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o podpoře, n1.ůže se strana odvolati v normální 15 denní lhůtě k ministerstvu 
sociální a zdravotní správy. 

Náklady spojené s podporováním nezaměstnaných podle této úpravy budou 
hrazeny ze zvláštního účelového jm.ění, které se vybuduje při Ústí'ední sociální 
pojišťovně v Praze z phspěvků, jež budou hraditi stejným dílem zaměstna_ 

vatelé i zaměstnanci a budou činiti u jednotlivého zaměstnavatele a zaměstnance 
dohromady 1 procento střední denní mzdy. Účelové jmění bude doplňováno pří
spěvkem ze státních prostředků ve výši půl procenta střední dennÍ, mzdy. 
Z jeho prostředků bude rovněž hrazena t. zv. prodluktivní péče o nezaměstnané. 

Pro přechodnou dobu může ministr sociální a zdravotní správy v dohodě 
s ministrem financí určiti odborové organisace zaIněstnanců, které budou po
věřeny rozhodováním o nároku, vyměřováním a vyplácením podpor v neza
městnanosti podle předipisů a zásad tohoto naÍ"Ízení. Tato pí'echodná úprava 
neplatí pro nezmněstnané německé národnosti. 

Přehled právnrch předpisů. 

Ze Sbírky zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a Morava. VL nař. 
Č . 87 o okresní školní přirážce zavedlo 10% sazbu pí'irážky i na Moravě. -
Vyhl. předs.edy vl. Č. 89 zmo,cnila ministerstvo zemědělství k úpravě hosrpodaření 
i lnem. Zároveň nahzuje povinný osev lnu. - Vl. nař. Č. 91 'zřizuje zákonné 
.zástavní právo pro pOlhledávky vzniklé z dodávek strojených hnojiv, osiva 
a sadby. - Vl. uař. Č. 92 nařizuje povinné hubení plevelů na pozemcích. -
Vl. nař . Č. 93 upravuje přihlašování a zjišťování škod vzniklých v letech 1938 
a: 1939 příslušníkům Protektorátu v souvis,los,u s některými politickými udá
lostmi (zejména s vyklizením částí území bývalé Československé republiky neb'O 
se státo'právními změnami). - Vl. nař. Č. 95, 96 a 97 obsahUjí mimoi"ádná 
opatření v oboru olchrany známek, Vlzor.ků a vynálezů. - Vl. naJř. Č. 101 
upravuje nově podpory v nezaměstnanos,ti, Izejména zavádí pÍ'ÍS'pěvky zaměst-' 

nanců a zaměstnavatelů k úhradě nákladů podpor v nezaměstnanosti. - Vl. 
nař. Č . 102 zatímně upravuje některé otázky náhrady služebnich (hlavně stěho

vacích) výloh protektorátních zaměstnanců. - Vl. nař. Č. 108 obsahuje něktetá 
opaH'ení k zjednodušení srprávy při územních nebo jiných změnách ve vni tí' ní 
s.právě, zejména při slučování nebo rozluč ování obcí nebo okresních úřadů. -
Vl. naJř. Č. 110 vydává zvláštní pí'edpisy o draJžbách a jinýoh úředních prodejích, 
jimiž se s ohledem na obmezení, vyplývající z i"ízeného hospodál'ství, pozmě
ňují některá ustanovení exekučních řádů. - Vl. nař Č. 112 mění zařazení do 
tříd a zvyšuje pojistné a dávky v pojištění zaměstnanců pro pÍ'Ípad nemoci, 
~nvalidity a stái"Í. - Vl. naL 114, vyhl. předsedy vl. Č . 116, 117 a 118 zasahují 
do lesního hos,podářství, upravujíce odvoz dl'íví, dovoz lesních semen a: sazenic, 
'Odkornění jehličnatého dř~ví a omezování, zři,zování, přebírání a rozšiřování 
závodů lesního a dřevai'ského hospodářství. - Nař. předsedy vl. Č. 119 upravuje 
tvoření cen ovoce v obchodě. - Vyhl. min. fin. Č. 123 uveřej!"lUje opati"ení 
Národní banky, kterým se omezuje obchod s drahými kovy a výroba předmětů 
z těcht'O kovů. - Vl. uař. Č. 127 zmodluje ministra financí k úvěrovým operacím 
v rámci hospodaření Protektorátu v r. 1940. - Nařízení pi"edsedy vlády Č. 129 
upravuje tvorbu cen železného a jiného kovového zboží. - Vl. nař. Č. 132 obsa
huje předpisy o vybudování a provozu pouli.čních (drobných) drah. - Vl. nař. 
Č. 136 upravuje právní postavení Židťt vě veřejném životě. 

Z říšského zákoníka. Výnosem ze dne 17-t!11I. byl jmenován generální 
. inspektor si,lnic Dr. Ing. Todt, říšským ministrem pro ozbrojení a munici. Jeh? 
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.působnost byla stanovena prov. nař. z 20./III. - DTUhé nařízení o výkonu 
občans.ko-právní péče v Protektorátu obsahuje podrobné ,pr·edpisy o roz,sahu 
německé soudní pravomoci, o zjišťování příslušného soudu, o právních násled
cích nepříslušnosti, o porušení ,předpi'sůo německé soudní pravomod a o zá

.stupčím oprávnění finanční prok'l1ratury. - . Dvě nařízení z 13./III. zavedla 
v Protektorátu říšské předpisy o doplľíování koní a motorových vozidel, jež 
upravují požadování těchto dopravních prostředků brannou mocí. - Nařízeni 
z 21./III. upravuje zastavování závodů k uvolnění 'pra,covnich sil. - Pol. nar·. 
z 8.jIII. 'zavádí také i pro Protektorát zvláštní 'olzuačení pro dělníky polské 
národnosti, pracující v Říši. - NaŤ. ,z 27.1III. svěřuje všeobecně výkon protilet. 
ochrany v Protektorátě říšs. protektOTovi, podrobně upravuje protileteckou ochra
nu ve zvláštních podnicích, říšským protektorem určených, a ve zv,láštních správách 
(v říšskoněmeckých služebnáoh, u 'pošty a železnice a pod.). - Nar·. z 29 . .jlll. 
postavilo pod trestní ochranu sMrku kovů německého ná,roda. - Podle nM. 
z 21./ III. byly upraveny ceny zboží, dopravovaného do Protektorátu z ostat
ního říšského území. - Nař. z 1./IV. zvláště upravuje smluvní pomoc soudce 
v záležitosil:ech energetického hospodářství. - Nař. z 2.jIV. zasahuje stejným 
způsobem ve 'Prospěch hostinských ,živnos.tÍ v Sudetech. - Vyhl. z 30.jIII. 
oznamuje 'ražení zinkových mincí v hodnotě 1, 5 a 10 rpf. - Zákon z 29./111. 
nově upravil daľí z nabývání pozemků. - Nař. z 4.jIV. upravuj-e podrobně 
právo říšského pTotektora k námitkám v občansko-právních věcech. - Naoř . 
.z 6./ IV. vydává trestní řád při jednánkh proti předpisům v oboru hospodaření 
vázanými výrobky. - Zákon z 4-v'IV. propůjčuje funkcionářům mezinárodní 
lesni,cké centrály zvláštní práva exteriotoria. - Na,ř. z 8./IV. trestá zneužívání 
některých přepravnkh výhod v železni'ční nákladní dopraJvě. - Na.ř. z 10.lIV. 
provádí nař. o dalším trvání říšské pracovní služby pro mužskou mládež 
ve válce. - Pol. nař. z 10.lIV. vydává ,závěru pro volné létání ho.Iubů všeho 
druhu. - Nař. z 10.lIV. upravuje zkoušky ve vyšší (konceptní) službě ve vše-
obecné a vnitřní správě. . 

V říš'ském 'zákoníku, díl II., byla vyhlášena německo-slovenská smlouva 
'0 úpravě státního občanství rnárodníchpříslušníldi obou států z 27./ XlI. 1939, 
jež byla .ratifikována dne 29./111. 1940. 

Z Věstníku nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě. IV. prov \ 
výnos z 16./ 11 k naŤ. o obhospodařování uhlí zavádí vylbírání ,poplatku z paliv 
prodávaných v Protektorátu. - Výno's z 13.i/1I. upravuje potvrzování (super
legalisaci) listin v oboru působnosti německé justiční správy. - II. prov. výnos 
z 19./ 111. k nai·. o vyřazování Židů z hospodářství Protektorátu vylučuje Židy 
z fiLmu. - Nař. z 26 . .jIII. k ,zajištění úvěrů pro zemědělské podniky obhospo
podařované správci k věrné ruce nebo vnucenými správci poskytuje nárokům 
z takových úvěrů v exekuci přednostní pořadí. - Na str. 93 je uveřejněno nové 
znění advokátního řádu. - VI. 'Prov. výnos z 29./ 11I.k nař. o židovském majetku 
přenesl s některými výjimka.mi schvalov,ací právo na vrchní zemské rady. -
Nař. z 3.;jIV. jmenovalo zmocněnce pro jednotné řízení výroby a rozdělení 

nových strojů. L. S. 

Zprávy. 

Co jsme četli. Z 32 .presidentů Severoamerické Unie 21 byli právníci. 
(OttLiv slovník naučný nové doby.) 

Právník používá asi 30.000 slov. (Denní tisk.) 
Neopouštějte a nezrazujte nikdy posvátnou víru v poslání a úkol vzdělan

stval Synthesou principu antického a křesťanského vznikla a zmohutněla ve 


