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pro českou právní vědu netkví v této jeho přirozeno.právní 
theorii , nýbrž v tom, že prvý v Čechách zpozoro,val moderní 
směry v právním myšlení u cizích náro.dů, že IlJa ně upozorňo
val a jimi bojo.val proti fiktivnímu právu historickému. Od-

'!p'rovincialisování české právní vědy, její zapojení ve směr, který 
byl vedoucím za hranicemi, uvedení jí na nové, moderní cesty 
- to je zásluha Masarytkova, za niž lnu náleží vděk českoslo
venských právníků. 

ZPRÁVY. 
Dvě výročí. V tyto dny vzpomínáme dvou výročí: prvniho 

desíti/etí naší ústavní listiny a osmdesátých narozenin prvního 
presidenta republiky, o lellOž zásf<uhách o stát vyslovili jSDle se 
formou stručnou, ale výstižnou, totiž zákonem. Redakce našeho 

' listu se připo';ule k těmto slavnostním projevům, nlůže však tak 
, učiniti len způsobem svým vlastním, třebas značně suchopár
ným: několik stránek tohoto čísla věnovaných oběma výročí 
budiž i naším příspěvkem k slavnostní náladě obou dní vý-
ročních! ' Ca. 

šedesáté narozeniny J. M. ' prof. Dra Josefa Vančury připadly na 
2I. února t. r: Jeho jubileum vyvolalo v řadě generací českosloven
ských právníků živé vzpomínky na .prvé semestry studií právnických, 
kde Vanču rovi, jakožto profesoru římského práva, bylo po dlouhá 
léta úko lem j istě nikoli nejsnadnějším uváděti cupidam legum iuven
tu tem cestou římského práva do způsobu a pravidel myšlení 'právnic
kého. Ti, kdož Vančuru opravdu poslouchali. potV'rdí, jak skvělým 
z'působem dovedl tu dostátí s\Tému úkolu, spojuje je,dnoduchý, avšak 

' praegnantní 'V'Ýklad dogmatický s příklady volenými z denního života. 
Stejn.ě při cvičeních seminárních volil a probíral 'Vančura společná 
temata tak, že od pronikavé exegese fé:xtů přistu.po'Val ke konstrukcím 
dogmatickým. opírajícím se o pandektní i moderní civilistíku, jichž 
pevnost po té znovu ověřoval jak na probraných textech, tak na .pří
kladech ze života moderního. Nezůstaly proto přednášky a cvičení 
Vančurovyzapomenu'ty ani tl těch, kdož snad ' nebyli zvláště oricnto- -
váni ke studiu historickoprávnímu. " 

Účinnost a poutavost přednášek Vančurových byla ovšem ' stup
ňována živou povahou přednášejícího, který vkl'ádal do každého uči
telského výkonu celou svoji osobnost. N,eniohl ani jinak - a tento 
'důvod byl jistě hlavním, který před , rokem jej p.řiměl raději opustiti 
,aktivní činnost fakultní, když další setrvání v ní bylo by za hygie
nických poměrů, při nichž se 'V' prvních ročnících na pražské práv

. nické fakultě vyučuje, znamenalo vážně ohrožení jeho zdraví. 
Je nemalou zásluhoul Vančurovou, že vzdor jeho předčasn~mu 

'''odchodu z fakulty mohou i dnes naši právníci zahajovati své studium 
l římského práva opírajíce se o ' jasné formulace Vančurovy. Te to umož

': rlěno jeho ) Úvodem do studia soukromého právla římského c (1923), 
-knihou, kterou lze právem považovati za vzor učebnice psané pro ty, 
' kdož se teprve pr'ávníky mají státi. V ní , Vančura vědec - který se 
ve svých pracech monografických obí·ral s oblibou jednak otázkami 

' římského národního práva republikánského (»Dsucapio pro héredec 
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1897, »Nové nauky o nexum «, Sborník v. pr. a st. 1905, »Agrární právo 
řím ské republiky « 1908, »K historii římských kondikcí «, . Sborník 
1911-12, "K ritické poznámky k nauce o . evikci při římském trhu ( 
S borník 1922, » Leges agraria e ~ Pauly-Wissow a Real. Enz. s. h . 'V, 

1924) , jednak jemný mi otázkami dogmatickými (tak v obou samo
s tatně vyšlých monografiích již uvedený ch a zvl. v knize »Praelegát 
dl e práva i-ímského « 1903), avšak vedle toho i otázkami p apyrologickým i 
{» P a'Pyri znějící majiteli a na ř ad « , S bo rník 1904, »K nihy pozemk ové 
v ř ímském Aegyptě « , Sborník 19'13, ) Exekučn í li s tiny dl e p ráva pa
pyrů « 191.5) a otázk ami zajímajíc ími no vé b adání interpol ační (rek
t or .:; ká přednáš ka »Kontrakty n epojmenované" 1926) - spojil své nej

.lep ši v lastnosti s e zkušenostmi a vzácnou dovedností Vančury učitele 
a vytvořil tak dílo, po němž s pro spěchem budou sah ati j eš tě mnohé 

' pří š tí generace česk') slovenskýc11 právníkii rozmnožujíce t ak neu st ále 
řady jeho vděčných žáků . 

. Bíahopřejeme prof. Vančurovi up1-ímně k jeho .jubileu i do savad-
nímu životnímu dílu a přejeme mu - vzpomínajíce zároveň jeho ne 
ú~avné činnosti v sociálních institucích vysokoškolského s tudents t va, 
aby v pevném zdraví a spokojenosti užíval 'po dlouhá léta klidu , jemuž 
jistě těžko dával přednost před milovanou činno s tí vysokoškolského 
učitele . M. B. 

ÚmrtÍ- 29. ledna~ t. r. skon al v Praze místopředseda senátu, 
advokát Dr. J aroslav Brabec (nar. v Praze-Karlíně 1869) . Vedle jeho 
politické práce sluší vz.pomenouti jeho sna;1 a pozornosti, kterou vě 
nO Vlal menšinovým problémům jako československý zástupce v U nii 
lig pro společ.nost národů. - T éhož dne v Praze skonal profesor l· ~
kařské fakulty university Karlovy MU Dr. "Josef Reinsberg . Vzpomínáme 
ho jako nestora českých soudních l ékařtl , který nám přiblížil tuto pro 
p rávníky důležitou disc.iplinu nejen dlouholetou s vojí činno s tí učitel 
skou, nýbrž zvláště dílem o soudním 1 ékélJi-s tví . Prof. Reinsberg byl 
znám mezi staršími právníky i jako pečlivý přítel s tudentlt. Dožil se 
86 let. Čao 

Deset let inkorporace Hlučínska . N a 4. únor t . 1". připadlo desáté 
výročí připojení hlučínského kraje k našemu státu, inkorporp'V anéh o 
k Československé re.publice v důsledku čl. 83 mírové smlouV'y v el'
sai1lské z 28. června 1919 a dle zákona, z 30. ledna 1920, Č. 76 Sb. z, 
a' n. , provedenéh o nařízením vlády z II. března 1920, č. 152 Sb. z. al n. 
Teprve dnem 1. května 1920, kdy toto nařízení nabylo účinnosti , roz
š.ířena na nabyťé území plat nost zákonů a nařízení, vztahujících se 
na obvod zemí nistorických. Obyvatelé tamější stali se našimi státními, 
obča)ny s domovským právem tam, kde měli řádné bydliště v době ' 
účinnosti zákona z 1". 1920/76. - Ja'kkoli z území, přináležejících kdysi 
ke koruně České, bylo nám v'rá.ceno mizivě málo, nutno ,přijmout s ra
dostí , že byla to právě část, je.ž jediná uchovala si český ráz pi-es 
úsilovné germanisační ' snahy, soustavně prováděné od neblahého roku 
1742" tedy plných 178 let. K arásek. 

Z celého světa právnického. Přípravná technická konference ~ ro 
otázky pracovních podmínek v uhelných dolech se konala 6.-18. ledna 
v Ženevě . Doporučila, aby na program letošní m ezinárodní konference 
práce byla dána diskuse o koncenci o pracovní době v dolech, dále 
otázky minimálního stáří dělníků a pensijního pojištění. Ve vět š ině 
otázek však 'nebylo docíleno dohody a mezin. úřad práce bude t ep rve 
muset hledat cesty k jich řeš ení. (-kg.) - V Německu byl zákonem 
ze dne 28. le,dna t. r. zav,eden zápalkový monopol. - Ve vatikánském 
s t átu vynesl 29. ledna poprvé soud rozsudek jménem pa.peže po vzý. 
vání sv. Trojice. Souz.eno bylo podle italského trestního ,zákoníku. -
K oncem ledn'a zasedal mezinárodní kongres advokátů v pa.říži. - Akc. 
společnost Siemens-Halske a Deutsche Diskontogesellschaft. sjednala 
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á technická konference .i..:- ro 
,lech se konala 6.-18. ledna 
)šní mezinárodní konference 
acovní do bě v dolech, dále 
jního pojištěnÍ. Ve většině 
zin. úřad práce bude 'teprve 
- V Německu byl zákonem 
ilonopol. - Ve . vp.tikánském 
.ek jménem papeže po ' vz'ý
kého trestního ,zákoníku. -
: advokátů v pa.říži. - Akc. 
liskontogesellschaft sjedna.la 

;3 americkou firmou Dil1on, Read & Co. záPllj 'čkLl na 1000 let . -
V Rumunsku byla podána osnova nového tiskového zákona. Urážka 
členů vlá'dy se trestá žalářem do 6 let. ~ VíHoladsku byla založena 
l\Iezinárodní společnost H:gelova pro pěstování jeho filosofie. 
V _-\nglii zrušila dolní snemovna trestní ustanovení o rouhání se 
Bohu. - u parížského soudu byl zahájen spor o to, zdali ten, kdož 
b yl uražen rozhlasem, může žádati o oprav u touže cestou. - Králo;,~~ 
e rbo vní komise v Anglii udělila llovinám The Times znak a povyslla 
je takto do stavu šlechtického. - Holandsko jmenovalo první dva 
,domorodce do státní rady svých kolonií. - Řecký stát slavil 3. února 
ť . r. své sté výročí. - Ve W 'ashingtonu zasedala 5. konference k zji štění 
příčin ;]. ,potírání války. - Sjezd německých právníků z ČSR. koná 
s e letos o velikonocích v Opa,vě. - IHospodái"ský výbor německého 
ř í šského sněmu se usnesl na zákoně, omezujícím čepování li~ovin 
v ranních hodinách nebo v dny sváteční. - V SSSR. bylo nařízeno 
povinné členství lidových obhájdi (advokátů) v odborových svazech. 
S trany se nesm.ějí obracet na jednotlivce, nýbrž na jejich svazy. -
Y SSSR. byly zrušeny vešJ<;eré bursy, dosud trpěné. - Do naší státní 
služby byly ·přijaty první 4 ženy jako soudcovské čekatelky. - Anglie 
zrušila 24 káznice . Kč. 

Ze Sbírky zákonů a nařízení. (Částky 1~6, roč. 19JO). Čís . 1.-4· 
ncvého rc,čníku obsahují minist. vyhlášky o paušalov,ání daně z obratu 
u stl-e1iva a iého součás tek, u smaltovaného né1do-hí, škrobů a uhlí. -
Pod čís. 5. u';"eřejněna vyhláška min. zahraničí o přístupu čsl. republiky 
'k 1. úmluvě II. IHaagské konfel~ence r. 1907 o smírném vyřizování 
mezinárodních sporú. Dopli1kový protokol k obchodní úmluvě 
s Italií č. 2II/I928 nabyl platnosti dle vyhlášky Č. 6. - Vládním na
řízením ,č. 7 pozměněn celní sazebník. - Visová pov~nnost s Lotyš
ském zrušena vyhláškou č. 8. - ' Dohoda o některých tarifikačních 
otázkách s N.ěmeckem uvedena v platnost vyhláškou Č. 9. - Vládní 
vyhláškou č. 10. uvedena v prozatímní platnost dodatečná dohovda 
k obchodní úmluvě s Francií. - Nejvyšší míra učební povinnosti re
ditelLI a profesorů na zemědél sk)T ch školách byla; podle § 86 plat. 
zák. Cč. lo3lr92ó) určena vládním nařízením čís. II. na 13-35 týden
ních hodin podle doby ročního vyučování. - Sčítání zemědělských 
a živnostensk)T.:h závodů bude podle vyhlášky čís. 12. provedeno 
k 27. květnu t. r. - Změny úředních názvů míst povoleny vyhláškou 
min. vnitra č. I3. Tisková chyba v této vyhlášce opravena vyhláškou 
t éhož ministerstva č. 17. - Konsulární úmluva s J ugoslavií vyhlášen l 
pod .čís. 14 . ~ Opatření Stálého výboru, publikovaná pod čís. 155-159, 
161. 162, 166 a 175 roč. 1929 Sb. zák. a n. byla ve i lhůtě § 54 (15) ú3t. 
li stiny Národním shromážděním schválena, což oznámeno vyhláškou 
předsedy vláHy čís. 15, - U stanovení o výrobě lihu v konsumních 
lihovarech dophěna vyhláškou čís. 17. -;kg. 

Kardinál Pacelli. Dne 10, února t. r. převzal po kardinálu Pietr ll 
Gasparrim úřad státního tajemníka vatikánského kardinál . Eug'enio 
Pacelli, vyr.ikající odborník práva kanonického. R. 1914 byl jmenován 
p a,pež ~m Piem X. tdjemníkem kongregace, V' kterémžto úřadě byl 
p otvrzen i nástupcem Benediktem XV. Vynikl jako spolupracovník 
kardinála iGasparriho při kodifikaci kanonického .práva, ukončené 
Y roce 1917. Od toh~to roku zastával funkci apoštolského nuncia 
v 'Mnichově, odk..ld v nekli,dné době popřevratové p.ovolán na čas 
d o Švýcar, ale brzy se olpět vrátil a zahájil se Svatou Sto licí jednání 
o bavorský konkordát, jenž podepsan v březnu 1919. Důležité .postavení 
za-ujímal kardinál Pacelli při : úpravě církevně-politických otázek, tý
k ajících ' se ' poměru německé říš'e k Vatikánu v r. 1920, jakožto a,po
stolský nuncius v Berlíně; ' ukázkou Pacelliho diplomatického talentu 
jest konkordát s p'rotestantským Pruskem z r. 1929, jehož sjednání 
by lo v cÍrkevní.::h i politických kruzích pokládáno za věc takřka ab: 
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sur·dní. Konečně nemálo zasáhl SV)Tm vlivem a vědomostmi, hlavně 
státně-právními do úpravy poměru mezi znovuzrozeným Státem cír-
kevním a Italií mim~lého roku. Karásek. 

Československá společnost pro právo trestní v Brně. Českoslo
venská společnost pro právo trestní konala dne 24. ledna t. r. v malé 
promoční síni r'.~ktorátu Masarykovy university v Brně členskou schůzi, 
jíž ved le četných členll zú'častnilo se také mnoho hostí. Jejím před
mětem byla zajímavá přednáška advokáta Dr. Boh. E č e r a »0 tre~t
ním zákonodárstv'í v SSSR.« Pi-ednášející hned na počátku své před
nášky podotkl, že n~bude s to v jedné přednášce celou látku vyčerpati 
a tudíž uznal za vhodr.o svou přednášku rozděliti na referáty dva, 
z nic~ž prvý bude věnován historickému v)Tvoji t.restního zákonodár
ství v SSSR ., druhý pak rozboru a kritice positivní~h norem. Ve své 
zajímavé přednášce, trvající ténlěř dvě hodiny, probral podrobně jed
notlivé fáse, v nichž dál se rychlý vývoj právních norem, neopomíjeje 
při chronologickém V)TpočtU jednotlivých zákonů náležitě osvětiiti,. 
prosti-edí, v němž tyto zákony vznikaly, věnuje pi-i tom zvláštní 
zřetel trestnímu zákoIlOdárství za revoluce bi-eznové a i-íjnové v ro ce 
1917; z dekretů vyšlých po r. 1918 označi l za dÍ1ležitý ,dekret z r. 1919, 
jehož ton je určován ruskou marxistickou ško lou trestněprávní a jež 
má spíše význam tcoretick)T než' praktick)T; sleduje linii politickou 
a odmí1 á trest i vinu. J . června 1922 dochází pak k vy dání prvního 
ruského trestního · zákon:1 (komentova,ného Němcem Freundem), jímž 
zahajuje sc v Ruskll období revoluční zákonitosti, doba 
velkých kodifikací. Te-nto zákon vinu nezná, zná však formy vin~.:: 
zlý úmysl a nedbalost. Jest zde jistý rozpor, kterého jsou si tvůrc i 
dobře vědc mi. Zákon z r. 1922 bYl 1. ledna 1927 noveEsován a pro-o 
slýchá sc, že má býti k němu pi-íp r avena novela v roce 1930. 

Po jeho velmi zajímavé pi-c,dnášce, těšící se zvláštní pozornosti 
všech přítomn)Tch - jíž umožnil nám blíže poznati strukturu právního 
a hospodářského života v Rusku, oznamuje místopi-edseda, sen. pres. 
Vilém Her r n rit t, že v přednášce bude pokračováno v měsíci březnu. 
'Děkuje s rdečně přednášejícímu, jakož i pi-ítomným a schůzi končí 
o 21-45 hod. Olšar. 

Slovo na pravém místě. Podle zpráv denního tisku prohlLil 
ve schůzi rozpočtového výboru dne 22. ledn a t. r. min. předseda v pří
slušné souvislo sti, že »poslanci mají nejlepší možnost intervenovJ.tt 
v zákonodámých sborech. ,Te v)Tborech a plenu a poku,d možno málo 
u úřadll, poněvadž to budí neúdúvodněné podezření j·istého ovlivňo
vaní«. },IIin. předseda dotkl se tu podle našeho názoru zásadní otázky 
a s jeho E-tan'oviskem jest souhlasiti. Jest totiž známo, že právě po
'slanci, o nichž pi-i zákonodárné práci není vůbec s ly šeti a kteří by 
dovedli odhlas0vati snad .i svůj ortel, Jsou nejčipernější při interven·· 
cích u nejrltznějších úřadti, kde e pohoršují nad nedokonalostí zá·· 
k0111\ které sami vytvářeli. I poslanec musí b)Tti za svou činnost 
zod,poyědný. ----<jkt-

Příznak .doby. Zmínili jsrne se kdysi na tomto místě, upozorňu
jíce n:1 neblal1é vady našich platovJTch zákonů, že budou na koner. 
poplatníci ve svém vlastním zájmu musiti naléhati na to, aby krise 
státních zaměstnanctt byla jednou provždy dtistojně vyřešena. Naše 
očekávání se vyplnilo dříve. než jsme myslili. Hlasy v&znamn:)Tch 
složek poplatnictva" n;:l1 éhající na úpra.vu pOměrll státně zaměstna
neckých, se množí df'n ze dne. Vítězí tu správný názor, nepochopený 
na místech př í slušných, že zéLjištěn)T státní zaměstnanec mnohokráte 
'VIynahradí zejména morálně státu oběť, spojenou se slušnou 'Ú,pravou 
existence. Z posledních dnll máme na mysli zejména projev Jednoty 
obchodních gremií, žádaj ící za 10zmnoženÍ soudců a soudních zaměst
nandt, jakož i úpra,vu jiCh platll. Jak reálněji chápou situaci tyto po
platnic-ké kruhy, než smutně proslulí personalisté. 
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Ze Sociálního ústavu československé republiky. Přednáško'ra. 
činno s t Sociálního ústavu V' zimním období r. 1929 byla zahájena dne 
7. li stopadu 1929 přednáškou prof. Dra. J. Lowyho o sociálním vý 
znamu nemoci z povolání, jejich zábl aně a návrzích na jejich odškod 
nění. Přes vŠechna opatření na ochranu dělnictva je počet jednotli
vých nemocí z povolání dosud stále značně veliký; dnes s leduj eme . 
v jakém smyslel moderní pracovní methody pllsobí na ce lek národa a 
jak mu případně mohou škoditi. Tak n a pi'. problém racionalisace práce 
jest spojen se škodlivými účinky na lidský organismus. Zvláštní prak
tické a teoreti..:ké dúležitosti byla by otázka, zda racionalisací práce 
počet pracovních let jednotlivého dělníka jest zmenšen. Jsou zde 
určité známky, které pro tuto skutečnost mluví. Určité nemoci z p o
vo lání měly by býti odškodňovány jako úrazy. 

Dne ]4. listop aclu 1929 přednášel prof. Dr. Cyril Čechrák o metho
dách a přáních československého poradnictví při volb ě povolání. 
V úvodu své přednášky rozebral jednotlivé složky provádění porad 
při volbě povolání a to jak složku psycholo gickou a l ékařskou, tak 
prognosu hospodářskou. Z,důraznil , že v'ed le prohlídky zkušen:)Tm lé 
kařem a p ychot echnil;:em a dáním prognosy vY;;l1zované z psychick:)-ch 
a tělesn:)' ch vlastností vyšetřovaného jednotlivce je nutno podati prog 
nosu hospodářskou, která pro s ložitost hospodářských jevů jest velmi 
obtížná. 

Dne 2J. listopadu 1929 pi"ednáš~ l Dr. E1. Palla o účelu a činno sti 
dělnick\T ch I<omor v Rakousku. R :lkouské dělnické komory, jichž jes t 
celkem.' osm, a které byly úÍzeny v r. 1920 jako zákonné' zastoupení 
hospocLái' skÝ' ch a sociálních zájmů zaměstnancll, liší se od podobn:)Tch 
institucích v cizině. Dělnické komory v Rakousku jsou organicko u 
s tavbou l1:ld závodními radami a odborov)Tmi organisacemi. Každ á 
komora má dělníky a úÍzence, komora vídei1.ská je současně ústředno u 
všech dělnický .:h komor. Dělnické komory jsou doplněním dělnického 
hnutí. Rakou ské dělnické komory zasloužily se velmi doMe o sociálně 
politické zákonodárství, udělují odborovým organisacím právní porady 
o výkladu sociálně politických zákonli, vydávají odbornou revui a maji 
vliv na hospodái'skou a finanční politiku státu. D·r. Jindrnch. 
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