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Přehled nových právnrch předpisu. 

Dr. L. S v a: tuš k a. 

Ze Sbírky zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a Morava. Vl. nař. 
č 202 provádí soustavnou telefonisad venkova. - Pod Č . 205 byla uveřejněna 
úmluva o vypořádání na poli sociálního pojištění z podnětu včlenění bývalých 
českoslolVenských území do Německé říše . - Vl. n. č. 209 stanoví nejvyšší pří

pustné úrokové sazby. - Nař. Č. 210 upravuje tvoření cen v dovozním obchodu 
s ovocem, se zeleninou a -s jižními plody. - Vl. n. Č . 216 novelisu.j e úrazové 
pojištění dělníků . - Vl. n. Č. 217 provádí vl. n . o zřízení plánovací komise pro 
hlavní město Prahu a okolí. - Vyhl. č. 234 upravuje řízení při opožděném ode
brání lÍ'stků na potraviny, při ztrátě lístků ll1a potraviny a odběrnfch lístků a za
vedení po;platků. - Vl. n . č . 239 zavádí inženýrská vysvědčení pro absolventy 
člyřletých oddělení veřejných vyšších průmyslových škol s německým ja'zykem 
vyučovacím. - Nař. Č. 240 reorganiso'valo E xportní ústav. '- Vl. n. č. 242 upravilo 
nově úhradu věcného nákladu na veřejné měšťans,ké školy. - Vyhl. Č . 247 upra
vuje řízení o lístcích na potmviny při přesídlení. - Vl. n. Č . 249 přináší organi
sační změny v soudnictví v důsledku přeložení sídla kr,ajského soudu v Jihlavě 
do Třebíče. ,- Vl. n. Č. 251 stanoví procesní opatření v soudních řízeních pro ně
které nároky, ve kterých je stranou bývalý Československý (Česko-Slovenský) stál 
nebo Protektorát Čechy a Morava nebo svazek územní samosprávy. - Vl. n. Č . 262 
změnilo zákon o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců. - Vl. n . Č. 265 
zvyšuje drahotní přídavek a doplňkový příd'a.vek protektorátním a jiným veřej
ným zaměstnancům v činné službě . - Vl. n. Č . 268 zvyšuje starobní podpory. -
Vl. n. Č. 267 upravuje služební a ,platové poměry některých zaměstnanců bývalé 
československé vojenské správy a: déle slouŽídch. - Vl. n. Č. 2691 upravilo pro 
obor silniční dopravy dávky ,za úřední úkony ve věcech správnkh. - Vl. n. Č . 270 
stall1ovilo příslušnost ministerstva ,zemědělství. - Vl. n. Č. 272 vydalo předpisy 
k zamezení a potlačení nakažlivé chudokrevnosti jednokopytníků. - Vl. n. Č . 275 
upravuje služební a platové poměry okresnfch cestářů. - Vl. n. Č. 278 upravilo 
nově bytovou péčj o zemědělské dělníky. - Vl. n. Č . 284 upravilo přijímání zaká
zek na vyvolávání, kopírování a zvětšování fotografických 'prací ama'térských. -
Vl. n. Č . 287 trestá útěk prři dopravní nehodě. '- Vl. n. Č . 288 a 289 upravuje 
ochranu známek a vzorků sudetských podniků . -

Z říšského zákoníka. Nař. z 10. VI. 1940 upravuje přezkoušení arisace ob
chodů. - Nař . z 20. VI. podrobuje státnímu dozoru sport a veřejnou sportovní 

' péči. - Dvě n . z 26. VI. upravují rodinné vyživovací podpory ,během zvláštního 
na,sazení. - Nař. z 2. VIJ. provádí nař. o mimořádných opa'třeních rozhlasových. 
- Nař. z 4. VII. po-změňuje nař. o rodinných vyživovackh podporách pro německé 
státní příslušníky v Protektorátě. - Nař . z 5. VII. upravuje doručování soudních 
písemností příslušníkllm říšské pracovní služby. - Nař. z 27. VI. upravuje koneč
ně říšské 1P0jištění v bývalých českoslo'venských územích, která byla přičleněna 
k Německé říši. - Nař. z 11. VII. stanoví, které předpisy platí pro řízení před 
německými soudy v Protektorátě v občanských právních věcech . - Nař. z 12. VII. 
upravuje formu přísahy před německými civilními soudy v Protektorátě . - Nař. 
z 20. VII. omezuje cestovní styk s Protektorátem a s některými jinými částmi 
Velkoněmecké říše. - Nař. z 20. VIL a 'prov. nař. z 31. VIII. upravují právo 
patentíl a vzorků v Protektorátě . "- Nař . z 7. VIII. nařizuje přihlášení německého 
majetku V' nepřátelské cizině . - Nař. z 13. VIII. zavádí některé další předpisy 
něme,c,kého trestního práva: v Protektorátě. - Nař. z 3. IX. zavádí i v Protektorá'tě 
zákon o úpravě starých dluhů. 

Z Věstníku nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě. Nař . z 5. V. 
vydává stanovy nada'ce »Maria Schul« (bývalý světský ústav šlechtičen) v Brně. 
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- Nař. z 16. IV. zakazuje organisace polských státních příslušníků. - Opatřeni 
z 28. V. upravuje právní styk německých úřadů v Protektorátě a úřadů Protekto
rátu s cizinou ve vě,cech trestních. - Sedmý prov. výnos z 10. VII. k nař. o židov
ském majetku stanovil, že správa židovského majetku podléhá schválení. - I. vy
konáyací mař. z 1. VIII. k nař. o provádění protiletecké ochrany stanoví podrob
nosti o účelovém svazu a o provádění protiletecké ochrany podnikových 'z'atřízení. 
- Vyhl. z 22. VIII. uvádí nepla'tné jazykové ptředpisy. 

Ze Slovenského zákoníka. ZálL Č. 166 upravuje Hlinkovu gardu a Hlinkovu 
mládež. - Zák. Č. 177 upravuje vyvlastnění memovitostí pro práce veřejného 
zájmu, pro potřeby sbvebního ruchu a všeobecné stavební družstvo. - Zák. č. 
145 legalisoval nařízení vlády Slovenské krajiny o Nejvyšším správním soudě. 

Ze švýcarského zákoníka. Nař. z 20. VII. provádínař. 'z 17. V. o zavedení 
pracovní povinnosti při stavu branné pohotovosti. 

Z 'p rá vy. 

10. ěervna tohoto roku uplynulo 100 let od data, které přičinil k předmluvě 
ke svému vydání Všehrdových Knih devaterých první 'jeho vydava.tel Václav Hanka. 
Bylo to na tehdejší dobu průkopnické a buditelské dílo a vzpomínáme vděčně jeho 
'Práce, že sáhl právě po díle Všehrdově, třebas samo vydání mělo podstatné 
vady, které odčinil až po létech Hermenegild Jireček. Dnes víme, že jednak sám 
Hanka nestačil na editorský úkol a nebýti Františka Palackého, nebyla by jeho 
edice vyšla. Palacký napsal také první zhodnocení díla slavného českého právníka 
v úvodě k Hankově vydání a tak náš dík platí stejnou měrou i Františku Palac
kému. Ale vady Hankova vydání dále byly způsobeny i rakouskou censurou. 
která se neostýchala škrtati v historickém díle, ač byla Palackým přímo varo
vána. Přesto vydání Hankovo jako první vydání Všehrdova díla je dodnes památ
níkem velmi vzácným. Bylo připsáno Josefu Jungmannovi »za vydání Ceského 
slovníka « Jakoby důkaz, že Všehrdovo dílo je nepřebernou studnicí českého práv-
níka dokonalostí 'právnické mluvy české. Ca. 

Druhým presidentem Nejvyššího soudu v Brně byl jmenován 1. července 
1940 dosavadní vedoucí senátní president NS. Dr. Theodor Nussbaum. Je činný 
II NS. již od roku 1923, kdy byl jmenován radou NS. a r. 1933 se stal senátním 
presidentem. -a. 

ln memoriam. Dne 22. srpna 1940 zemřel v Praze odhorový přednosta 

kanceláře státního presidenta Dr. Jan Otakar Webr ve stáří 67 let. Jeho zásluhou 
byla kancelář presidentova organisačně vybudována. - 23. srpna 1940 zemřel 
vrchní soudní rada v. v. Bedřich Kancnýř, hývalý poslanec moravského zemského 
sněmu, ve věku 87 let. - Soudcovská a vůbec široká právnická veřejnost sledo
vala. uznale kriminalistickou práci majora četnictva v. v. Josefa Povondry, který 
zemřel ve věku 60 let, 8. srpna 1940 v Poděbradech. Od. r. 1905, kdy byl přeložen 
do Prahy, vybudoval naše první daktyloskopické a evidenční oddělení četnictva. 

vr. 

Právní his'torik Stefan Savov Boběev zemřel v Sofii ve věku 87 let. 
Bobčev narodil se 20. ledna 1853 v Eleně v sev. Bulharsku. Věnoval se původně 
studiu mediciny, později teprve právům. Studoval v Moskvě, kde na něho měli 
vliv prof. Kovalevskij a Mráček-Drozdovskij. Bobčev kromě své vědecké činností 
rozvinul i bohatou činnost veřejnou a má pohnutou dráhu životní. Byl dvakráte 
v emigraci v Rusku, r. 1884 byl ministrem spravedlnosti ve vých. Rumelii, r. 1911 


