Advoluít. ktorý konal právnu ]Jľácu za tuzozemca v republike poľskej,
môže žiadať na 110/11 zaplatenie svoje'; odmeny' v českoslov . m.ene. Výšku
odmeny llrču.fe mzda obvyklá v mieste práce~ dľa meny platnej tam
v dobe J)1'dce.

Žalobce domáhá sa na žalované splnení záv,azku, který vznikl na
l,áklade té skutečnosti, že ·žalobce byl p,overen žaIoVianou, aby :pro Ul
k:onal nauzemí Polské republiky advokáts'ké pr:ke, že ,ž al'olbiCe také
práce takové konal a vý.lohy v zájmu žalované činil. '
Žalovaná nárok žaIobcuv uznává a namítá jen, že žalobce jest
upľávnen požadovati na ní výhradne placení v polské mene nikoliv ale
v česko'slovenských korunách.
Odvolací soud toto stanovisko ž,a lované shleda.! oduvodnené a žalobu
zamHl, když žaIobce odeprel zmeniti žalobní nárok tak, že by se domáhal
zapilacení ve valoTis'o'v ané po'ls:k é mene; prli ~Olill vycházel z ,t oho názoru,
že jde o :smlouvll námezdní, ž,e plľád po,v efená slŤ!rana j,e opr,áVIl1~na
žádati mzdu obvy,klou na míste vykonané prá<ce a v takých penezÍch,
které na míste vykonané 'p ráce jsou v behu.
Platnost techto 'práviliích norem sÍc,e ilif'Ize po.pírati, Ieč upoH,ebení
jich nevede k dusledlkum odv01acím soudem prJjatým.
Odpíral-li žalobce žádati v,alorisovanou hodnotu polsImu, nebyl
odvolací soud zbaven povinnosti, aby nárok žal,o bcuv z hlediska materi:eIních ,p rávních pravidiel zkoumal a jenom v československých korunách
,pfisouddl to, oo mu vzhledem na mísio, dobu, rozs.ah vykonané práce
nebo podle uznané částky prísluší, pri černž není vyloučeno,že by byl
nucen uvažovati i stav meny zeme, jejíž právní normy js'ou pro pos,ouzení
tohoto 'pomeru smerodatnými.
POlnevadž odvolací soud tak neučinil, nelze s!p or konečne rOlzhoc1nouti a bylo ľozsudek odvo~lacího sO:lldu podle § 543. O. s. r. rozvázatti
a o dv ohl. cí mu soudu uložit, :aby ve veci dá'Ie poknačo'VIa1, skutkový stlav
pravidelne zHstil a pak vie veoi Is'amé Ifozhodl.
R.v III. 798/24 z 22. IX. 25.

Literatúra ..
Dr. Ant. Tuma. sekční šM minist,ers.tVla s'Ooiálrní peoe: Právni základy
sociální péče o mládež v rep ubli ce Československé. V Praze. Nák\.adem
české zemské komise pro pé-či o mládež v Če.chách 1925, str. 267. Cena
neudána.
.
Autor v díle vše,obecném vyldádá ,p-oojem péče sociální vubec a verejné
péče :s ociální zvlášte. V díle zvláštním vykládá se v 21 kcwÍ'tolách vere,j ná
péče c.hudinská jako prvotní zpusob lPéče sociální, péče o mládež dIe práva
soukromého, verejnoprávní béče o mládež Olp uštenou, péče o matky a kojence, soc,iální zarizení pro péči o deti ve veku predškoJním, ochrana mládeže škole odrostlé, verejná péče o nápravu mládeže zanedhané, sociální
ochr-ana duševne nebo telesne úchylných, péče o zdralVí mládeže, .péče
o deti jako vále:čné poškozence, sociální po.jištení matek a detí, péče o nezamestnané j,ako OlDora pé,če o mlá<deiŽ, péče bytová. Pomer sociální péée
po zákonu povinné k péči dobrovoJné, PÍlsobnost ministerstev v oboru sooiální péče. Mezinárodní součinmost v sociální péči o ma,t ky a deti.
Jak z tohoto ,obsahu patrno, autor, který jest již po dlouhá leta činným
v oboru sociá~ní péče o deti, který \t uto IPéči zejména v českém zemském
výbo,r u výborne 'o rganisoval a nyní vede v ministerstvu s·ociální péče sekci
venOvanou péči o' díte, v knize své oelý obsah mnohotvárné péče o díte
plne vyčerpal; pri výkladech SiVých prihlíží stejne k právu českému jako
slovenskému.
'
Kniha jest velmi cenným katechismem dnešní péče o díte a lze jí 00
nejvreleji doporučiti.
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Všehrd, ro,č. VJ., ,Čís. 9.: Dr. Otalkar Schiiller: Péče o nezamestnané
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Gruber t. Ke Koukal: In memoriarm JUC. Pavel Váša. Ský: Nové zákony.
S.: Právní .prakse adv,okátních konoÍlpientU. Ča.: K návrhu na reformu studia stredoškols.kého. K 35letému trvání Zemské Banky. - v - : Zemepis
.a národní ·hos,p odárství. - v - : Devátý mezinárodní vezeňský sjezd. Ča.:
Právnická Jednota v Praze v r. 1924. - Čís,lo 10.: Druhý sjezd česko
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a reso.Juce.
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Dr. Bohdan Khneberger: Reforma vecného práva a proL Dr. P. Stieber.
- Čís. 7.: Dr. Eugen Polan: Soudce ,a,dvokáterm a adv,okát soudcem? Dr.
Ad. Dušek: Finanční proikuratury a jejich reforma. Dr. Vi,kt. SchiUer: J els t
treba detailovati ,advokát:ní účet? Dr. P.: Novela k advoká1nímu rádu. Nejv yšší soud ve svetle kritiky. Z praxe.
Časopis pro železniční právo a politiku, roč. IV., Čís. 4.: Dr. Frant.
Vážný: Hlavní civilneprávní ustanovení francouzskéhoobchodní.ho a železničního Ipráva o nákladní smlouiVe. Emerich Wižďálek: Zánik nároku z nákladní smI-ouvy. Rozhledy po železniční politice: Úprava doby pracovní
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- <Čís. 7.: Dr. Jifí Havelka: Soukromo,p rávní podmínky pfi povolení pr'o
stavby v t. zv. železni,čním po,žárnílill obvodu.

Soudcovské Listy, roč. VL, Čís. 7.: R. n. s. V. Cícha: L Jest smlouva
() prevzetí zastulPování p.rávn~m zástupcem smlouvou o dílo? II. Jest
advokát 'p ovinen dMi svému klientovi povinný účet o požadovaných adv.
popla tcích? Milan Lo'š an, r. v. z. s.: O významu zmen hospodáfských
pomeru v právu. Dr. F. Kronberger: .J( untfikaci trestního rizení. Reforma
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Dr. Fr. Kronberger: K unifik.aci trestního rízení. (Dokončení.) Reforma
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a v Belgii. Zprávy orgamisační. - Čís. 9.: Dr. JDS. Zelinka: K výkl,a du
§ 7., odst. 2. zákona o ochr'ane nájemníku. Dr. RudoU Schre1ber: SoudnicívÍ státU spolkový,ch. Dr. Fr. Poláček: Smluvní zákaz zcizi1i neb zadlužiN.
K. Krcha: Soudní Iprík.azy. So'u dcové a advokacie. , (Dokončení.) K. K.:
Úfednické platy v Bulharsku a JugoslaviL - Čís. 10.: Dr. Strobach: Soukromoprárvní ,nálezy rozhodčích komisí závodních výboru. Dr. JO's. Zelin319,

ka: K výkladu § 7., odst. 2. zákona o ochrane nájernníku. (Dokončell1í.)
Dr. Vilém Greši: Jakou formou zarpsati v knize pozemkové smluvní zákaz
zdziti nebo zadlu,ži.ti. K. Krcha: Nová platová úprava.
Daňová a bilanční revue, ro,Č. IV., Čís. 8.: Vincenc Uzel: Inna,ce daňová a mimorádné úlevy .pfi placeillí pHmýoh daní. F. P.: O dO'illovní dani
trídní a žádOlstech za její sníženÍ. Univ. prot Dr. V. Funk: Pl.acení závaZlku berních. (Dokončení.) Dr. Budlov,ský: Pro,č nemohou berní správy
sko'!1óti ulo'žení dávky z majetku a z prírústku na maje,t ku? - a.: Odv'olací IhUta pro,ti pfedpi:sum dávky z madetku na Slovensku a v Podkarp,a tské Rusi. - si.: Zhodnocení zdedených váJlečnych pujček. Dr. Pa:vel Gans:
V álečné pújčky obcí. ZáJkony, nafízení a povš,e chné ipolk yny. !Nové osnovy
zákonné. Nekterá duležitejší vynesení m. f. pro pf. zem. ŕin. úradu z poslední doby. Nálezy nedvyššího s,právního soudu. Varia. ~ Čís. 9.: - ar. :
Bilanční zhoooocení z dúvodu neuznaný,ch od.p-isu. Fráňa: Má strana
p,rocesní právní nárok ve siprávním rÍlzení na to, aby jí byl s"delen .pred
vydánŕm úr,edního ' rozhodnutí úplný pOIs udek celní rady? Inž. J. No'v o,t:ný:
Výlohy zasílad a daň z obratu. Dr. Ii. Sedláček: Vecné ručení za dávku
z majetku a z prírústku. Zákony, narí'zení a ,povšechné pokyny. NeMerá
duležHejší. vynesení minister,s.tiVa financí, .po pf. zem. ďin. úfadu z poslední
doby. Nálezy nejvyššího správního soudu. - čts. 10.: Dr. Fr. Schwarz:
Fondy pro výmenu stroju a z'arÍ:zení. Univ. prof. Dr. Funk: Otázky HnančllÍ
na II. sjezdu čsl. ,p rávniku v Brne. Prestupek marení ne,bo s,t Hování čl!i
nosti revisního odboru m. f. Jest oduvodnena žádost za vrácení cla, které
bylo zaplace.no pri dOiVOZU součástí zar~zení továrny str,anou, k,t erá v tuzemsku mela ,již své sídlo? Kdy lze tvrditi, že p'odnik, IPodrobe.ný zvl. dani
vý,delkové, byl .prev!lat? Daň z p1ríjmu. - Rízení. Stupni.cový pOipl'a tek
z uznání dluhu pri postupu úverní hYlpotéky. Poplatek z kupní smlouvy. Cena z'vláštnÍ ohliby. Osnova zákona o státní pOlillooi pfi žilvelních pohromách 1925 a o opatrení k zamezení škod .pfi živelní,oh 'p ohromách v budoucno,sti. Vzor žádo·s ti o preohodné daňové výhody, poskytnuté zákonem Č. 209/1920.
Vestník ministerstva ynitra RČS. roč. VIL, Čís. 6.: Dr. Leopo,l d Ja.burek: Reforma kancelárského porádku. Dr. Ant. Nermlll1:h: Statistika pohybu platU státních zamestnancu ve Francii. -- Čís. 7.: JUDr. Ant. Breský:
O vyžióvó-vaJCÍch ,príspevcích. Antonín lions, taj. min. unif.: Apelační právo
cdborných zás.tu:pcu v !púHcejním rizení trestnfm na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. JUDr. Antonin Nermuth: Platové p,omery státní,c h z,amestnancu v Jugosl,a vii a. Bulharsku. - Čís. 8.: JUDr. Ant. Breský: O
vyživovacích príspevcích. (Dokoinčení.) JUDr. Ant. Nermuth: úprava plutu státních zame,s tnancu v l1a.lii a Dánsku.
Obzor národohospodáfský, roč. XXX., Čís. 5.: Prof. Dr. J os. Gruber
(podoIbizna). Proti. Dr. C. lioráček: Josef Gruber. Inž . .E. Z.tmmler: Dr. Josef
Gruber. Inž. B. Mansfeld: Za zellTIrelým místopreds.e dou Jednoty prullTIYslové ,prof. Drem Jos. Grube,r em. Dr. }os. Lukáš: O jedoo1nou nemocen-

skou po,jišfovnu.

(Dokončení.)

Dr. Rud. Hotovec: Stanovení rozsahu pen-
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Bráfovu. Dr. B. Zivan,ský: O českQslovenském pnlmyslu mlynárském. Čís. 6.: JUDr. Jo,sef Prunar: Prot Gruber v iNárodohoS'podárském ústave.
Dr. Fr. Trnka: Jest uzákonený systém starobního a in v.alidního pojiŠltení
vhodný .a úsporný? Karel Menger. Dr. Vladimír Dedek: Nekolik p01z námek
k organisaoi cedulový-ch bank. I(Pokrač.) Dr. .EmU Mei,s sner: O kontumaci
v bemím rízení podle osno·v y zákona o ,pfímých daních. Dr. Jo's. Gruber:
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