 Kč, _ . 60 dňov 66664.80 Kč~ - 70 dňov 77775.60 '
Kč, 80 dňov 88886.40 Kč, -- 90 dňov 100000 Kč. V ~ 39 zák.
č. 107;11933 stanovená pokuta do 10000 Kč nie je premenitelná
v trest uvaznenia v nedostatku opatrenia, potrebného v tOlnto.,
snlere.
(Zaklučenie.)

~

Zprávy
JubHeum ryze právnické, vskutku naše; připadá na den 15 .·
prosince. Toho dne llplyne totiž sedrndesát l.ct od první valné:
hl'olnady Právnické lednoty v Praze, první jednotg, kteI'á se"
stala vzorem nejen dalším sesterskúm iednotám na ~Moravě a,:
po převratll i na Slovensku, nýbrž i ostatním našim spolkz."zl1/.
právnickým, zelména »Všehrdu«. Poněvadž tehdq nebglo leště '
spolkového zákona a všechnq spolkq bylo nutno otvírati na základě panovnického povolenÍ> se.Hi se Tomáš Cerný, Antonín-.
Haas, Josef Hochrnann, Jaroslav Kotovic, Jan Kučera , Josef
Prac!1.ens]qí, Jakub Škarda, Josef Tqlš, Rudolf lVolf a Antonín .
Randa a požádali o povolení. Nejvyšším rozhodnutím ze dne
26. bl'ezna 1864- bylo uděleno povolení »k zaražení « Jednoty-,
Právnické v Praze. Proto v původních stanovách J ednotg se mluví leště archaisticky o » údech \( a proto se tu setkáváme
s řadou ustanovení, která nema.ií .iiž toho v!Íznamu, lako před 70 léty. Ale .ie to slušná řádka let od doby, kdy Jednota konala''svou první valnou hromadu, na níž Se ustavila a na níž zvolila
také svúm . prvým starostou radu zemského soudu Matě.ie ·
Havelku. Za uplynulá léta Právnická iednota vzrostla v čelný
náš spolek pJ'ávnickú, bqť ne nejpočetně.išÍ, poněvadž .ii převý- '
šily počtenl odborné spolky stavovské. A.le vúzIlam si uchovala.
Převzala zejména »Právníka « (zal. 1861) vutvořila by velmi cennou právnickou knihovnu, dobře zkatalogisovanou a zcela spořádanou. Počet rozprav, předná.~ek a p. je nemožno za těch 70
let vůbec podat. A tak opravdu ze srdce a rádi sedmdesátileté '
PrálJl1ické jednotě přejenle nejen Mastná. další léta, .ale aby
vždy bula nám tak drahá, lako je dnes!
Ca.
BOJ O INSIGNIE KARLOVY UNIVERSITY. Poslední dni listopadové;'
byly . na Karlově universitě rušné. Ministerstvo školství a národní osvěty
nařídilo totiž, vyplňujíc zákon Marešův o Karlově universitě, německé "
universitě v Praze, aby odevzdala do rukou představitelů Karlovy uni~
versity starobylé insignie, to jest rektorské a děkanské řetězy a rektorská a fakultní žezla, kterých se užívá po starém způsobu jako viditelných znamení akademických hodností. Všichni vědí, že se nejedná o materielnf.
cenu těchto insignií, nýbrž o historickou cenu a hodnotu důstojnosti uni-
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versity Karlovy . Stejně tak jako boj minulý o intabulaci Karolina, setkalo
se toto nařízení ministerské s odporem senátu německé university, k nimž
se připojili i němečtí studenti. Karlova universita dopsala universitě ně
mecké, že v důslledku tohoto nařízení dostaví se dne 26. listopadu 1934
pro tyto insignie prof. Dr. Vojtíšek jako archivář universitní a Dr. Říha,
ře ditel rektorské kanceláře. To bylo signálem k odporu, na který nikdonečekal. Universitní senát německé university vznesl odpor a prohlásil se
za permanentní, a když dne 24. listopadu 1934 ráno chtěli Situdenti čeští
jíti do společných budov na Ovocném trhu, kde se nalézá rektorát ně 
m ecké university, nalezli dvůr i místnosti obsazeny německými studenty,
kteří se opatřili zásobami a projevili odhodlání zůstati v místnostech a
b udovách a hájiti insignie. Stejným způsobem byla obsa zena část Karolina, dosud sloužící potřebám německé právnické fakulty . To však bylo>
signálem ke krokům z české st rany, nejprve mírným, kdy studenti v čele
s akademickými hodnostáři; J. M. rektorem Drachovským, prorektorem
Dominem a j., snažili se vyříditi věc cestou administrativní. Když však
museli hodnostl;í.ři dlouhou dobu čekati před dveřmi Karolina, pokud se
týče budov dosud společných, vynutili si čeští studenti vstup náporem.
Dalším incidentům bylo zabráněno nabádavými řečmi rektora J. Mr
prof. Dr. Drachovského. Mezi tím ujala se celé věci veřejnost, která
zcela se postavila na stanovisko studentů a jejich spravedlivé věci.
Praha byla v těchto dnech svědkem demonstrací za výkon práva
a platného zákona. Zákonu musela nakonec ustoupiti i německá
universita a tak v pondělí dne 26. listopadu 1934 byly insignie odevzdány do rukou ministerstvu školství, které je pak osobně ministrem
prof. Dr . Kr čmářem předalo universitě. Závěrečným aktem na Karlově
universitě, kdy byly insignie ukázány zástupům, byl boj tento skončen .
Studentstvo se uklidnilo, než celá věc dala nahlédnouti do mnoha věcí.
které ne všude bylo viděti jasně.
dnk.
ZE SBíRKY ZÁKONŮ A NAŘÍZENÍ. Zákonem č. 171 byl novelisován
zák. čís . 303/1920 o zubním lékařství a zubní technice, jehož úplné, novelisované znění je vyhlášeno pod čís. 172. Zák. Č. 116 změnil zák. č. 1li~ (
1929 o lékařských komorách. _ Zákonem Č. 173 byly změněny př edpisy
o soudnictví v úrazovém pojištění. Pod Č. 189 bylo vyhlášeno novelisované znění zákona o sociálním pojištění. Nařízením Č . 174 je novelisována t. zv. finanční novela Č. 77/ 1927 stran samosprávného hospodaření na Slovensku a Podkarpatsku ; provedeno vyhláškou Č . 208. Vyhláška Č . 175 se týká paušalování daně z obratu. - Zák. 177 poskytl
právní i finan ční výhody a zvláštní uživací práva plynárnám všeobecně
užitečným . Zákon Č. 178 zřídil báľí.skou inspekci, při níž jsou kromě"
státních úředníků činni též dělni čtí bánští inspekční asistenti, ustanovení
ministrem veřejných prací z horníkll (1 na 5000 zaměstnaných horníků) .
- Nař. Č . 179 zřídilo Exportní ústav, jenž má usilovati o rozvoj českoslo 
venského vývozu. Nař . Č . 180 _prodloužilo platnost nař . Č . 27 /1934o opatřeních proti bezdůvodnému zdražování do konce roku 1935. Zák. Č. 181 změnil zákon Č . 330/1921 o závodních výborech, zákon Č. 182
pak změnil zákon Č . 144/1920 o závodních a revírních radách: funkční
období dnešních členů se prodlužuje na další 2, pokud se týče 3 roky.
Nař. Č. 188 Ii.ovelisuje rovněž zák. o revírních radách . Dovozních listů
se týká nař. čís . 183 a 184.
Nař. Č . 185 prodloužilo do konce roku
1935 platnost zákona Č . 105/1932 o zřizování cukrovarů. Nař. Č . 186upravuje chov vepřového dobytka (od 30. prosince 1934 do 30. čeryna
1936 nesmí zem ě d ě lec vykrmovati souč asně víc než 50 vepřů , nezemě 
dělec nanejvýš 2 vepře). - Nař. Č . 187 novelisuje zákon Č. 46/1930 měníc
ustanovení ó složení chleba po živnostensku vyráběného. - Pod Č . 214byla vyhlášena kvota těžby dřeva v letech 1934- 35. Nař. Č . 190 se
týká cla na obilí, nař . Č. 200 cla na máslo a sádlo. - Úpravy devisovéhohospodaí'ení se tykají nařízení Č . 198, 201 až 203 a 206. - Pod Č. 205----I
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byla vyhlášena koncese na drobnou dráhu v Mor. Ostravě. -:- Nař. č. 207
a č. 211 rozšiřují místní rozsah nařízení č. 142/1934 o exekucích proti
zemědělcům a nezaměstnaným. _
Pod čís. 191 byla vyhlášena výpověď
celních sazeb s Francií, pod čís. 192 provedení dohody o vzájemných poJ;lledávkách s Řeckem a pod Č. 193 s Jugoslavií. . Čís. , 194 je návrh meziná~·odní úmluvy o označování těžkých lodních břemen (nabude působnosti
dnem 26. III. 1935). Pod čís. 195 bylo vyhlášeno .rozšíření extradiGní
$mlouvy s Nizozemím, pod čís. 212 a 213 pak s Velkou Britanií. Pod čís.
,197 je vyhlášena prozatímní platnost dodatkové ho'spodářské úmluvy
s Německem, pod Č. 199 pak působnost dřívější hospodářské úmluvy
s Německem. Vládní nař. Č. 204 .provádí úmluvu o závazcích v rakouskouherských korunách a pod čís. 209 je vyhlášena změna čl. 393 , mírové
smlouvy versaillesské (o složení správní rady mezinárodního úřadu
práce).
'- ý
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ZÁPISU NA ČS. PRÁVNICKÝCH FAKULTACH v zimním semestru 1934/5 ukazuje těchto několik zajímavých čísel,
která se ovšem pozmění, až hudou definitivně provedeny dodatečné zápi,s y a p., což na pražské právnické fakultě bude znamenati ještě rozdíl
asi 100 osob.
Posluchačů:
řádných
mimořád.
celkem
letos
loni
letos
loni
letos
loni
Praha
4043
4660
225
242
4268
'4902
Brno .
1203
1214
84
120
1287
1334
Bratislava
918
1100
83
62
1001
1162
celkem
6164
6974
392
424
6556
7398
Rozhodný úbytek, který se zřejmě projevuje hlavně v Praze a v BTatislavě, lze vY.:světliti tím, že( na,s tupují slabé
» válečné «
ročníky
(1915,
1916). Není to ovšem nikterak na škodu, poněvadž to může dobře pomoci
v nedostatku míst pro právníky. Menší úbytek v Brně pravděpodobně
vzniká tím, že konečně se více chodí z Moravy a Slezska . studovat do
Brna, a to proto, že životní podmínky v Brně jsou příznivější a jednak
i menší vzdálenost od domova z důvodů ÚJs'porných rozhoduje. Litujeme
jen, že není nám možno uvedená čísla srovnati s čísly německé fakulty
právnické v Praze, odkud jsme dosud nedostali odpovědi.
Č a.

Z PRÁVNICKÝCH FAKULT. Ve středu dne 5. prosince 1934 o 11.
hod. bude se konati na, právnické fakultě Ma,sarykovy univérsity v Brně
v jejím auditoriu maximu slavnostní promoce JUC. Josefa Keperta. Promovent prosloví přednášku na tema: Delikty davu. , Promotorem bude
univ. prof. Dr. Jaroslav Kallab .
r.
Z CELÉHO SVĚTA PRÁVNICKÉHO A HOSPODÁŘSKÉHO. Ceskoslovensko: Mezi naší republikou a Francií byla uzavřena t. zv. asistenční
smlouva, t. j. smlouva o tom, že oba státy navzájem poskytnou nemajetným příslušníkům druhého státu zdarma ošetřování ve veřejných nemocnicích. Již před tím byla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování pří
spěvků v nezaměstnanosti. _
Anglie: Dolní sněmovna přijala t. zv. zákon
proti vzpouře; zvláště jest v něm pamatováno na trestání protiválečné
propagandy ve vojsku a námořnictvu . - Bulharsko: Po lihovém a tabákovém státním monopolu byl zaveden monopol na sůl. Pomýšlí se na to, uzákoniti také státní monopol pro pojišťování. - Estonsko: Vypracován byl
zákon o nacionalisaci průmyslu; správa průmyslových podniků napříště
\Se musí skládati ze 75 % estonských státních příslušníldl. FranCie:
Příslušníci vedoucích hospodářských svazů ze zemí t. zv. zlatého bloku
(Francie, Belgie, Polsko, ltalie a Holandsko) se sešli na konferenci v Paříži, aby připravili mezistátní hospodářská ujednání. ltalie: Učitelům
národních škol bylo uloženo nošení :stejnokroje při výkonu služby. -:Mondiukuo: Vládou byla založena významná společnost pro hospodaření
minerálními oleji »Mandjukuo OH Company «. - Německo: HosRodářství
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umělými tuky bylo v Německu nově upraveno s platností od 1. XI.t. r .
.stanoven byl zejména zákaz, aby prodavači margarinu nečinili dodávku
nejlacinějšího 's tandardního druhu margarinu závislou na nákupu jiného
zboží od nich. - V Sasku bylo zakázáno provozování věštby za úplatu,
veí'ejné oz~ámení o provozování věštby a obchod tiskovinami, jež se týkají
·v ěštění. - Ríšský soud rozhodl ve sporu o honorování závazků, obsahujících
t . zv. dolarovou klausuli, že jest třeba; tyto závazky splniti podle zlaté
hodnoty. - Nizozemí: Vydán byl nový zákon o clearingu. _ Polsko: Vypracován byl nový zákon o oddlužení zemědělců. Výhody při tom pO!skytované se řídí velikostí zemědělského podniku čím jest tento menší,
·tím jsou výhody větší; předlužené statky se nesanují. Zejména se pomocí
' veřejných fondů a zástavních listů přeměI1.ují krátkodobé dluhy na dlouho·dobé. - Schodek !státního rozpočtu má býti uhrazen zvýšeným výnosem
.státních podniků a zvýšením poplatků. - Rakousko: Viáda ohlašuje změ
nu živnostenského i'·ádu. Omezováno bude zejména zakládál1Í poboček,
rozšířen~ prodeje zboží atd. Pro potírání nekalé soutěže budou zřízeny
náhlé soudy. Podle připravovaného zákona o vydávání novin bude
toto vydávání povolovati ředitel bezpečnostní služby; povolení jest závislé
na státním ,s mýšlení žadatelově . - Vydán byl zákon o vyplácení pensí
rakouským příslušníkům v cizině. - Řecko: Vláda připravuje osnovu zákona o občanském súatku. - Španělsko: Státní banka snížila eskont na
.5.5%. --' Turecko: Připravuje se založení Balkánské banky. - Jugo:slavie
a Rumunsko hodlají jmenovati do hospodářské rady Balkánského svazu
-tytéž zástupce, jež jmenovaly do hospodái"ské rady Malé dohody. - USA:
Zřízena byla nouzová Národní rada. Zrušeny byly překážky pro vývoz
.amerických devis, jichž jest potřebí pro nákup cenných papírú. - Pan·americká konference v Montevideu jednala o zrovnoprávnění žen s muži,
'pokud jde o jejich státní příslušnosti; žena provdáním nemá ztratiti svou
státní příslušnost a má míti . právo přenésti ji na své manžeLské dítě.
Kč .

DO MENŠINOVÉ OTÁZKY, rozvířené Polskem (viz 2. číslo t. roč . ) ,
zasáhl velmi šťastně ministr Beneš svým projevem v poslaneťké sněmovně
dne 5. listopadu 1934. Postavil se sice zřejmě po bok Polsku svým stanoviskem morální oprávněnosti požadavku zevšeobecnění ochrany menšin,
ale současně zdlhaznil právní závazky, plynoucí z dnešních menšinových
smluv a nemožnost jejich změny jinou cestou nežli tou, která .je přede
psána ve smlouvách samých, t. j. za souhlasu Rady společnosti národů.
Velmi bystrým postřehem je úvaha, že menšinová smlouva poskytujíc
' Ceskoslovensku nestranné mezinárodní forum při projednávání menšinových sporů, je v té věci prostředkem nejvhodnějším. Za tohoto stavu se
nemohou státi menšinové otázky přímo sousedskými konflikty ani záminkou pro některé státy k míšení do naších vnitřních věcí přímými zásahy .
. Takto ocenil ministr kladně pokrok poválečného práva mezinárodního,
jež zvyšuje mezinárodní právní bezpečnost v . neposlední řadě prostředky
procesními.
-ý.
STAVOVSKÝ STÁT V DÉJINÁCH. Dr. Adolf Merkl, profesor na právnické fakultě vídeiíské university, známý stoupenec ryzí nauky právní a
.áutor »Obecného práva správního «, napsal do vídeúského deníku »Neue
I:reie Presse « článek nadepsaný: »Bismarck und der Standegedanke «.
V Rakousku vstupují v život orgány stavovského zřízení. Spolková kulturní rada a Spolková hospodářská rada, a to je mu podnětem ke zkou ..
mání, zda novodobé hospodářské stavovství má historické vzory, či je
pllVodní. Zdůrazlluje, že v politickém životě nemůže být originalita za
-každou cenu cílem. Lidská vynalézavost se uplatnila daleko dříve v politice než v technice. Již starořecký systém malých států přinesl tolik rozmanitých" státních forem, že středověk a novověk již nemohl skoro nic
-nového objeviti. Státní věda dosáhla už ve IV. stol. př. Kr. úrovně, která
'(pokud je srovnání vůbec možné) byla přírodními vědami dosažena teprve
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v 19. a 20. století. Názory o relativnosti hodnoty státních forem a o nezamezitelnosti jejioh změn byly starým Řekům běžné. Takový Aristoteles,
by jistě zamítl myšlenku tisícileté pozemské říše a konečného vítězství'
určité politické idey jako utopii.
Také myšlenka hospodářského stavovství má daleko starší historii, .
než se obecně soudí. Je však zcela pochybené, dnešní stavovské plány
ideologicky fundovati_ v středověkém státě stavovském. Středověký stavov-·
ský stát neměl, nehledě .ke všem ostatním rozdílům, hlavu autoritativní,
nýbrž bczautOl:itativní, široké vrstvy lidu neměly ani formálně politickýclh
práv. A který dnešní stavovský stát by uznával onen typický rekvisit historického stavovského státu, totiž »stavovské právo odporu «, který opravňoval politické stavy, v případě porušení ústavy panovníkem, k ozbroje-nému odporu. Politická literatura stavovského státu dala takto vznik ideologii politického atentátu.
Skutečně podobné typy stavovského zřízení se vyvíjely teprve pokontinentálním evropském absolutismu, který politické stavy zbavil práv
a moci. vývoj šel více méně souběžně s parlamentarisací státního života.
Hospodářské stavovství bylo podporováno theoretiky stavovské representace jako lepší způsob zastoupení lidu, praktiky bylo však již myšleno,
jako prostředek konkurence nebo i vyřazení lidem voleného parlamentu.
Mezi historickými Dokusv zaslouží si Dozornost jak pro osobu tvůrce,.
tak i pro zřízení samo, Bismarckem zavedené hospodářské zastoupení podle povolání. Bismarck je zamýšlel, ne aby vyřadil parlament, nýbrž aby
si zajistil odborné posouzení zákonných osnov tím, že by měl k ruce stáléodborníky jako hospodářské poradce. Parlament však tomu nedůvěřoval a
jeho op osice přešla v instinktivní boj o sebezáchovu. Pruská Národohospodářská rada byla zřízena r. 1880 a odpovídala co do složení i co do,
kompetence programu Bismarckovu. Skládala se z 75 'členu, z nichž 30 ·
bylo jmenováno přímo na návrh ministrů panovníkem a 45 na základě
presentační volby jednotlivými oficielními zájmovými sdruženími. To znamená, že menšina byla zřízena autoritativním způsobem, většina pak ze
stavovských delegací podle povolánÍ. Jmenovací právo královo bylo kromě ·
toho omezeno tím, že polovina kandidátů navrhovaných ministry musela:
býti z řemeslníků nebo dělníků. Stavovské rozčlenění rady je patrné z jednotlivých jejieh odborů, sekcí: obchod, průmysl a živnosti, zemědělstvÍ.
5 členů z každé sekce tvořilo dohromady stálý výbor. Působnost Národohospodářské rady byla čistě pOltadní. Tím však obavy parlamentu nebyly
odstraněny a proto parlament nepovolil pro novou radu potřebných finančních
prostředků. Došlo ke konfliktu mezi Bismarckem a parlamentem a železný
ministr ustoupil. Tak skončil pokus o hospodářské zastoupení v Prusku.
Str.
REFORMA ÚRAZOVÉHO SOUDNICTVí. Zákonem ze dne 2. červenceČ. 173 Sb. z. a n. byly změněny a doplněny předpisy o 's oudnictvídělnického úrazového pojištění. Tento zákon vstoupí v líčinnost dne 1..
ledna 1935 a zavádí jako II. stolici vrchní pojišťovací soud, zřízený podle
zákona ze dne 9. října 1924, Č. 221 Sb. z. Jl. n. o pojištění zaměstnanců
pro případ nemoci, invalidity a stáří, jenž bude rozhodovati ve zvláštních,
senátech pro úrazové pojištění ; přísedící a jejich náhradníky jmenuje ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry po slyšení ústře- ·
den odborových organisací zaměstnaneckých i zaměstnavatelských. Dosuď
byly rozsudky rozhodčích soudů úrazových pojišťoven konečné; nyní bude ·
možno jim odporovati odvoláním, jestliže řízení před rozhodčím soudem bylo
neúplné nebo jinak vadné nebo byl nálezem rozhodčího soudu porušen ~
zákon, nebo byl-li skutkový stav posouzen nesprávně.
Dr. Jindřich.
1934,
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WIELANDA . .

Dňa 29. augusta b. r. dožíl sa svojich sedemdesiatin jeden z nejvačších

komercialistov, ordinár práva obchodného a zmenkového na univerzite':"

v Bazileji, Karol Wieland. Dosiahol tohto kmetského veku v plnom zdravíi
a plnej tvorivosti duševných síl uprostred oddanej vďačnosti a úcty celého vedeckého sveta právnického. - Roku 1897 bol Wieland menovaný'
za mimoriadneho profesora a roku 1905 za ordinára, od ktorej doby pó-·
sobil nepretržite na právnickej fakulte univezity v Bazelu. Okrem -s vojho
oboru obchodného a zmenkového práva prednášal temer všetky partie
p ráva občianského, a to zvlášť právo vecné, rodinné. a dedické. Mimo toho ·
i súkromné právo medzinárodné a v dobe núdze učiterských síl i právor ímske a občiansky súdny poriadok. Po celý svoj požehnaný život venoval
sa i ver ejnej činnosti .
Vidíme ho na katedre, hneď zas na sudcovskom kresle _ v mini-o
sterstve pre reformu zákona, ba dokonca i vo vysokej zodpovednej funkcii
zástupcu Švajčiarska na Haagskej konferencii pre zjednotenie zmenkových práv.
Po vedra všetkej tejto svojej verkej zaujatosti vytvoril diela VI celejl
vedeckej literatúre právnickej jedinečné. V svojej slávnostnej reči: »Historická a kritická metoda v právnej vede «, prednesenej z príležitosti svojel
inštalácie na rektora magnifika dňa 12. novembra 1909, výstižne naznačil
oné smernice a principy, ktoré ako stežejné mu boly smerodajné pri metodologii svojej bohatej spisovaterskej činnosti.
Roku 1901 vydal priekopnické dielo: »Zmenka a jej súkromnoprávne
základy «. Na hodnotnosť a aktuálnosť tejto práce masvedčuje i tá skutoč
nosť, že roku 1931 bola práca preložená do italštiny. Teda práve po uply-·
nutí 30 rokov od jej vydania! Jeho najviičšie dielo je však systém obchodného práva v II dieloch, vydaný v Bindingovej sbierkepre nemeckú:
právnu vedu. Najlepším dókazom hodnoty tohto diela je jej pojatie do·
tejto sbierky, keďže v nej boly systematicky vydávané len diela vedcov
svetového formátu ako sú: Andreas Heusler, Goldschmidt a pod.
Mimo týchto tu uvedených diel napísal jl.J.bilant početné monogra-fické študia a príležitostné články. Nesmie sa z nich nepripomenúť zvlášf
pelmá skizza : Cambium und Wechselbrief, kde autor analyzuje formu
zmenky a vývoj jej dnešného pomenovania. V poslednej dobe vysoko
cenné sú jeho pojednávania o vyšších koncentračných ' útvaroch v spo-lo č enstevnom práve.
Nedosažitelný je Wieland ako učiter. Neobyčajné schopnosti priamo
vrodené umožňujú mu priu čiť celé generácie ~tudentov juristickému mysleniu. I č esko.slovenský akademický dorost je mu vďačný a zaviazaný za
jeho vedenie, nakorko príkladnou starostlivosťou a zvláštnou pozornosťou
sleduje ich prácu a postup v jeho seminári na univezite v Bazileji. Vychoval čsl. štátu už niekorko akademických učiterov svojho oboru a ešte
i v tomto roku, poslednom to roku jeho aktívneho univezitného pósobenia v t . zv. » čestnom roku « očakávame od neho vera.
Právnická fakulta v Bazileji pripravila a vydala z príležitosti tohtovzácného jubileje sborník k pocte jubili!,ra pod titulom: Príspevky k obchodnému llrávu (nákladom Helbing a Lichtenhahn, Baseln), v ktorom 27'
domácich i cudzozemských kolegov prispelo s pojednávaniami na tématá.
Wielandovi zvlášť oblúbené. Figurujú tu mená nie menšie ako sú Juliusvon Gierke (Gottingen), Ernst Heymann (Berlín), Lorenzo Mossa (Pisa),
Marcel Nast (Strassburg) , Paul Pic (Lyon), Georges Rioert (Pariž), Henri.
Rousseau (Poitiers), Angelo Srafat (Milán) a Martin Wolff (Berlín).
I profesorský sbor právnickej fakulty univerzity Komenského v Bra-·
tislave ocenivši vedecký význam Wielanda a jeho zásluhy o vedecký dorost československý jednohlasne :sa usniesol v svojom riadnom zasadnutí
konanom dňa 19. oktobra 1934 vyznačiť prof. Dr. Karola . Wielanda plaketou a s patričným diplomom univerzity Komenského v Bratislave, z príléžitosti tohto jeho vzácneho jubileja - sedemdesiatín jeho plodného, požehnaného života.
Dr. Ctibor Floreán.

NÉMECKÝ NÁSTUP. Německé kruhy vládní věnují nyní, kdy zdá se
jim vnitřní situace již býti ustálenou, větší pozornost cizině a hlavně se
-Snaží zasáhnouti vzdělané vrstvy . Dlužno přiznati, že se jim to daří a že
. dosahují pozoruhodných úspěchů.
Jako jeden z největšíCh jistě možno , označiti zavedení německých
-přednášek na Akademii mezinárodního práva v Haagu.
Tato nejvyšší
škola mezinárodní zachovávala po dlouhá leta svého trvání neotřeseně
'tradici výlučného užívání diplomatické francouzštiny. Přece však po svě
tových převratech, my!slím od r. ' 1930, bylo připuštěno, aby se semináře a
rozpravné přednášky odpolední mohly konati také anglicky . Přispívalo
k tornu podstatně~ že velkou část nákladu na vysílání profesorů nesly
anglosaské státy a je známo, že právě Anglosasové nevynikají pohotovostí v učení se cizím jazykům, i když by šlo o francouzštinu .
Tím více překvapilo, že letošní program kursů zavedl zcela řádné
přednášky německé, Šlo o čtení prof. L. Raape z university v Hamburku,
'l{terý přednášel o právních vztazích mezi rodiči a dětmi v mezinárodním
,soukromém právu. I když šlo o 5 hodin přednášek v celku, je tu jisto,
že německá řeč byla připuštěna jednou jako přednáškový jazyk a tím byl
' vytvořen prejudic pro příště. Je to dosti podivné v době, kdy Německo
vystoupilo z mezinárodních institucí.
,
Němci věnují vůbec velkou pozornost absolventům haagské Akademie. Podle adresáře Spolku absolventů rozesílají jim pravidelně pozvání
-na subskripci různých právnických knih a časopisů a neopomínají k tornu
·vždy přidávat propagační materiál Hitlerovy říše. Tak na př. bylo rozesláno z t . zv. Hospodářských sešitů Frankfurter Zeitung číslo »Arbeitsbeschaffung« s četnými velmi zajímavými články, ovšem plnými tendence a
-:úrčenými v cizině zastírat skutečný stav německého hospodářství. Přes
to, že náklad této 32stránkové brožury obrovského formátu (asi naše A 3)
'musel 's i vyžádat velkých finančních obětí, byla brožura zasílána zdarma
li nikde v ní není uvedena cena.
čb.
PROTI NEKALEJ sút AŽI V SLOVENSKÝCH KÚPEr,NýCH MIESTACH. l{onkurenčný boj niektorých slovenských kúperných miest aj jedIlOtlivých domov z týchto miest nebol v ostatných rokoch vždy vedený
poctivými zbraniami. Tak na pr. na stanici ach kúperných miest roz~
mohlysa hotové burzy o prichádzajúcich hosťov, zriadenci jednotlivých
-domov snažili sa jeden drt1hého krikom alebo i silou premócť a hosťa
prehovoriť k zaujatiu nimi zastupovaného domu. Stávalo sa i to, že boli
vysielaní t. zv. vlakoví emisari, ktorí cestovali vopl:ed až do Břeclavi,
Marchegu, Bohumína atď. proti hosťom a potom už vo vlaku ich zaisťo-vali pre ·svoje domy.
.
,
Preto bola mnoho razy dožadovaná náprava. Na železniciach podaTilo sa jej dosiahnuť pósobením slovenských kúperných svazov, na žiadosť
'ktorých riaditerstva ČSD zakázaly také propagačné účinkovanie vo vozl'íoch železníc.
V druhom ohl'ade bude odpomožené práve vydaným nariadením
:slovenského krajinského prezidenta. Nariadenie uvádza, že v ostatnej dobe
sa množia sťažnosti na to, že zriadenci hotelov, penzionátov a súkromných víl menovite v kúpel'ných mi es ta ch na nádražiach po príchode vla'lwv neprístojným spósobom, ·s krikom a vtieravo ponúkajú došlým cestujúcim a kúpel'ným hosťom ubytovanie v podnikoch a domoch svojich
zamestnavatel'ov, vychval'ujúc jeden prez druhého nejestvujúce predno'sti
ubytovania v podnikoch a domoch nimi odporučovaných, takže dochádza
často aj k takým prejavom, ktoré sú pociťované ako istý stupel'í násilia
proti vol'nosti rozhodovania. cestujúcich a hosťov. Pretože tento spósob
'sa deje s porušením verejného pOTiadku a býva často príčinou nepriaznivej kritiky zvlášte u cudzincov, ktorých je ·s chopný odradiť od opatovnej
:návštevy nášho štátu, zakazuje krajinský úrad každé také · jednanie, kto-
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rým by niekto sa snažil posobiť proti slobodnému rozhodnutiu, cestujJÍcich a kúperných hostí zvoliť si vhodné ubytovanie. Na nedbanie tohot()zákazu stanovil krajinský úrad peI1ažité tresty od 1Odo 5000 Kč.
čb.
SLOVENSKÉ
REGIONÁLNE
NÁRODOHOSPODÁRSKE
SBORY
RYCHLO NAPREDUJÚ. Na Slovensku teraz vermi potešiterne a rychlým
tempom napreduje práca regionálna. V ostatnom čase bol podra dispozícbratislavského Národohospodárskeho ústavu pre Slovensko (NÁRUS) založený rad okresných národohospodár,s kych poradných sborov ~ tak sa
sústavne dopli'íuje sieť týchto regioná.lnych národohospodárskych organizácií. Na západnom Slovensku z 13 okresov už v 10 jestvuje okresný národohospodársky sbor, takže čoskoro už bude možné pristúpiť k založeniu
Národohospodárskej župy západoslovenskej. 'Popri tom už jestvujúce župy, .
najmu stredo~lovenská a šarišská možu sa už pochlúbiť vermi uS'pokojivými výsledkami ' povznesenia kraja. Hlavne sa zveraďuje domácky p~ie
mysel, pečuje sa o stavbu a zriaďovanie hospodáliS'kych škol a naukobe- ·
hov, odstrallujú sa nedostatky komunikačné a v neposlednom rade
vedie sa občianstvo k pochopeniu pre cudzinecký a turistický ruch, ktorý
značí .pre Slovensko zdroj budúcich príjmov.
Je vermi potešiterným, že i administratíva slovenskej krajiny priskočila tu na pomoc. Jeto istý znak nového chápania úkolu úradov a je'
možno si od neho očakávať dobré výsledky. Krajinské zastupitefstvo rokovalo o tejto regionálnej práci a vyslovilo nutnosť jej podpory. Uznalo predovšetkým Národohospodársky ústav Slovenska a jeho národohospodárske sbory za vrcholnú národohospodársku inštitúciu Slovenska, vyhrásilo Nárus za svoj poradný orgán a srúbilo mu v medziach možnosti svoj_ ·
ho rozpočtu finančnú podporu.
Krajinské zastupiterstvo doporučilo ďalej všetkým okresným zastupiterstvám a výborom, aby s Nárusom spolupracovaly, ho mravne a fi- ·
nančne podporovaly a požiadalo o spoluprácu a pomoc krajinského prezi-denta a okresné úrady.
Krajinský prezident po tomto doporučení svolal poradu členov kra. jinského výboru a Nárusu o finančnom zabezpečení Národohospodárskeho·
ústavu a jeho národohospodárskych sborov. Nárusu bola potom na rok...
1934 udelená podpora Kč 35 .000.- s odovodnením, že ide o orgán celoslovenský, ktorý pečuje o národohospodársky prospech celej zeme.
Ostatné sbory, nakorko majú len význam lokálny, majú byť podporované'
z prostriedkov okresov a obcí, kde sú činné .
Aby však činnosť týchto sborov, ktorá je pre Slovensko všestranne '
potrebná a nutná, nebola osľabená a mohla 's a aj naďalej zdarne vyvíjať , .
nariadil krajinský prezident okresným náčelníkom, aby podporovalil žia- dosti národohospodárskych sborov v okresoch a obciach a pečovali o to,.
aby položky pre tieto sbory boly likvidované.
Prezident nariadil ďalej , aby pri sostavovaní budúcich obecných a
okresných rozpočtov bolo pamutané na to, aby boly zaistené prostriedkypre národohospodárske sbory. Výšku krajinský úrad nestanovil, podotknu!'
však, že Nárus žiada zabezpečenie alespoň 1% riadnych rozpočtových.
príjmov okresu alebo obce.
čb .
PRÁVNICKÁ JEDNOTA V PRAZE pořádá v měsících listopadu a.
prosinci tyto přednášky: dne 6. prosince 1934 přednáší vrch. rada Dr. Bohuslav La1J.šmann na thema: »Výživné právní nároky a hospodářlská kl)se «, a dne 13. prosince 1934 Dr. Vladimír Kubeš: »0 zákazech zcizení a
zavazení - též se ' zřetelem k osnově všeob . · zákoníka obč. «.
Úř.
JAK BYLA OBESLÁNA SOUTĚŽ ROZHLASU PRO PRŮMYSL, OB-o
CHOD A ŽIVNOSTI. Jak jsme již oznámili (Všehrd XVI. 43.), vypsaloKuratorium rozhlasu pro průmysl, obchod a živnosti v srpnu soutěž n a .
4 témata pro svůj rozhlas. Ve lhůtě do 15. října ' došlo 'celkem 82 prací ;:
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.z toho neJvIce na téma »Cesty k povznesení živností po stránce hospodář
:ské «, a to 30 prací. Námět »Jak posíliti náš střední 's tav « byl obeslán 20
pracemi; námět II vývojové tendence v distribuci « 15 pracemi a 14 příspěv
kú došlo na téma »Moderní podnikatel jako kulturníčinitel « . Mimo, to
došly 3 práce na jiné náměty než v soutěži bylO uvedeno. Kuratorium
bylo překvapeno tímto velkým zájmem o soutěž a odevzdalo práce .
k přezkoumání zvolené porotě. Výsledek jednání poroty bude později
~ tisku oznámen.
'
Úř.

Literatura
PROF. DR. JIŘí HOETZEL: Československé správní právo. Část vše,o becná. - Praha, Melantrich, str. 455, 85 . Váz. Kč 120. {Vysokoškolské
rukověti, řada spi'sů právnických a hospodářských, sv. 1.) »Melantrich «
!Se rozhodl po zpúsobu známých německých » lehrbuchů, grundrissú «, nebo
anglických ll handbooků «; vydávati rukověti především pro studenty, ale
jak vysvítá z úvodního prohlášení redakce, nechce se vázati platným zkušebním í'ádem právnických fakult a řada právnická a hospodářská má
jednou podati ve své souvislosti nejen soustavný přehled československé1!o
právního řádu a života: a národního hospodářství, nýbrž obsáhnouti i uve·dení do studia právnického a hospodář:ského . Doposud většinou studijní
-rukověti vydávaly práv'n ické spolky, při čemž byli téměř výlučně vždy
'příslušní akademičtí učitelé autory těchto příruček. Nyní se ujalo velké
-nakladatelství za redakce vybrané z univer:sitních profesorů všech fakult
·tohoto úkolu, při čemž se sleduje cíl, aby VysokoškoLské rukověti byly
,opatřeny vždy po zpúsobu zmíněných cizojazyčných příruček náležitým
literárním aparátem. Úkol tento není snadný a bude záležet nejen na
redakci, nýbrž především na autorech samých, jak tomuto požadavku do.stojí. Podle cizího vzoru jsou také naše české rukověti vybaveny pěkně
graficky. Naproti tomu se však tím značně zvyšuje jejich cena, ale je
n utno u vážiti, že kniha nemá studentu sloužiti pouze ke :studiu, nýbrž m á
ho provázeti i do praktického života.
Jako prvé dílo právnické řady vychází v této sbírce již delší dobu
·očekávaná všeobecná část správního práva z pera odborníka nad jiné pov olaného, prof. Dr. J. Hoetzla. Zvláštní část podle pevného slibu redakce
má vyjíti v nejbližším čase od prof. Dr. Laštovky. Od Pražákova »Správního práva «, které j e již dávno :samozřejmě zastaralé, nebylo v české literatuře systematického výkladu správního práva kromě studijní příručky
\Weyrovy a Dominikovy, která však již také vyšla před více než desíti
léty. Bylo nutno se uchylovati k cizím dílům , z nichž v poslední době
v yšlo v českém překladu Merklovo ll Obecné právo, správní «, které však
si nevšímá práva našeho. Tím ovšem nemá býti řečeno , že by se
č eská literatura nezabývala :správním právem. Naopak literatura naše je
dosti č etná, ale rázu monografického . a pak hlavně slouží pouze jednotlivým úsekúm správního práva. Dílo Hoetzelovo má tedy již v tom význam, že přináší nám poprvé soustavu československého obecného správního práva.
Kniha prof. Hoetzla :se drží systematiky, která je všem posluchačům
pražské právnické fakulty známá z jeho výkladů. Po vyložení podstaty veřejné správy a jejího pojmu, zabývá' se autor policií, a vykládá na to
o dualismu právním (právo veřejné a právo soukromé). Po vysvětlení
pramenú veřejného práva přechází k I. části , to jest k výkladům o subjektech veřejné správy, pojmu správního úřadu (orgány správy u nás),
o samosprávě (územní a zájmová) . Cást II. zabývá IS'e prostředky a výkony

