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Prakticky se naskýtají dvě cesty: buď spojiti. u okresního soudu civilního 
pro Brno-okolí formální námitku místní nepříslušnosti s námitkou materiálně
právní, nedostatku soudního přivolení; nebo podrobiti se pří-slušnosti okresního 

;' soudu civilního pro Brno-okolí. 

Přehled nových právnrch předpisů. 

L. S. 

Ze Sbírky zákonů a nařízení ProtektOl'átu Čechy a Morava. Vl. nař. Č. 156 
-pověřuje Trhové sdružení lesního a dřevařského hospodářství úpravou dovozu, 

vývozu, přídělu a odbytu výrobků lesního a dřevařského hospodářství. - Vl. 
n. Č. 157 upravuje výrobu ovoce, zeleniny a ovocnářských školkařských vý
pěstků, obchodu s těmito výrobky, jakož i Izpracování ovoce , a zeleniny. -
Vl. nař. Č. 159 o zajištění řádného provozu zemědělských podniků umožňuje 

-použití cizích zemědělských movitých provozních zařízení, nebo provedení země
dělských prací v podniku jiné osoby. - Vl. n. Č. 162 mění i doplňuje zákon 
o přímý,ch daních a upravuje darov,ací daň. - Vl. n. Č. 163 nově upravuje 
některé platové poměry protektorátních a jiných veřejných ,zaměstnanců (zvy-

;'šuje drahotní přídavek), - Vl. n. Č. 164 umožňuje nařízení omezení při zHzování 
a rO'zšiřování podniků. - Vl. n. Č. 165 mění a dopli1uje řád o připuštění 

k silniční dopravě. - Vl. n. Č. 167 novelisuje zákon o pojištění u báiíských 
'bratrských pokladen. - Vl. n. Č. 169 nařizuje dodávání povinných výtisků pro 
'knihovnu »Deutsche Biicherei « a pro Říšského protektora. - Vyhl. před. vl 
'č . 170 upravuje vydá vání odběrních listů a hromadných odběrních lístků na 
'cukr. - Vl. n. Č. 172 zbavilo účinnosti vl. n. Č . 14/1939 Sb. II o domovní eviden
oi obyvatelstva. ~ Vl. n. Č . 173 upravuje přikazování pracovních sil k zeměděl

ským pracím. - Vl. n. Č. 171 rozšiřuje na celé území Protektorátu platnost 
moravských předpisů o scelování hospodářských pozemků 'a zavádí povinné sce
lování. - Vl. n. Č. 174 nO'velisuje ustanovení o působnosti orgánů advokátních 
]wmor. - Vl. n. Č. 177 novelisuje ochranu nájemníků. - Vl. n. Č. 178 o odborné 
službě lesní upravuje ustanovení odbor. lesních hospodářů a zřizování lesních 
g,polečenstev. - Vl. n. Č. 181 vydává předpisy na ochranu života a zdraví ~ia
h1ěstnanců pracujících ve stlačeném vzduchu. - Vl. n. Č. 182 upravuje vyhle
dávání a dobývání živic. ---< Vl. n. Č . 186 dopllíuje a mění zákon o organisa\Ci 
statistické služby. - Vl. n. Č. 188 stanoví název české university v Praze »Ceská 
universita Karlova «. - Vl. n. Č. 189 novelisuje vl. n. Č. J 21/1939 o zřízení nej
vyššího úřadu cenového. - Vl. n. 197 změnilo název československého plaveb
ního úřadu na Plavební ředitelství. - Vl. n. Č. 198 upravuje vydávání plavebně
-poHcejních řádů a jiných předpisů pro vnitro zemní plavbu. L- Vt n. čj.) ~99 
tlpravuje 1?řeložení sí.dla hospodářských podnik-ú z území Protektorátu do jiných 
částí Velkoněmecké Říše nebo z těchto na území Protektorátu. 

Z říšského zákoníka. Nař. z 3./V. zavedlo k zásobování německých vojsk 
' tv obsazených územích poukázky říšských úvěrních pokladen. - Nař. z 6./V. 
·0 rozsahu ,platnosti trestního ,práva mění rozsah použitelnosti německého trest
'ního práva a dopli1uje některé předpisy trestního řízenÍ. -- N ař. z 11./V. zaka
zuje zásadně styk s válečnými zajatci. - V5rnos z 18./V. spojil opět území Eupen, 
Malmedy a Moresnet s Německou říší. - Vl. nař. z 18.!V. doplňuje a mění nař. 
o vojenském trestním řízení ve válce a při zvláštním zásahu. - Nař. z 21./V. 
upravilo poměry pozemkových knih v územích při hranicích Protektorátu Cechy 
a Morava a Slovenska. - III. nař . k zák. o poštovních holubech z 22./V. váže 
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držení holubu všeho druhu na ohlášení u místního policejního úřadu. - Pol. 
nař. z 23.!V. zakazuje kouÍ"ení v živnosténských podnicích, ohněm ohrožitelných. 
VI. prov. nař. z 22./V. k nař. o nouzové službě upravuje dodatkové starobní a 
zaopatřovací ,pojištění při povolání k dlouhodobé nouzové službě. - VII. prov. 
nař. z 22.jV. k témuž naí'. upravuje některé otázky nouzové služby. - Nař. 

z 30.jV. rozšiřuje platnost pí'edpisů o nakládání nepI-átelským majetkem a 
I{) opatrovnictví v nepřítomnosti na příslušníky Norska, Holandska, Belgie a Lu~ 
cemburska - Nař. z 2./ IV. upravuje zpravodajský styk (poštovní, telekomuni
kační, zásilkový a pod.) s cizinou nepřátelskou a ostatní cizinou, a v tuzemsku. 
- K němu I. prov. naí·. z 13./ V. a vyhl. z 28.JV. - Nař. z 31./V. upravuje 
organisaci říšské lesní správy. - Nař. z l1./ VI. upravuje výkon trestu na svobodě 
za čin spáchaný za války. - Nař. z 15./ VI. vzalo z oběhu niklové mince v h~d
notě 50 rpf. - Nař. z 20 .. / VI. doplňuje zák. 'O náhradě osobních a věcných škl)d, 
způsobených bojem o opětné spojení sudetoněmeckých území s Německou říší. 

Z Věstníku nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě. N aí-izení 
z 20./V. omezuje nabývání motorových vozidel. - Nař. z 20./V. stanoví všeobec
ný přídavek 50 hal. ku mzdě a platu. - Nař. z 18'/V. upravuje vydávání osvěd
čení pro nabývání střelných zbraní nebo munice a: zbrojních lístků pro členy 
NSDAP a některých jejích při'členěných organisací. - Nař . z 3./VI. upravuje 
držení holubů. - Nař. z 20./VI. upravuje vystupování ,z církve německých stát
níCh příslušníků. 

Ze Slovenského zákoníka. Zák. Č. 8~ upravuje organisaci sněmovní služby. 
Zák. Č. 89 upravuje některé poměry podniků, jejichž sídlo je mimo území 

Slovenské republiky. - Nař. Č. 93 zakazuje neodůvodněné ,zastavování provozu 
židovských podniků . - Pod Č . 100 uveřejněna dohoda' mezi Slovenskou repuhli
k'ou a Německou říš.í o vzájemném vydání správního spisového materiálu. -
Zák. Č. 110 omezuje hromadění několika platových nároků ze státních anebo 
jiných veřejných funkcí. - Zák. Č. 113 zasahuje do židovských podniků a o' 
mezuje zaměstnávání židů v podnicích. - Vl. nař. Č. 117 provádí zákon o za
bavení majetku pro některé trestné činy. - Vl. nař . Č. 118 upravuje používání 
státního znaku, státní pečeti, státní vlajky a státního praporu. - Ústavní zák. 
'co 120 upravuje definitivně organisaci a působnost nejvyššího s,právního soudu. 
t- Zák. Č. 121 upravuje vznik, registraci a činnost politických stran národnost
ních skupin. - Nař. Č. 129 stanoví 'pracovní povinnost. - Nař. Č. 130 dočasně 
upravuje 'pracovní povinnost Zidů a cikánů. 

z p r á V y. 
Karel Engliš šedesátnikem. 17. srpna t. 1'. dožívá se Karel Engliš šedesáti let. 

Jeho význam, který má v oblasti národohospodářské vědy a mimo ni i v oblasti 
'jiilosofie (noetiku a logiky) pro české avšak také světové myšleni, je mimořádný, 
a možno jej přirovnávati bez nadsázky k nejskvělejším zjevum z jiných 'obo!1'u 
české vědy . Pro nás i , pro svět tkví jeho význam v jellO' koncepci samo-'statné 
teleologické teorie hospodářské, která jednotnou konstrukci a filosoficky od 
základu fundována spojuje v myšlenkově jednotnou stavbu jak problematiku 
tradičně t. zv. národohospodářské teorie tale finanční vědy. Dvousvazkevé monu
mentální jeho dao »Sollstava národního hospodářství«, jehož kongeniální protějšky 
lze hledati jen mezi nejznámějšími systémy světové literatury, zůstane jistě po 
generace, jak co do ideové pusobnosti, tak co do myšlenkové poJtatosti dílem 


