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hlodu lIení rUlský dum
s.vetovém olbcihodu či'nÍ 
:ého dumpingu se nám 
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lcie, po stránce jejich 
le je účaJst ,slolVetslkýeh 
ŕílkla:d íby,lo v :roce 19,2'9 
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Tato všeobecnáčálSlt 'zalbývá ,se ve 213' pa·rwgrafech iPojmem práva ber
ní'ho a jeho vedeck)rm výv,ojem 'a slpecie[ne bemím Iprávern česko-slovenským, 
právnÍilni prameny, 'zálslaJdaJmi výlk<ladU' norem 'bernícih, literaturou a jru:di
kalturou. 

Autor vyldádá ,pojem dane v :právu be,rním, osoustave ,berní. K od
dUu jednajíámu o vznilku účinku :berní ohHga'Ce pŤÍlpojU'je se šetrení o pod
metU' a !predmetu daJne TeSlp. 'zálldadU' pro vymerování, o o·sohním a vecném 
ruč'ení a iberní'l11 oSlvo.oo!zení. Po Vlsunurtí :para'graifuo č1aJse, rní,stních mezích 
záikonú ,berni a 'sazibe berní .do1plňuijí .se výlklady o o'suldu Iberní ohliga-ce zá
niikem lZáv3lzku ,berní'ch> . 

Rí1z'ení daňové ve svých záJklad'llích 'zás'adá'Clll jest vyloženo v para
gr:afech oS/práve beI1ní, 'zá:s3ldáJch berníhto Hlzení s'PTáJvnírho, Ip'ro,stredóch 
IOipravných1 navrácení v IPŤede'šlý Isvav, obnove' a 'zill1aJtCÍ-ch 'v berním fítzení, 
vrá'Cení dávek a vymáhállÍ daní. Ko,nrčí se výlklladern o 'zás'adáJdh berníiho 
\pTáva tresŤJ1íh>o. 

; Ji:ž titulem snaží :se Fu1lik. d1o.l'Weti k jednotné terminollogii, a tato 
L<3naha vyniká také v ,celém Zlpra'c.o,vání. By'lo by 'si jen jpráti :této jeooot
ulo,sti, jež tu v'l'a'S'tne již - a,SIp·oň do :určité mky - hy-la od do!b Bráfových, 
lale .radou rn.ovýclh literární'dh IZljevú Ibyla Ipomíjena, s:dÍil'ejílC ostatne' olsud 
ve'lmi mnohého modeJ',ního 'prehodnoco'V'ání starÝ'Ch :hodnot zmenoru termi'llo
ilogie. K této logické teĽminollogii dochá'ZÍ Funk 'zeJjrnéna .použitím vý;slled!ku 
Isvé !práce ve finwl1!č:ní vede, a .proto také ve1Ilmi 'čalsrto shledáváme se p·fed 
iVýldadem 'právníms' výlklaJdem finall'čnevede'Cikým. Sou'Vi'slo'st ' této práce 
ijest jen na ;PTo'sjpech veci. 

Sám IpragmatiClký výtklad, všímají-cí ,sí .znaJčnou meTOU literatuIry a 
iju:dikatury, UikaJziU'je j3lsne ipos'Uld oP'anujílCÍ' ro·ztHlšrtenost 'a mnohotváľ110lst 

idaňových lP'redp1su, takže oas'ern vedIe tendence ulI1ifiilmční shledáváme ,se 
[p,Nmo IS partiku'IaTÍlsmem departementu a Is'eikcí. F 'unlk S'áJm ji:ž dŤíve :proti 
tomurto nezdravému 'zjevU' hoJoval,z'ejméma ve Isn,a;ze :po vY'dání anaJlogic
kého Ipí'ed:pilsiU H,šsrkonemeciké »Reidhs·ahgalbenordnu:n.g« a ve své jpráci v mi
niste-nstvu pTO Is:jednocení zálko:nodárstvÍ. 

NepoUlští'ffi 'se 'zde do rOIZ/horu: jedno'tliv.o,stí podotý/k,a:je ,pOiUJze, ~e autor 
Zipravid.Ia ,presne a ,S'tfí'z1Íve hodnotí a vylkládá ,positivní !predpilsy. Práce 
'jest C'enná a zásllužná. DrachoViský. 

Zprávy .. 

Osla-vy stoletého vý-rocI narozenÍ univ. prof. JUDra AllJtonina Randy. 
Na den 8. července t. r. 'p'rÍlpaJdll,o stoleté výro'čí naro'z'e-ní Antoní,na Randy, 
ikdy;si ,p!rofesol'a práva oibčalls1<'éJh!o, jarkOlž i !práva o'bc'hodníiho a sme.nečného 
na !pražské universite. NáJkladem iP/ráVlni,cIlre failmlty Karliovy univer,sity byl 
k tomUJto dni vydán IZla reda1ree \Univ. prof. JUDra Jana K r'Č In áre, nyní 
ministra šlk'oll'ství a národn.í' 'o's'Vety, J luJbilejlní ·paJffiáJtník, na n,emž ,se 'Zlúčast

nn~ ·četní ,z'ah,raniční i -domád Ip'Ilofesori a pe'stite'lé oboru RandoiU! za1sltupo-
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vaných. Vedle Ju1bilejního PaJmátnílk!u !byl vyd1án ;péčí a nákolatdem vnuka 
Randova, Dra ling. Otakara K r u.1 i š e-R a n d y, ,seznam dloClblovalé kores/p()n
dence z Rand.ovy p'ozůs,ta10,st~. Dne ;28. :7iáH t. r. hY'lo oslaveno Ulvedené 
výročí zasaJzením pamětní desky Randovi na .gymnasiu v KlatovecJh, kde 
,sbudoval. Dne lil. Í'Íljna ,to r. pl'Oomluvi,1 'Včeslk!osl'OV,el1JSlkém ro:zlMasu o vý
'ZJlaJffiru Randově univ. ip:I1of. JUDr. Bedřich And re 19. Univel1s1ta Karlova a 
vědecká veřejnolst československá osllavila význaJm Randův dne 16. ŤÍj'na 

t. 1'. universi,tní slavností, jež 'byla notifHQov;ána v'šem unÍ'vel1sitáJm. Slav
no,stnÍm řeč:níkem ,byl, ,stejně jako v K1atoveeh, mi:ni,sltr šk'ollství' a národní 
osvěty wiliv. ,prof. JUDr. Jan Krč m á ř. Vedl:e něho IJ)romlrulvi1i rektor uni
versity Karl'Ůvy :profeso.r JUDr. J olsef Dra c:h i() V IS ký, d:ěkan právnické fa
kulty lpirofesor JUDr. Vilém Fu n k, dále 'president Česlké aJkademie věd a 
umění Dr. h. C. J. B. Fo e r s t e r, p'Í'edseda KráJl1ov;ské české spoI.e~no'sti 
nauk, profesor PhDr. J 'osef Jan ik o, starolslta Právnické jednoty prof. JUDr. 
Karel Her m a iI1 n-O t a v s k ý, zástwpce J edtrlO'ty :záložen, jako'ž i vnuk Ran
dův, Ing. Ivo K,r u 1 i š-R a n d a. Oslavy Randova jlUJbilea mají {)Ihlas i jinde, 
p:l'edevším na universitě MaJsarY'klově v Brně a na 'universitě Komenského 
v Bratislavě, za hranicemi paJk :z'ejména v J 'wgolSl'avii. K uctění památlky 
Ra'TJldovy bude po'stavena s'o'cha Rand.ova na haJlustrádě práNn!Ícké fakulty 
Karlovy umiversity. 

Pamě,tní deska prof. JUDru Karlu Kadlcovi. V Plřeho,ř:ově u SOlbě.slavi 

konala Is'e d'ne 3iQ'. Izáří pietnísla'Vnolst od.haliení lPamětní delslky prvnímu 
hilstoriku Islovanské'no 'práva, Iprof. JUDl'\u Karlu ,Krudllcovi, zemřelémlUJ v roce 
1:9128. Dels/ka ,byla zaJsaJzena: na jeho rodném domě :péČÍ 'žáJků a Ip:řátel ,zeslllu
lého. SlaJVJl'o!sti z,účaJs1tniU 'se četní hOlsté 'z Prahy, !Zá,s.tU'pci. úřadů a šikol 
'z okolí, ža:ctvo u1črilte1skéhol ÚlStaJVIU Iz·e SoběslaNi, rŮlzné ISIPollky, :delegáti sou
sednkh ,obcí a j. SlaJVlIlolst byla Izahá'jena Smetano:výcrn sborem »8láva Tobě«, 

'který Izalpělti žád IpedaJgogia 'soběslavsikélho, naJčež :pio uvítání přítomnýcn 
p. ISta:ro'stou Šed.ivým promlurv!i!l úvodní ,slovo profe,sor IsoběS'la~slkéh'Ů ústavu 
EUJgen Ne Ul lm a n, po němž měl řeč o živ,otním dHe Ka,dlleo,vě uni'v. prof. 
Dr. T. S a tur n í k. Da:lší lPil"ojevy ulči'nÍll'i relkto'r university Ka'rlovy 'pl'of. 
Dr. Dra IC h o v s k ý, ,za Komenlského Ulnivel~siltu 'v Brati'slavi prof. Dr. 
H ()t r n a, 'za Národníl Mwse'lllm ředitell Dr. V o' I f, !Za rusK-ou právn:ilCk,ou fa
kU'ltu Dr. Te r e lb Jl i j, Iza město P,raJhu a Iso,běslaJ~slké rodáky od:b. Ulčiltel 

'M a 'c h fU I a a řed. S v aJ 'č il na. K slav'llo,stil doŠ!l,o též mno~ství pílsemných 
projevů, mezI nimi! též od mim~stra šJwl,s,tví Dr. Kr 'č m á ř e. Po 'projevech 
převzal ,starOlsta Šedivý des/ku do ,srpráNy obce, lla1čež Isyn 'zesnulého Dr. 
Vlialdimír K ,a d 'I e c !podělkoval jmooem rodiny 'za ;poctu jeho Ů'tó proká"zal1'OiU 
a Isl3ivn'Ůlst .sIkončena IGSl. hymnaJmi,. Deslka má llrroiStý Illápiis, 'že v domě ,se 
naJrodi'l hisltolrilk ,sllorvaJl1Iskéh() IPráva IProf. JUDr. KaTel Kadlec, datum naro'
Izení a Úlmrtí, k čemuž jsoU! ,plřitpojena ,sl'Ůrva »Žil pravdě a náro-dlu«. 

XXXVIII. konference InternationaI Law Association (I. L. A.) konala 
se v Budapešti v Královské akademii věd ,od 6.-1'0 září t. r. ZaiSedání kon
ference ,bylo zahájeno dne 6. září 193<4 mi'nistrem ,spravedllno1stí Andorem 
L á z á r e m, čestným předsedou 'konference, za pHtomnosti delegátů z 24 

států a čelných p 
ference byl zvolen 
O s w a 1 d. Na: k 
zemí: Rakouska, 
Francie, Řecka, 
Norska, Polska, R 
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Pracovní 
ního práva 
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V oboru 
teriích: 

1. Ochrana 
podán byl 
vyl~čil nynější stav 
finitivního l'ozho 

aktuelnÍ otázce byl 
Ba otázku, je-li 
v zájmu státním. 
v oboru vztahů 

budou odvolána. 
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státu a čelných predstavitelu vei'ejného života maďarského. Pfedsedou kon
ference byl zvolen dľuh~T president nejvyššího soudu maďarského Dr. Istvan 
O s wa l cl. Na. konferenci prihlásili .se účastníci, krome z Maďarska, 'z 213' 
zemí: Rakouska, Belg-ie, Bulharska, československa, Gdanska, Dánska, 
Francie, Recka, Nemecka, Velké Bl'itanie, Lotyšska, Malty, Holandska, 
N ors-ka, Polska, Rumuns:ka, š ,panelska, š 'vý,carska, Turecka, Spojených ,státil 
a Jugoslavie. Zvlášte po'četn~ byly delegac~ z Rakouska,_ Nemecka a Velké 
Britanie. 

československé sdružení pro mezinárodní ,právo bylo zastoupeno troj
člennou delegací, již tvorili: univ. prof. Dl" jur. Bediich A n -cl res, doc. Dr. 
jur. Vladimír Vo cho č a Dr. jur. Jar oslav Ž o u l' e k. Mimo tyto delegáty 
zúčastnili se konferencez československi:!. advokát Dr. Otto Ge II ne r, Dr. 
Walter W oh TY 'z e k a Ing. Sch m o l k a, patentní zástupce. 

Pracovní program konference týkal se z vetší části ·otázek mezinárod
níha právasoukromého a z menší části otázek mezinárodního! práva verej
ného. 

A. Iv! e z i 11. á r od 11 í prá vo s o u k l' o m é. 

V oboru mezinárodního práva soukromého jednáno bylo o techto ma
teriích: 

I. Ochrana známek a firmy. Jménem výboru pro ochranné známky 
podán byl sekretáfkou výboru Dl'. H. Kat'zovou z Berlína referát, který 
vylíčil ny.nejší stav otázky. Po dehate byl o usneseno zd1'Žeti se pro-zatím de
finitivního rozhodnutí a povefiti výhor dalším studiem. Mimo to pak byl 
výbor poveren vyp:racovati pro príští konf erenci zprávu o tikhto otá'zkách: 
a) Rozhodný výJznam stejne znejících slov odlišného obsahu v ru.zných ja
zycích; h) otázka poskytování právní pomoci pH zneužití značek zboží; 
c) otázka, zda pfi mezinárodní ochrane obchocl11ích styku v tomto oDoru 
!:ze p'hpUlstiti: 'záJsa;du 'Priority a do j1aJké míry; d) ja:k dalece !'ze činiti 

v obchodním styku rozdíl mezi občanským a čiste obchodním jménem.; 
II. Vzorná rozhodčí doložka v soukromém právu. Návrh té-to vzorné 

doložky hyl vypracován francouz6k ou odbočkou 1. L. A. za predsednictví 
Pavla Govare-a. P ro jeho neprítomnost debata odložena na pÍ'Íští kongres. 

III. Zlatá a valutová doložka ve smlouvách. Referát o této velmi 
a.ktuelní otázce byl vypracován maďarskou odbočkou L L. A. a odpovfdá 
va otázku, je-li správnéči nikoli omezovati smluvní volnosii v tomto oboru 
v zájmu státnÍm. Bylo schváleno nekolik zá'sacl žádajících zejména, aby 
v oboru vztahu mezinárodní po"rahy 'byla zajištena smluvní 'svoboda iPro 
obe strany tak, aby jim bylo umožneno ujednati splacení (Huhu v kterékoli 
mene nebo ve zlate a aby bylo umožneno .splniti závazky uzavrené ve zlate 
nebo cizí mene placením v mene ve ,smlouve' vymínené. LKonference nicméne 
pripustila, že hos,podáňské !postavení nekterých zemí mohlo hy si vynutiti 
zastavení takového z'PUsobu placení, že však v takovém 'P,Hpade jeví se 
žádoucím, aby vefitel mel právo volhy meziplacením clluhu v domácí mene 
dIužníkove neho poshovením s placením do dOiby, než omezující opatrení 
budou odvolána. 
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IV. MezináTodní právo konkul'sní. Referát podal Dr. C. de Wilde, 
profesor z Utrechtu. Na náv'rh referenta schválila konference referentem 
navržený a již na konferenci v Oxforde ( 119~3'2) zásadne schválený »N ávrh 
úmluvy« (/Draft Convention) o trech článcích. Současne byl o usneseno, že 
podrobný návrh úmluvy o mezinárodním .právu konkm',sním, vypracovaný 
švýcarskou odbočkou L L. A. za vedení Dra L. Jacota, prikazuje se vý
boru k dalšÍmu studiu. činnost výhoru byla pak k návrhu z debat vze
šlému rozšÍfena také na soudnÍ vyrovnání. 

V. Mezinárodní ,právo kartelové. Tato otázka jako, nehodÍcí se dosud 
pro koc1ifikaci ani ve forme bilaterárnÍch smluv ,byla ponechána nadále na 
dennÍm poradu konferencí. 

VI. Státní pŤÍslušnost pl'ovdaných ~en. Maďarská odbočka 1. L. A. 
podala referát o této otá'zce, které dostalo: se prvého jednotného rešení na 
panamerické konferenci v Montevideu v roce 19)3'3. O referáte ani o reso
luci v nem ohsažené se nehlasovalo a otá'Zka ,bylEi odložena na pHští kon
fe renci. 

B. M e z i nár o dní ,p r á v o v e Ť e j n é. 

1. Francouzská odbočka podala náVl'h na pnjetí vzomé úmluvy, tir-

kající .se z:ľÍzení mezinárodních smíšených soudu pro veci soukromo:právní. 
Referát podal profesor La Praodelle. Podstata rečeného nánhu ' je tato: 
Vždy mezi dvema státy byl by individuelní smlouvou mezinárodní vytvoren 
stálý smíšený tri.bunál, skládajicí se 'ze tfí členu, z nichž dva soudei národní 
j:menovaní strana;mi, a p;fedS'eda jailm tretí sOUldce jmenovaný ,slpolečnou 

dohodou z pÍ'Íslušníku eizích mocností. Predseda i soudei jsou jmenováni 
na trval'o 's výhradoU' stanovení vekové hra.:ni'ce. Rečený ,triibunál je pfí
Islulšný ,p'ro .tyto sipo-rY': 

1. všechny 'SipO ry olblČ'an sk ap rávni neho olbchodní p'ovélJhy mezi pŤÍ

Islu1šníky IstátuSimlU'vnkh, kteŤí nema:jí' ani ibydHšte a;ni stálý 'po'byt v té'že 
smlu'VD-í 'Zemi. 

2. Všechny spory občanskopl'ávnÍ nebo obchodní povahy 
a) mezi dvema smluvními státy, 
b) mezi jednímze smluvních státu a pfí.slušnÍkem státu druhého .. 
3,. V'šechny spory vztahujícíse na aplikaci mezinárodních úmluv sou

luomého práva, které predvÍdají rešení techto sporu mezinárodní instancí, 
aniž by ji blíže označily nebozol·ganisovaly. Tribunál rozhoduje: sám o své 
príslušnosti. Popírá-li jedna ze stran pHslušnost tribunálu, rozhoduje tento 
nej,prve o své 'pfí.slušnosti. Proti tomuto l'ozhodnutí je opravný prostredek 
k tému ž tribunálu, ro'zšírenému o dva další členy zvolené stranami. Tento 
náyrh konťerence prijala, vypustivši nekterá ustanovení z navržené vzorné 
úmluvy, a,č četné hlasy projevily nespokojenost s tímto rešenÍm, dávajíce 
prednost jedinému tribunálu mezinárodnímu a ač návrh neclostatečne bere 
zretel na zkušenosti nabyté pfi ťungování mezinárodních smÍšených rozhod
čích soudu (složení soudu, pravomoc rozhodovati o pfíslušnosti své s ko
nečnou platností atd.). 
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II. Interpretace Kellog1gova paktu. V plenární schuzi konference, jíž 
predsedal Dr. Manley H 'u cl S on, :právní poradee vlády Spojených státu 
amerických v otázkách týkajícíchse -společnosti národu, prednesl referát 
generální ' s-ekretál' L L. A. Be w e s. Provedena byla nej'prve debata gene
:rální a ,pak debata specielní o interpretačním tex,tu. Jménem česko'slovenské 

delegace ujal se slova Dr. Jaroslav Ž o u re k a z textu rečeného paktu 
dovodil, že Pakt, který jest právotvornou smlouvou mezinárodní, prohlašuje 
implicite použití ozbrojené moci jako pro-stfedku národnÍ. politiky za mezi
národnÍ' delikt ( ,zločin) ve smyslu _práva trestního, že v dusledku toho stát, 
Jderý podporuje tu smluvní stranu Paktu, jež se provinila porušením Paktu, 
je ľ'ovnež vinen Ipol'Ušením Paktu a že kvalifikováním útočné války jako 
zločinu mezinárodního byl dosavadní pojem války rozštepen a institut 
neutralitY' z PTáva mezináTodního odstranen. Po dlouhé a zajímavé debate 
byl p-fijat konfel'encí velkou vetšinou výklad, kteTÝ uznává, že Kellog,g'uv 
Pakt je kolektivní právotvornásmlouva, kteTá signatáfum Paktu ukládá 
právní závazky, jichž se signatární státy nemohou zbaviti výpovedí nebo 
nezachováváním, že stát, jenž hrozí, že se uchýlí lc ozbrojenému násilí 'za 
účelem rešení mezináTodnÍch ne.shod nebo SpOTU, je vinen porušením Paktu, 
že podporování státu Pakt porušujícího je TOVneŽ p01'ušením Paktu a že 
v prípade porušení Paktu státy na konfliktu nezúčastnené nejsou vázány 
povil1no,~tmi sltátu neutráJl.nÍ'ch, ja:kolž i,že je jim zakázáno U'znati de jure 
územní nebo jiné výhody fakticky získané pOTušením Paktu. Konečne bylo 
též uznáno, že pOTušení ' Paktu zavazuje k náhrade škody zrpusobené nekteré 
ze smluvních stran nebo~ jejím pHslušníkum. -

Program byl zpestl'en bohatou společenskou částL Vedoucí národních 
delegací byli pHjati ríšským správcem HoTthym. československo na této 
recepci zastupoval univ. prof. Dr. BedHch And res, vedoucí čsl. delegace. 
Všichni účastníci konfeTence byli -pozváni na recepci vlády maďaTské, za
stoupené ministTem spravedlnolSti Lázárem, dále nD. recepci pri společné 

schúzi budapešťské advokátní komory a macľaTského sdružení advokátu, 
pak na Tecepci stal'o,sty mesta Budapešti a na banket maďarského pl'ávni
ského sva1z:u v hotelu St. GeMé:r.t. Krome tuho 'Do1'ádána hjl'Ja vý;stava práv
nické liteTatury maďaTské a maďarských právnických dokumentu, dále ná
v'števa parlamentu a nejvyššího soudu, pak výlet autokaTem do Egeru, 
PaTádu, Mezokovesdu a konečne na rozloučenou večere s tancem na par
níku plujícím ,po Dtmaji. U príležitosti konfel'ence vydala maďarské odbočka 
1. L. A. v'elkouprávnickou puibH.kaci ve 'svetových ja'zjl'ckh, do níž prís-peli 
:právníci 'ze všeCil10'hoTU p,ojednáním,i' o rnz11ýClh aborech maďlarského práva. 
KonfeTence byl a opravdu zdarilá. Pfíští konference bude se konati v l'oce 
1936 v -Paríži. 

československá odbo-čka (Sdružení pro mezinárodní pTávo, PTaha 1.-
901, právnická fakulta) potrebuje finanční ,POclP01'y z prostfedku státních, 
aby mohla plniti všechny své úkoly, což je v eminentním zájmu státním. 

Dr. jur. J. Ž:ourek. 
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»Ochranné známky« a »Ochranné vzol'lky« jest nálZev'pŤírulČek obsahu
jicícih mimo doslovný text .záJkona v dnešnim Zlne.ní' a texty me,zinárodních 
úmllUJV z 'olboru 'ži1vnolstel1Jslkého vlastmilCtví (v revilsi haaJg1S1ké) ,i, výlMaJd nej
duležitčj1ší'Clh ustanovení IzálkonnýClh a olbsáili.lltOU diOlsatVadnÍ jud:iJkaturu, t. j. 
ro'zhod11outí Nejvytš'šÍlho ,spráViníhto soudu, Nejvyššího s'oudu a mill1~srt;erstva 

olbchodu lZ doby po prev.ratu (r~sp. i judilkaturu (predvál'ečnou), dále radu 
pTaktický",h porad a .pokynu. V p<fkwčce »Ochranné známlky«: žaloIbu na 
výmaz IZnámky,žalothu 'zdi'št~ovací 'a žaloIbu trestní, plI10 Ť~zenÍ u mi'nÍlste'l'lstva 
obchodu i Nejvytššího ,S/práVillího ISOUdrU, pro, \postUlP 'fÍlzenÍI ,p~i zápvsu z,nám
ky, radu f01rmulárú, podäJní, ,radIU: pHkJladu výmazu Ist!orvnÍ<cih ,známelk i zná
mek ,slorvních UlznanÝ'clh Iza Izpusobi,lé k zán>~su, p,fí(k,laJdy známek slovnÍ'ch 
aOlbrazových resp. kombil1'o'vanÝ'ch, Jež Ibylly uználl1'Y 'za 1P0diobné. V prÍlručce 
»OchralIlll1é ,V'zo,rky«: fOTmU!láre podání .pro 'záipiis a IPŤe'Pils' V1Z0tku, vzor plno
mocensltvíatd. K obelffia knílŽlkáJm. prfip'ojen je obsáhlý aJbecooní rejstfílk. 

Auto'ry ip'fÍručerk jlsoU!: JUDr. J o,sef L ach 'o iU t, Isekrert;ár Obchodní a 
živnostenské komory v IPraze a predll1!o:sta Zá'pilsnélho úŤadu Iznámek a Vizorku 
a JUDr. Josef Hra d e c k ý, sekretáiislký aJdjunJkt Wto komory a reditel 
ZáJpi's,ného úradu .známerk a VlZ'Orku. 

PŤÍlrulČky tyto budou cennou potffiuckou všem ffiajitelUim ochra,imýdl 
známek ,i ,V'zo:riku i všem podlIlilkatelUim 'z,e V'šech odvetví IPrUmytslu, obchodu 
i IŽÍ!V!l1oosrt;í, aJdvokátUim, pat. lZástU1pcum, ,stUJdwjídm atd." protože ani pifed 
válkou ani.; ;po prevratu lIl~by,lo u náJs d'OSiUd vydálIlo české komento,vané dHo 
takovéhoto p'l"aJktického rázu. 




