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Pr'Ů běh lhů.ty k ~rorvedení !Zmateční stížnosti je lhostejné, 'zda vyhověl 
soud žádosti 'O 'zřízení zástupce chudých pozdě, neho 'zda: vůbec odepřel 
(třeba nelprávem)zřídi,ti záJstupce chudých (rO'zh. č. 5587 Sb. n. IS.). 

6. Kdy }ze ž á dat i z a navrácení v předešlý stav, byla-li ~meškána 
lhůta k provedení lZm,a:teční Is,tí'ž,nosti? 

Byla-li tato lhůta zm1eškána vinou 'Z vol e n é h o. Ol b háj ce, nelze 
v tom Ispatřovati ~řekážku podle § 364 tl'. ř. Ponechal-li .obhájce provedení 

. opravných prosltředků na poslední den lhůty, je ,povinen se /postarati o to, 
aby bylo provedení 'podáno včas (yozh. č. 390 'Sb. n. s.). Stejně je tomu, 
stalo-li se t'Ů nedopatřením 'obhájcovy kanceláře (ro:zh. ,č. 454, 630' Sb. n. s.), 
pokud se týče jeho koncipienta, nebo jejím 'Omylem při [zaznamenání lhůty 
(rozh. ,č. 4077 Sb. n. 's.). 

Jde-li o 'z á ls t u pc ech u d ýc h, platí uvedené 'zásady, stalo-li se jeho 
'zřízení v č a 'S. 

Došlo-li všark k jeho 'zřílZení o ~ o 'ž d ě n ě, je roze'znáva ti, zda ise to stal'O 
v i n o u s o u duč i o bž a I 'O van é h o. 

Za narvráce.ní v předešlý stav lze 'žádati, byl .... li liikm:avostí soudu zástuiPce 
chudých 'zřÍ!zen v poslední den lhůty k pr'Ův;edení 'Opravného prostředku 
(rO'zh. č. 1149 Sb. n.s.), nebo vyhověl-li nalézací ,soud včasné žádosti ob
žalovaného o 'zřízení zástupce chudých k jejich proiVedení tak pO'zdě, 'že tento 
obhájce obdržel usnesení advokátní komory ,3, roZ!sudek až po uplynutí lhůty 
(rozh. ,č. 4605 Sb. n. s.), nebo ;nevyřídil-li vůbec žáJdost 'za 'zřízení zástupce 
chudých a odmí,tl-li 'zmateční sltíž'nost proto, že nebyla opatřena podiPi'sem 
advokáta, ač byloa obžalovanému 'vrácena za tím účelem (rozh. ,č. 5464 Sb. 
n. s.). 

Učinil-li však obžalovaný žádost 'za zří'zení 'zástupce chudý,ch tark rpo:zdě, 
že jí nemohlo býti včas vyhověno., nelze v opo'žděném 'zřízení zástupce 
chudých ,spatřovati překážku p'Odle § 364 tl'. Ť. 

Glosya aktuality. 

Ještě osnova zákona o hors,p. 
konsvlentech. 

Dostal se nám do ruky »pamětní 
spis« 'O 'Osnově zákona o obchodně 
hospodářských konsulentech, který 
právě nyní předložily stavoské orga
nisace účetních znalců a hosipodář
ský'ch ,poradců vládním 'Orgánům. 

Pamětní spis jest ,psán veli'ce su
gestivně, avšak vychází z něho na 
jevo, že :za nim stojí jed i n ě sta
vovské organisace účetních znalců a 
hos,podářských poradců a nikoliv 
kruhy (na př. prúmysl a o.bchod), 
o kterých se stále tvrdilo, že poža
davky těchto pří-mo interesovaných 
záj emců berou za své. Z pamětního. 
spisu jest také zřejmo, že uznávanou 

nutnost jasné zákonné úpravy hos
podářského konsulentství a účetního 
znalectví, a odlišení této činnosti od 
pokoutnictví, berou zájmové kruhy 
ve svůj prospěch za vítanou příleži
tost, aby hospodářští konsulenti se 
stali současně i právnín1i ,poradci bez 
ohledu na nedostatek 'způsobilosti 
k tomu. 

K výkl:ad'u § 19 zákona o soukromých 
zam ě'stnran cích. *) 

SIPornou v teorr'iiotáizamu, zda si 'za
rílěstnavatel Isoukromého zaměstnan
ce 'Po dohu jeho onem,O'cnění mŮ'že po
dle § 1156 a) ob. z. 'Obč., pokud se 

*) Viz Právní prakse, 1936/1937, str. 
103, 167. 
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tý'če § 9 ;zák.č. 244/1922 Sb. z. a: n. 
strhnO'uti z platu vypláceného za
městnanci poměrnou část dávek, 
které tento dostává 'z titulu veřejno
právního pojištění, zabýval se struč
ně dr. Karel Wi,t'z v loňlském ročníku 
Práv'ní prakse. Poukázal na nespráv
nost stanoviska, které háj í Hartmann 
Vie svén1 komentáři na istr. 147, že 
totiž strhávání nemocenských úhrad 
z platu zaměstnancova je :přípustné, 
ježto nový 'zákon č. 154/1934 zrušil 
v eeliku :zákon -o obchodních pomocní
cích a tím i § 8, ods,t . 2 zák., který 
zněl: 

»ČáJstky, které béře zaměstnanec 
po čas překážky na ;základě veřejno
právního pojištění, ,nesmějí býti 'Za
počteny do peněžitýeh ;požitků ~ « 

Tento výklad 'svedl také Ústřední 
'sociální pO'jišťovnu v Praze k ne
spráVillému upravení příslušného 
předpi,su v služebním a di,sciplinár
ním řádu pro zaměstnance nemocen
ských pojišťoven a svazů nemocen
slkýeh pojišťov,en. Jde 'O § 20 cit. 
služ. řádu, který určuje, že v době 
one.mocnění 'zkracují se zaměstnan
eovy ITložitky o 'PolQvinu nemocens'ké
ho, požívá-li ho. 

Nejvyšší soud v Br.ně řešil .otázku 
v dosud neuveiíejněném rozh. z 22. 
prosince 1937, Rv I 2904/37 ve 
sn1yslu názoru, hájeného v tomto čao. 
sopise, uváživ toto: 

Podle o§ 19 zákona č. 154/19'34 Sb.z. a n. 
pod r ž í zaměstnanec, nemoha konati 
práce pro nemoc, nebo pro úraz, který si 
nezpůsobil ani úmyslně, ani hrubou nedba
lostí, p r á von a p I a t po dobu uvedenou 
v prvním a druhém odstavci § 1 dotčeného 
zákona. 

Zákon č. 154/19'3'4 Sb. z. a n. nemá ob
dobné ustanovení, jaké měl zákon o ob
chodních pomocnících č. 20/1910 ř. z. v ~ 8, 
odst. 2, že totiž částky, které zaměstnanec 
po čas nemoci nebo úrazu dostává z ve
řejnoprávního pojištění, ' n e m o h o u m u 
být i z a poč ten y n a p I a t. Z toho 
však nelze dovoz,ovati, že z platu zaměst
nancova může zaměstnavatel srážeti část
ky, které obdrží zaměstnanec z veřejného 
pojištěnÍ. Správnosti tohoto názoru na
svědčují též materialie, neboť vysvětlivky 
ministersltva spravedlnosti k osnově zákona 

o soukromých zaměstnancích č. j. 23.633/ 
34-8 naznačují, že úmyslem odbo'rné komi
se, která do 'svého elaborátu nerpojala 
o dávkách veřejnoprávního pojištění žádné 
ustanovení, bylo o d mít no u t i řešení 
navrhované v některých starších osnovách 
a návrzích, jež dovolovaly z a poč ten í 
aspoň určité části z a m ě st n a vat e I o
v ý c h pří s p ě v k ů. Ve vys1větlivkách je 
tudíž vysloven názor, že není-li zaměstna
vateli výslovně dovoleno, aby si z platu, 
který podle ~ 19 osnovy musí poskytovati 
zaměstnanci , něco srazil, nemůže si zaměst
navatel sraúti nic a že bude tedy třeba 
tuto otázku podle osnovy rozhodnouti zcela 
stejně jak podle ,dosavadního ~ 8, odst. 2 
zákona o obchodních pomocnících. Také 
zrpráva sociálněpolitického ' výboru posla
necké sněmovny č. t . 2,720 dotvrzuje, že na 
zásadě dosavadního zákona (č. 2'0/1910 ř. 
z.) nemělo býti nic 'změněno. 

Přiznal-li zák. č. 154.J1934 Sb. z. a n. 
zaměstnanci za určitých podmínek plat, na 
který by jinak bez zvláštních předpisů 
právo neměl, a nedo'volil-li výslovně, aby 
si zaměstnavatel něco srazil z tohoto platu, 
byla tím otázka ,platu přÍ-slušejícího za
městnanci z oněch podmínek úplně upra
vena a ,není tu mezery, která by musela 
býti vyplněna podle § 54 zák. č. 154/193'4 
Sb. z. 'a n. z podpůrných norem, zvláště 
z ~ 1156 a) ob. z. obč. a ~ 9 zák. č. 2441 
1922 Sb. z. a n. 

U stanovení & 19 zákona o soukromých 
zaměstnancích je velícím předpisem, který 
nemůže v nepro'spěch zaměstnanců býti 
smlouvou změněn ani 'zrušen (& ,53 dotč. 
zák.), a nemá tudíž významu, že Ústřední 
sociální pojišťovna vydal'a za souhlasu or
ganisací zaměstnanců služební a discipli
nární řád, podle něhož musí si zaměstnanec 
v případě nemoci dáti z a:rp očÍ-sti na plat 
polovici nemocenského, neboť smluvní usta
novení, příčící 'se velícím předpisům záko
na, jsou neplatná a platí zaměstnancům 
příznivější ustanovení zákona (~ 56 zák. 
č. 154/1934 Sb. z. a n .). , Frydrych. 

Jaká cena může býti podklodem pro 
určení hodn,o'ŤY p'ředmě,tu sp.orr'u podle 

§ 57 j. n. 

Vymáhající věřitel prO' ;svoji vyko
natelnou pohledávku per Kč 1473.70 
při výkonu exe1kuce prOlti dlužnici za
bavil 100 knih a brožur, které byly 
oceněny výkonným .orgánem co do 
,možnosti výtěžku 'částkou Kč 25.- . 
Odvolatel X. Y. k 56 knihám a bro
žurám 'ze 10'0 zabavených u~latnil 
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vlastnické nál~oky ·a žalobou podle 
§ 37 ex. ř., v níž :piíedmě,t sporu ocenil 
č'á;s,tkou, r'0vnaj ící ,se výši vymáhané 
vymáhajícím věřitelem ,pohledávky 
,per Kč 1473.70, domáhal se nepří
pustnosti exekuce. Soud 1. stolice 
jednal ve !sporu na základě tohoto ža
lobcem oceněnéh'0 předlnětu 'sporu a 
to nikoliv podle ustanovení, Iplatných 
pro řízení ve věceeh nepatrných a rpo 
provede.ném řÍ'z'ení 'žalobu zamítl. 

Odv'0lání 'žalOibcov'0 '0dv'0lací ,soud 
odmítl proto,že vychá;z~l 'z !předp'0-
kladu, že obecná h'0dnota '0něch 56 
.knih a brožur, o jichž vyloučení 
z ex'ekuce se ve sporu jednalo, nedo
sahuje výše Kč 500.-, neboť tyto 
vylučované knihy a brožury náleží 
k '0něm 100 knihám a brožurám, pod 
jednou položk'0U zaJbaveným a které 
byly oceněny výkonným orgánem co 
do ' možnosti vÝltě'žku úhrnnou část
kou Kč 25.- . Odvol-ací soud pak usu
zoval, že cena vyluč'0vaných 1)ředmě
tů . jest nepochybně taková, jak vý
konný orgán uved[ a že ani při dra
žení by .se nedocílilo vyššího výtě'žku 
nežli Kč 500.- a proto', že jde o 'spor 
hodnoty nepatrné [p'0dle § 448 c. ř. ,s., 
taIkže odvolání j esrt podle § 452, odst. 
2a § 501 c. ř. 's. nepřípustným. 

Žalující odvolatel do tohoto usne
sení odvolacího Isoudu podal rekurs, 
jemuž nej vyšší soud usnesením ze 
dne 10. pr.os~nce 1937, Č. R I 1482/ 
37, vyhově[, na[padené usnesení odv'0-
lacíh'0 soudu zrušil :a témuž věc vrátil 
s tím, aby o odv'0lání věcně rozhodl 

. a v důvodech uvedl: 
»Leč cena, kterou výkonný orgán podle 

§ 69 instrukce pro výkonné orgány označí 
v zápisu o zabavení jako pravděpodobný 
výtěžek z dražby, není obecnou hodnotou 
podle ~ 306 ob. z. obč., která byla by smě
rodatnou podle § 57 j. n.pro ocenění před
mětu sporu. Skutečná hodnota zabavených 
věcí se zjišťuje teprve při dražebním roku 
podle ~ 2~75 ex. ř. a ,~ 108 instrukce pro 
výkonné orgány znalcem a jest pak zákla
dem pro vyvolací cenu podle ~ 2'76 ex. ř. 
Teprve tato cena může býti podkladem pro 
určení hodnoty 'předmětu sporu podle ~ 57 
j. n. Ježto 'se tak dosud nestalo, jest 'Podle 
~ 57 j. n. ro'zhodnou 'Pro stanovení hodnoty 

předmětu sporu výše pohledávky podle .spi-
su zn .... .. vymáhané, t. j. Kč 147'3.70.« 

Z uvedeného jest tudíž patrno, že 
ustanovení § 57 j. ' n. nejvyšší .soud 
vykládá tak, 'že ,pokud cena předmětu 
s'poru n€!ní náležitě :zjištěna, tedy 
i když má .zásltava 'zřejmě hodnotu 
menší, j e IS t r'0 'z hod n'0 u výš e 
p o hl ed á v k y. Adolf Kocna. 

o právní existenci »Če'sko,s:lovenské 
ohi'l ní sp 0 ,1 ečnosti« není d 0 '5 ud p ra

voplatně rOlzhodnuto. 

Otá~ka, 'zda Ceskosl'0venská obil
ní Ispole-čnost .stává po právu, re
srpektirve, 'Od ~dy Istává po právu, 
není dosud definitivně vyřešena. 

Vrchní .s'Oiud v Praze svým, usne
semÍ'm ze dne 11. září 1937 nevyho
věl 'sice stižnostem, které byly po
dány osobami na věci zúčastněnými 
(mlynáři) proti usnesení krajského 
soudu v Praze ze dne 20. ,července 
1937, jímž byla spole'čnost do ob
chodního rejstříku zapsána, ale 
pr'0ti usnesení v.rehního soudu byl 
podán davolací rekurs, odůvodněný 
tím, že jde o nezákonnost, zřejmý 
rozp'0~ .se spisy a zmate,čnost (§ 46 
zák. 'č. 100'/1931 Sb. z. a n.). 

Botvrzující usneseniÍ vrchního soudu 
připouští sice, že Československá obilní 
společnost je společností akciovou, ale 
usuzuje dále, že jest podstatný rozdíl 
mezi akciovými ,společnostmi ostatními a 

' Československou obilní společností, pra
menící v tom, že .stanovy této společnosti 
byly 'Předem určeny státem, takže spo
lečnost vznikla za .spolupůsobení st á:tu , a 
proto právní povaha jejího zápisu nemůže 
býti řešena podle předpisů obch. zák., ze
jména čl. 208, odst. 2, které předpoklá
dají vznik společnosti na basi ryze sou
kromo'Právní. Proto také její zápis má jen 
povahu deklaratorní a nikoliv konstitutiv
ní, protože zá:sahem ·státu byla platnost 
čl. 208, odst. 2 a čl. 211, odst. 1 obch. 
zák. vyloučena. , Vrchní 'soud je toho ná
zoru, že tento státní zásah proveden byl 
již vlád. nař. č. 137/34 Sb. z. a n. 

V tom 8'počívá omyl nesprávného nazí
rání vrchního soudu, že totiž Če'lkoslo
venská ·obilní společnost byla zřízen' vlád. 
nař. č. 137/3'4 Sb. z. a n. jed no 8' tra n
n Ý m (!) vysostním 'zásahem státu. Bylo 



Číslo 6. PRÁV N í PRAKSE 193 

již poukázáno v předcházejících článcích 
na to , že toto 'zřízení se vládním nařize
ním č. 137/34 Sb. z. a n . nestaio, nýbrž 
že byl pouze určen obsah stanov této spo
lečnosti, jinak že se měla společnost te
prve u s t a v i t i, v y t v o ř i t i přísluš
nými zájmovými organisacemi, jež ,stát 
tímto úkolem pověřil. 

Že by při tómto u s t a ven í, vy t V o
ř e n í Československé obilní společnosti 
jakožto společnosti akciové neměly platiti 
čl. 2'08, resp. 211 obch. zák., to z vl á d
ní hon a říz e n í č. 137/34 Sb. z. a n. 
nevyplývá, nýbrž z § 9 tohoto nařízení 
jde najevo pravý opak. 

To bylo vysloveno teprve v I á dní m 
n 'a říz e ním Č. 193/37 Sb. z. a n .• které 
jinak nemusilo by býti přece vydáno, když 
by se již z vl. nař. č. 137/34 Sb. z. a n. dalo, 
vyvoditi, že k zápi,su stanov 'společnosti 
a jejich změn není třeba, aby o nich byla 
sepisována soudní ,nebo notářs'ká listina, 
jak to výslovně určuje vlád. nař. č. 19'3/ 
37 Sb. z. a n. 

Ovšem pokud jde o vlád. nař. č . 193/ 
37 Sb. z. a n." nabylo toto účinnosti, jak 
již bylo na to v předchozím článku po
ukázáno, dnem vyhlášení, t. j. 21. čer
vence 1937, kdežto zápis 'společnosti ob
chodním soudem byl proveden dne 20. 
července 1937, tedy o den dříve a ježto 
platí zásada, že zákony neplatí nazpět, 
nelze předpisy vlád. nař. č. 193/37 Sb. 
z. a n. na tento zápis vztahovati, nehledě 
ani k tomu, že toto vl. nař. nebylo již 
vydáno v rámci zákona z 21. června 1934, 
č. 109 Sb. Zl. a n. o mimořádné moci 
nařivOtzací. 

Touto otázkou - jak výslovně ve svém 
rozhodnutí podotýká - se vrchní soud 
vůbec nezabýval, poukazuje na to, že již 
podle vlád. nař. č. 1307/34 Sb. z. a n. ne
bylo třeba k zápisu Čs. obilní společnosti 
listiny soudní nebo notářské. 

Nutno však znovu zdůrazniti, že pak 
nebylo' třeba vlád. nař. č. 193/3>7 Sb. z. 
a n. vůbec vydávati. Že by z vlád. nař. 
č. 137/34 Sb. z. a n. plynulo, že čl. 208 
a 211 obch. zák. pro zápis Čs. obilní spo
lečnosti neplatí, bylo již rovněž řečeno . 

Vždyť citovaný § 9 tohoto nařízení vý
slovně praví, že pro Čs . ,ohilní společnost 
platí všeobecná ustanovení, platná pro 
akc. společnosti, a čl. 20.8 a 211 obch. zák. , 
které tu rovněž přicházejí v úvahu, z nich 
nevylučuje! 

Také ~ 8 vlád. nař. č. 137/34 Sb. z. 
a n. nelze vykládati jinak než zní, že to
tiž minister,stvem zemědělství bude vy
hlášen den, kdy 's,p'olečnost započne svou 
činnost. 

Jestliže min. zemědělství svou vyhláš
kou ze 14. července 1934 za tento den 
určilo 17. červenec 19,34, stalo se tak 

v předpokladu, že Čs. ob-ilní s:polečnost 
stává v tento den již po právu. Nestá- , 
vá-li, nemůže tent o nedostatek zmíněná 
vyhláška žádným způsobem odkliditi nebo 
sanovati. Otázka právní existence Čs'. 
obilní společnosti zůstala tím zcela ne
dotčena. 

V předpokladu, že bude uznáno, že do
volací rekurs je tu se zřetelem na před
pis § 46 zák. č . 100/31 Sb. z. a n. na 
místě, bude se tedy otázkou právní exi
stence Čs. ' obilní společnosti zabývati je
ště nejvyšší soud, na jehož rozhodnutí 
;může býti veřejnost právem zvědava.*) 

* * * 

Depvra1ce PIQlP'IIa.tko1výc'h nedolP1latků. 

Průmyslový věstník, orgán ústř. 
svazu čsl. průmyslníků v Praze, kteTý 
v letošní-m jubilejnfm 25. ročníku 
rOlzšířil a hlavně zpestřil svůj obsah, 
přináší na str. 45 tuto zprávu: 

»Ministerstvo financí nařídilo svým vý
nosem ze dne 16. XI. 19'37, čís. 119/6691'3'7-
V/16 dep u r a c i pop lat k o v ý c 'll n e
d o p I a t k ů a .p opl a t k o v ý c hne d o
d ě I k ů podle vzoru depurační akce, za
vedené svého . času v oboru přímých daní. 
v ýnos zdůrazňuje, že tato depurace má 
poněkud jinou povahu než depurace u 'pří
mých daní, poněvadž v oboru 'poplatků ne
má finanční správa žádného zákonného 
ustanovení, podle kterého by mohla sni
žovati nebo dokonce promíjeti poplatky. 
I když tedy nedoplatek bude odepsán, ne
vzdává se finanční správa svého nároku 
naň, nýbrž vylučuje jej toliko z evidence. 
Akce se rozděluje na dvě období. První 
období slouží k tomu, aby byl zjednán po
řádek v nedoplatcích, a druhé období 
k tomu, aby byly vyřízeny všechny spisy 
poplatkové. Za tím účelem zvyšuje se 
zejména 1,wmpetence okresních a zemských 
finančních úřadů. Depurační akce se týká 
nedoplatků ze starších ročníků až včetně 
do roku 1936. Odepsati nedoplatek jest 
možno pro nedobytnost nebo pro obtížnost 
a nákladnost vymáhání. Finančnfm úřa-

"') Z povahy Čsl. obilní sipolečnosti jako 
spo lečnosti obchodního práva vychází 
trestní rozh. nejv. soudu ze dne 2:1. října 
1937, č. 6012 Sb. n. S. , v němž se uvádí: 
»Čsl. obi111í srpolečnost je podle vl. nař. 
č. 137/19'34 Sb. z. a n. a podle stanov, 
vyhlášených jako :t::říloha k tomuto nal'í
zení, akciovou s.polečností. Je P\l'oto řečená 
společnost podle svého formálního posta
vení společností obchodního práva, která 
n e p o ž í v á ochrany cti podle zákona č. 
108/1933 Sb. z. a n.« - Pozn. red. 
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dům I. a II. istolice se ukládá, aby 'postu
povaly liberálně i v případech, kde se 
strana dostatečně nebránila opravným 
prostředkem z omluvitelné neznalosti po
platkového práva nebo skutkového stavu 
a kde by jí vymáhání způsobilo vážnou 
újmu. Při vyřizování nedoměrků má býti 
přihlíženo především k případům, kde jde 
o vyměření pozůstalostních dávek.« 

Označený výnos ministerstva f i
. nancí jest interní a poněvadž nebyl 
úředně publikován, V'znikaj í různé 
chybné výklady. Nejedná se o deipu
račnÍ akci podle analogie depurace 
u daní přímých, nýbrž finanční sprá
va v cit. vý:nosu o depuraci poplat
kové vůbec nemluví, nýbrž označuje 
akci' jako »p oř á d k o v 'O u«. Ú'č~
lem akce jest v ,prvé řadě »vyčistiti« 
.knihy, aby se nevedly stále v evi
denci různé voplatky a jest vroto 

Literatura. 

Hra b á n e k - M i lot a, Tiskové 
právo če'Skosl'o'venské, druhé přepra- . 
:::ované vydání, 1938. Stran 610. Cena· 
Kč 55.-. 

Spolupráce praktika s teoretikem jest 
vždy žádoucí. Jeden z autorů jest redakto-

. rem, druhý autor je univ. ,profesorem trest
ního práva. Od roku 1933, kdy vyšlo první 
vydání, vydáno bylo několik vedlejších zá
konů do zpracovávané látky spadajících, 
především však měl i nejvyšší soud příle
žitost vyložiti jednotlivé předpisy nového 
zákona o ochraně cti č. 108/1933, a právě 
proto nabývá druhé vydání doplněné po
dle stavu platného v roce 193t8 zvláštní 
hodnoty, poněvadž dnes již nejsou před
pisy zákona O' . ochraně cti komentovány 
v něm pouze autory, nýbrž i judikaturou 
a literaturou, jinde uveřejněnou. Autoři 
v předmluvě uvádějí, že, až na dva přípa
dy, nemuseli měniti svůj komentář. Tyto 
dva pří.pady patrně jsou jednak výJklad 
§ 12 na str. 2'44, který museli autoři změ
niti vzhledem k rozhodnutí Vážný t'rest. 
572'8, Právník roč. 1937, str. 43 (v prvním 
vydání totiž zastávali názor, že § 12 se 
vztahuje jen na delikty proti cti, které 
byly spáchány jinak než tiskem), jednak 
výklad § 10 na str. 238 a 239. Autoři 
uznali za vhodné z.pes,třiti svůj komentář 
i neprávnickými citacemi rázu spíše zá
bavného (str. .33~), jinak však citovali 

nedobytné poplatky odeipsati; kdežto 
dobytné poplatky mají býti vydo
by,ty nepozději do konce roku 1935. 
Jedná se hlavně o adn1inistrativní 
ulehčení nižším úřadům, neboť 'část 
kompetence byla Ipřenesena 'Z mi'lli
sterstva financí na zemské finanční 
úřady a uložena byla těmto úřadún1 
práce !přes čas k vypracování této 
agendy. Zůstávají tudíž i nyní v plat
nosti 'zásady o odpisu poplatků, pro
minutí úrokú a posečkání pOiplatků 
podle výnosu ·min. fin. 'z 15. května 
1935, č . 50.379/34 - viz Heller-Lap
lPert-Cakrt, Poplatkové zákony, díl 
1., .'str. 169 a n. Důležité ovšem jest, 
že zásady tohoto výnosu Inin. fin. 
platí nyní též 'pro Slovensko a Pod
karpatskou Rus. 

novější monografickou literaturu, ač ne 
úplně, . a omezili se většinou na práce 
známější, takřk:1 Vt~IT-ěs jen české. Nebylo 
by škodilo, kdycy 'V tomto druhém vydání 
byl býval uveden bibliografický přehled 
všech dosud u nás vyšlých prací, komen
tujících tiskové prá'lo, ať již ,pÍlvodu čes
kého nebo německého. Jinak jest dílo svojí 
úpravou velmi prakticky použitelné a bude 
jistě pro svoji přehledno'st hojně prak,tiky 
používáno. Pužman. 

Dr. Vilém K I a u ber - Dr. Pavel 
E hrl i c h, »Nachschlagehucrh fUr die 
bergrechtliche Praxis in den ·histori
schen londern«, vydává autor Dr. 
Klouber, advokát v Teplicích-Šanově 
vlastním nákladem v sešitech. 

J de o zajímavý pokus, jak pro prak
tika obírajícího se horními věcmi uspořá
dati lexikon všech v úvahu přicházejících 
právních vztahů ze všech oborů, tedy nejen 
z oboru horního práva. Látka je uspc ~á
dána abecedně a celá práce je založena 
velmi široce. Nejen horní podnikatel s-ám, 
ale i právník v ní nalezne pohodlnou oporu 
pro všechny otázky, které v souvislosti 
s horním provozem se vyskytnou, aniž 
musí se utíkati ke studiu jiných pramenů 
i z jiných oborů. 

Pokud jsou projednávány otázky pro 
horní podnikání odlehlejší, j'sou v příručce 




