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zapomínati, že 'fax system of the W orld« konají v mnohých směrech práci 
průkopnickou. Co se v posavadních vydáních podařilo pro Spojené státy 
americké, totiž sestaviti jasný přehled dávek, bude snad možno - třeba 

v daleké budoucnosti - uskutečniti pro celý svět. Autoři našeho díla konají 
tudíž práci jistě záslužnou. Dr. Brzák. 

Zprávy. 

JUDr. Jan Krč m á ř. Soubor článků o jeho osobnosti a díle vydaný 
u příležitosti 60. narozenin. Vydalo Právnické knihkupectví a nakladatelství 
V. Linhart, Praha II., LUtzowova ' 35: 

Autoři, resp. pořadatelé tohoto díla nejsou uvedeni, snad z nemístné 
skromnosti, neboť jde nesporně o jeden z nejzdařilejších a nejlépe redigo
vaných sborníků vydaných u příležitosti životního jubilea vynikajícího muže, 
jak se u nás častěji děje, který se nám v poslední době dostal do rukou. 
Jest jisto ovšem, že pořadatelé měli svůj úkol usnadněn mnohostranností 
a ,velikostí postavy a díla Krčm.ářova. 

Po stránce formální, která ostatně kryje se se stránkou materielní, 
jest dílo rozvrženo systematicky na osm částí,většinou podle jednotlivých 
oborů ,činnosti Dra Krčmáře. 

Část. I. nadepsána je »Vzpomínky na osobnost a dílo« a hodnotí 
zejména politický význam Dra Krčmáře a má nadto dáti povšechný dojem 
velikosti jeho osoby vůbec. Na prvém místě v této části a tudíž v celé knize 
uveden je článek samého p. presidenta Dra Beneše, který upřímně a uznale 
vzpomíná činnosti a spolupráce Dra Krčmáře od mírové konference, kde 
byl Dr. Krčmář právním poradcem čsl. delegace, přes mezinárodní porady, 
smírčí a rozhůdčí soudy, ke Stálému dvoru mezinárodní spravedlnosti 
v Haagu a výslovně uvádí, že Dr. Krčmář dosáhl vynikajícího místa mezi 
nejvýznamnějšími právními poradci, pracujícími na mezinárodním foru, 
a že jeho práce přinesla státu mnoho dobrého. Další vzpomínky a hodnocení 
pocházejí od biskupa Dra Pavla J antausche, přítele jubilantova Dra Dra
ehovského, našeho velkého civilisty univ. prof. Dra Hermanna-Otavského, 
dále Dra Hladkého. Část I. ukončuje krásná stať Dra Emila Svobody. 

Část II. mohla býti po mém soudu poněkud rozsáhlejší a všestrannější. 
Článek Dra Pražáka: Životopisný nástin uplynulých 60 let prof. Dra Jana 
Krčmáře, který jediný je v této Části, třebaže svědomitě a dobře sepsaný, 
umístěn, nezachycuje sám plně osobnost a život Dra Krčmáře, který jest 
člověkem stejně vynikajícím v činnosti, jak v moudrosti a pevném charak
teru. Výpočet činnosti nepovažuji za plný životopis. 

Část III. pojednává o vědeckém díle JUDra Jana Krčmáře v oboru 
soukromého práva a jeho učitelské činnosti. Univ. prof. Dr. Andres, sám žák 
Dra Krčmáře, s pečlivostí a úctou podává »Vědecký portrét univ. profesora 
Dra Krčmáře«, docent Dr. Hynie vystižně líčí práci jubilanta v mezin. právu 
soukromém, Dr. Koblížek probírá část díla Dra Krčmáře týkající se práva 
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pracovního. Velmi zajímavý jest článek Dra Vladimíra Kubeše o vztahu 
Dra .. Krčmáře ke škole normativní, i filosofický článek Dra Roučka, také 
Krčmářová žáka, pojednávající o vědeckosti (všeobecně a u Dra Krčmáře 
zvlášť). V této části o vřelém a vděčném vztahu Dra Krčmáře k Dr. Stupec
k~mu píše Dr. Sommer, o mimořádné erudici historické Dra Krčmáře 
Dr. Van.3ček. Jako příspěvky k portrétu právně-filosofickému Dra Krčmáře 
uvedeny jsou dva články vynikající . úrovně a to článek Dra Klimenta: 
Omnipotence státu, či právnost, spravedlnost, lidskost?, a Dra Adolfa 
Procházky: Pojem práva a idea spravedlnosti. 

Pod část III. zařazen jest též článek Dra Vladislava Čermáka: »Profe
sor Jan Krčmář - vysokoškolský učitel«, jedna z nejvystižnějších a nej
zdařilejších částí celého sborníku. V tomto článku také vidím lépe vybarveno 
stanovisko Dra Krčmáře ke škole normativní, než ve článku Dra Vladimíra 
Kubeše. Týž autor měl by se ještě podjati sepsání životopisu Dra Krčmáře. 

Část III., zaujímající téměř polovinu celého díla, ukončena jest pojed
náním Antonína Hartmanna »Veřejný statek v knihovním právu«, prof. 
Dra Kizlinka »K otázce objektivního oceňování v kupecké bilanci« a Dra 
Jaromíra Sedláčka »Právní relevance smlouvy dle mezinárodního práva 
soukromého«. 

Část IV. pojednávající o účasti Dra Krčmáře na tvorbě českosloven
ských zákonů, zejména pak zvláště osnovy občanského zákona, obsahuje 
články autorů německých Dra Mayra-Hartinga, Dra Egona Weisse, Dra 
Ernsta Swobody i českých Dra Jana Srba, Dra Jana Frohlicha a Dra 
Edvarda Vondrušky (tento: Podíl JUDra Jana Krčmáře na čsl. pozemkové 
reformě), vesměs vřele významnou práci Dra Krčmáře oceňujících. 

Část V. navazuje částečně na část 1. a jedná podrobnými statěmi 
o práci Dra K,l'čmáře jako zástupce ČSR na foru mezinárodním, kteroužto 
činnost tak jasně a krásně ocenil bývalý ministr zahraničí, nynější pan 
president Dr. Edvard Be:n:eš. Jsou zde příspěvky leg. rady Heidricha (Prof. 
Dr. Krčmář a S'pol. národu), Dra Koukala (Účast prof. Dra Krčmáře na 
právní formulaci tak zv. východních reparací), zvlášť vřele psaný článek 
vyslance Dra Krna (Prof. Dr. Krčmář a spor o Javorinu), odb. rady Dra 
Kučery (Prof. Dr. Krčmář a rakousko-německá celní unie před Stálým 
mezin. soudním dvorem), a srdečná stať vynikajícího přítele Dra Krčmáře 
min. Dra Pospíšila (Dr. Krčmář v práci právního a diplomatického po
radce) . 

Sedmá část přináší z nejpovolanějšího péra Dra Wirtha článek: 

ve druhé vládě Černého (článek min. rady Dr. Šípa), ve druhé a třetí vládě 
Malypetrově a první vládě Hodžově (vicepresident Dr. Dvořák), a obsahuje 
zejména také ,článek p. guv. Dra Engliše pod titulem »Profesor-státník 
a státník-profesor«, vyzdvihující vedle vlastností intelektuálních Dra Krč- . 

máře zejména také jeho vlastnosti mravní a jeho povahu estéta (»estét« 
pravdy a dobra, říká Engliš). 

Sedmá část přináší z . nejpovolanějšího péra Dra vVirtha článek: 

»Profesor JUDr. Jan Krčmář a výtvarné umění.« Ve svém článku zmiňuje 
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se Dr. Wirth i o funkci Dra Krčmáře jako čsl. komisaře na pařížské výstavě 
v r. 1937, pro kteroužto funkci byl Dr. Krčmář nespravedlivě, bohužel ve 
svém jubilejním roce, profesionelními štváči z temných, ne objektivních 
motivů napadán. 

Velmi zdařilé dílo zakončeno jest svědomitým a vyčerpávajícím 

Soupisem literární tvorby prof. Dra Jana Krčmáře (VIII. část) od Dra 
J. Pražáka a zůstane příštím generacím právnickým jednou z nejkrásněj
ších ilustrací k velké postavě Dra Krčmáře, jehož práce, jak praví president 
Beneš, »přinesla státu mnoho dobrého«. Dr. Bílý. 

Odpoutal se. V květnovém čísle Právného obzoru uveřejnil prof. 
Rauscher krátký doslov, v němž sice sebevědomě prohlásil své výtky za 
dogma, o němž není dovoleno pochybovat, ale zároveň prohlásil, že se mnou 
polemisovati nebude. Rád mu to věřím; k tak povážlivým omylům, jaké jsem 
jeho kritikám vytkl, nelze vskutku ničeho uvésti, byť by se autor jejich 
tvářil sebe více jako odborník. Kdo arci chce rány rozdávat, musí býti při
praven, že také sám nějaké dostane a nikoli dělati ze sebe »netýkavku 
posvátnou« jako pan Rauscher. Že jsem mu ostatně nekřivdil, dosvědčuje 
nedávno vyšlá práce, . v níž mladý badatel byl nucen Rauscherovy vývody 
v jiném článku označiti za zcela scestné, lépe řečeno konfusnÍ. 

T. Saturník. 

Dodatky k trestním zákonům a k trestnímu řádu. Upravili JUDr. 
Jar. Kallab a Vilém Herrnritt. Kniha obsahuje vedle textů všech nových 
předpisů vydaných k trestnímu řádu od r. 1931 a k trestním zákonům 
od r . 1933, judikaturu, příslušné v~rnosy, potřebné odkazy, poznámky 
a rejstříky. 

Protože nelze ani přibližně určit, kdy unifikované trestní zákony 
a trestní řády vyjdou a ovšem ani do této doby v praxi stále shledávat roz
troušené ' předpisy měnící ustanovení stará nebo přinášející ustanovení úplně 
nová, byly po dobrém uvážení všech okolností vydány tyto DODATKY 
zpracovávající osvědčeným způsobem příslušné předpisy až do konce roku 
1937. Kniha má dvě části. V p r v n í jsou nové předpisy hm o t n é h o 
práva (upozorňujéme na některé z nich: ochrana republiky - nový text, 
ochrana cti, obilní zást . listy, tiskové právo, ukládání trestu smrti, pletichy 
při veř. dodávkách, ochrana měny, hospodářské vyzvědačství, ochrana 
a obrana proti leteckým útokům, obrana státu a m. j.). - Ve dr u h é části 

jsou zpracovány předpisy práva for má I n í h o od r. 1931 (zejména 56/ 
1935 o zmatečních stížnostech, 68/1935 o vrch~ích soudech státních, a j. v.j. 

Svazek tento neztratí na ceně ani po vyhlášení nových trestních záko
nů a nového trestního řádu, neboť zpracovává hlavně v e dle j 8'í ustano
vení trestního práva, která budou platit tedy i na<Jále. Kniha má cca 960 
stran, je vázána v pevné celoplátěné vazbě. Cena Kč 120.-. 
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