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Zprávy. -
Obecný zákoník obchodní. Vydání prof. dra R. Dominika a doc. dra 

K. Kinzlinka vyšlo jako první svazek nové sbírky komentovaných 
zákonů "Československé právo" nákladem Vladimíra Orla v Praze II. 
Štěpánská ul. č. 1. Cena svazku o -784 str. ve vkusné celoplátěné vazhě 
(Kč 69' - ) je velmi levná a umožněna tím, že se publikace prodává výhrad
ně v uvedeném nakladatelství. 

Svazek obsahuje vedle obchodního zákoníka samého ještě předpisy 

o obchodním rejstříku, akc . společnostech a železniční dopravě, s komen
tářem, zásadní judikaturou býv. rak. nejvyššího soud u a veškerými i dosud 
neuveřejněnými nálezy Nejvyššího soudu českoslov. Je nepostra
datelnou příručkou všech právníků, soudců, obchodníků, průmyslníků 

a živnostníků. 

Účelem sbírky "Českóslovenské právo" jest podati české veřejnosti 
věrné a jazykově bezvadné překlady dosud platných zákonů bývalé monar
chie a soustavná vydání nových zákonů Českoslov . republiky se 'stručným 
vědeckým komentářem a bohatým přehledem judikatury. Rozsah a roz
tříštěnost platných právních pramenů jistě odůvodňují nutnost této nové 
sbírky: chce přispěti k tomu, aby naše veřejnost měla brzy české texty 
v~ech čsl. zákonů s přehledem nálezů našich nejvyšších soudů a nemusila 
stále používati vydání německých a aby v zájmu věci n~byla odkázána 
na jedinou dosud u nás vycházející sbírku. 

Obecný zákon knihovní. - Již dávno před převratem pociťován 

byl nedostatek komentovaného knihovního zákona. Potřeba jeho zvět
šila se značně po převratu pro množství nových předpisů, které byly 
v oboru knihovního práva vydány. Mezeru tuto, v kruzích praktických 
právníků silně pociťovanou, odstranilo nakladatelství Vladimíra Orla 
v Praze, které vydalo jako IV. svazek sbírky "Československé právo" 
komentovaný "Obecný zákoník knihovní" z pera dra Hugona Cimlera . Dílo 
je velmi obsažné; uvádí všechny zákony, nařízení a výnosy, jež se týkají 
práva knihovního ~ byly vydány až do konce r. 1927. Obsahuje zejména 
předpisy o knihách pozemkových, horních, železničních, o zakládání po
zemkových knih a o jejich upravení, o nezbytných cestách, o právu stavby, 
o zápisech v .pozemkové reformě, o pozemkovém katastru; dále jsou v ní 
uvedeny předpisy o zcelování hospodářských pozemků, o zaokrouhlová ní 
lesních hranic, o radikovaných živnostech, o obecním statku a právu měš
ťanském atd. Dilo končí ustanoveními poplatkovými. Jednotlivé předpisy 
jsou bohatě opatřeny obsáhlými poznámkami, poukazy na příslušná usta
novení jiných zákonů a nařízení, výnosy ministerstev a - co je vebni 
důležité - judikaturou nejvyšších soudů až do nejnovější doby. Podobného 
díla v české praktické literatuře právnické dosud nebylo; jediné české 
vydání z r. 1906, které obsahuje prostý otisk zákona, je již dávno rozebráno. 
Dílo jest velmi přehledné a .podrobný rejstřík časový i věcný ulehčuje značně 
orientaci. 


