
ne zneužíti své moci k posílení 
:ikovati tak, že stanov! proste 

; podstatne odlišné části : oddíl 
Ile neho zvláštní ústavou, na 
)l'vní, zejména § 76 o zmene 
konodárného státu, legalita se 
m nadfízeny vyšší instance a 

nazývá mimorádným zákono
v-ýmarská ústava v dosti šir0-
tituci pfímé demokracie spojití 
~ tím opet oslabuje se princip 

ednoho zákonodárce mimofád
o zákonodárce ratione necessi
znává ,§ 4'8, odst. 2. výmarské 
pouští též nahrazovati zákony 
,fádné zákonodárství, jehož se 
titulu mimofádných hospodáf
;10 zna'čnou merou k rozrušení 
tlo tím spíše, že je fíšský pre
ern i hlavou exekutivy, maže 
ko mimorádný zákonodárce a 
ním soudnictvím proti aktUm 
lé taktéž v § 48, odst. 2., podle 
erá základní občanská práva, 
:te rý tato práva pfi svém zá
rání mezi opatreními (Mass
ezi zákony, které v neklidných 
lžuje S. za neklamnou známku 

lek zákonodárného státu v Ne
svojí právní povahou správní

[vota. vývoj ústavních pomeru 
; autorových dedukcí ve mno-

ahu-jí úvahy S. mnoho cenných 
Lmentního státu souvisí vnitrne 

idejemi, za jejichž panování 
thu pozhývá parlamentní stát 
k prechodu k jiným státním 

Horáček ml. 
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»Trestní zákony československé« platné v čechách a zemi moravsko
slezské usporádané opet profesorem Dr. J. K a II ab ema senátním pre
sidentem V. Her r n ri tt e m vydal práve »č e .s k o ,s 1'0 v ens k Ý K o m
p a ,s« již ve tretím vydání. Stran 1464. Cena Kč 140.-. 

Kal1ab-Herrnritt: »Trestní zákon« se stal za deset let, jež uplynuly 
od jeho prvního vydání, nepostradatelnou pomuckou jak pfi soudech, tak 
pfi jiných úradech poverených vykonávati trestní justici a kanceláfích ob
hájcu. Podáváť nejen jako jiná vydání text zákona trestního a odkazy 
k nejduležitéjším vedlejším zákonum, nýbrž uvá,dí prehledne vedIe trest
ního zákoníku i text té mer všech norem jej doplňujících a zpracovává 
vedecky jednotlivé normy poukazováním na vzájemnou jejich ,souvislost 
i na smy,sl, jenž jest jim pfisuzován praxí. Judikatura nejvyššího soudu 
v poznámkách R. hyla až do roku 1932 doplnena a prehledne usporádána. 
Obšírné rejstfíky usnadňují hledání. Ponevadž dosavadní obe vydáhí jsou 
již delší dobu vyprodána a jsou mimo to, hledíc na množství nových no
rem, které od posledního vydání (1926) vstoupily v platnost, z velké části 
zastaralá, bude jiste tretí vydání Kallab-Herrnrittova: Trestního zákona 
prakticky i studujícími vítáno. 

»Zákon o souteži ve vecech penežnidví a o úprave úrokové úrovne« 
opatrený výkladem a poznámkami vydal v nakladatelství »československý 
Kompas« na Smíchove JUDr. Zd. Mat o u Š, námestek sekretáre Obchod. 
a živn. komory. Zákon tento doplňuje pro obor nekalé souteže dosavadní 
zákonné predpisy specielními ustanoveními o s o u tež i v pen e 'ž nic t v í. 
Určuje, do jaké míry smejí ,se díti autoritativní 'zásahy do vývoje úrok'ových 
sazeb úpr a v o u ú r o ko v é ú r o vn e. Je nezbytný pro každého ťunkcio
náre bank, spofitelen, záložen avubec penežních ústavU, stejne jako pro 
všechny, kdo používají všeobecného zákona proti nekalé souteži.Stran 
48. Cena Kč 6.-. 

Devisové predpisy československé. Vydáno Národní bankou českoslo
venskou dIe stavu k 1.záfí 1'9312. V Pra'ze, v záfí 19'3'2. Cena 20 Kč. Ob
jednávky p,fijímá Národní banka československá, Praha. 

VáJzané devisové hospodár,ství v republice československé V'stouipilo 
v platno'st vydámím vlád. nafízení z 2. rfjna 19'31, č. 152 Sb. z. an., ikterým 
byla obnovena účilIlno,st vlád. nar. z 29. Úlnora 19,2'4, č. 46 Sb. Z. a n. Další 
pak prubeh deví,sových .opatrení jiných státu a menící se situace vyžádala 
si 8, vY'žaduďesi i dále četných dalších opatrení. 

V uvedené kni'ze jest zachycena současná !praxe a jestsipolu podán 
celý vývoj devisových predpisu od počátku . 

Predpisy j,sou ro'zdeleny na čtY'fi oddíly a dodatek: 

Voddílu I. jsou sh:mutazákladní ustanovení, t. j. 'záJkon na ochranu 
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meny ,a obehu platidel Čí:s. 7/19'2'i Sh. ,z. a m. ze 14. prosince 1923 a jeho 
dOIplnek, ,záJkon Čí1S. 1211 Sh. z. a n. 'z 15. července 19132. 

OddB II. o'bsahuje vlastní devŕsové predpisy, t. j. vlád. naH1zení CIS . 
.4:6i24 'z 29. února 1924, uvedené v platno,st vlád. naHzením 'z 2. :Hjna 1931, 
čÍs. 1/52 Sb. z. a n., ,se všemi dalšími 'predpÍlSy, t. j. vládními nafí'zeními, 
vyhláškami, opatreními Národní banky československé a oherŽnílky Národní 
bar~ky Ceskoslovenské ,s výjimkou predpisu platných pro devisový styk 
s temi: státy, k n1mž :pomer byl upraven z,vláštními predpisy, resp. doho- . 
dami. Konečne ' jsou zahrnuty v této části predpisy o povinné nabídce a 
o soupisu ipohiledávek. 

V oddílu III. js-ou shrnuty specieIní predpi,sy ,pro devisový .styk 's ne
kterými ,státy (na· ,pr. Nemecko, RakoUisiko, Jugoslav:ie, Maďarsko atd.). 

Voddílu IV. jsou uvedeny predpilsy týkrující se Devisové úradovny B 
Národní baniky československé, která na základe rozhodnutí z1Vláštmí ko
mi'se. 'z-fÍ:zené ,pH. ministerstvu finruncí povolUlje pŤídel platidel pro dovoz 
Zlboží uvedeného ve zvláštním seznamu. 

Dodatek O'bsahuje stručný výlklad rázu technického a to sUlb A k od
dílu' II . . a III., ,suh B k oddílu IV. V části C jest konečne obsažen seznam 
oprávnenÝ.ch »hank« ve - smy:S'lu § 1- vlád. naHlzení Čís. 46/24 Sb. z. a n. 
a sub D seznam zahraničnÍch dopisovatelu Národní banky česikoslovensiké. 

PfírUlčka jest upravena tak, že múže býti stále do,plňována. V skutku 
také Národní banka českoslov.enská vydala již celkem 9 doplňku uvedené 
pubIitkace,z nichiŽ poslední podává stav k 1. červnu 19133. 




