Vánoční stromky jSOll predmety potreby a nikoliv vecmi prepychovýlni. Maximáiní ceny nejsou závazny pro otázku premrštené ceny, je-U
tržní cena fakticky hluboko pod cenou maximální. (Rv III 237/25 z 18. L

1926.)
Vá110lční stromky neds,oll vecmi ·prepy,ohoVÝlilli, ný·brž nut.no je po:važovati za pľ-e.dmety potreby. !P,olvaha jich jako predmetU potreby jeví s,e
v tom, že zvyk. pofizovat.i vá'noční stlromky, jest v nejširšíoh vrstvách obyvate1stva, jme.novHe mestského, ode dávna zakor.enen takovým lz'pus,obem,
že v prelčetných rodináClh ine/ní té:mer ,anti možno, pre:dsta'VW si Štedrý v·ečer
bez vánočnŕbo str·Dlmku. A 'jestliže, v poválečné dobe mnohé rodiny svým
detem tuto nej'Vetší mnohdy radost 'cel.ého ro~u jsou illuceny odepriti, die to
jen následek ,dr,alhoty (v ste.jném smyslu ,C;ís. 215 s.b. n. s. tr.). JeJiJkož šlo
o J)r.e.dmety potreby ,a podle zj.ištení odvoladho sou·cLu p,olp távka 'preS alhov.ala
nabídku, ne,byli ŽaJo·bci, kOUPlivší jalk jest nesporno, zhoží za oenu, odp·ovída.ií.cí Ieho hodnote na mís'ie a v dOlbe ku!pu, ,o'právne.ni, by využi1.i rl1limorádnýdl pováleč,nýoOh pomeru, 'zále,žeiiícíoh v tom, že obecenstvo tlá:vy.k em
z 'v álky o.dvyklo si uva,ž ovati o úmernosti melzi .po,žalClovanou cenou a Is kutečnou hodnotou 'p redmetu p'otfeby, klU vykoNstení obecenstva, žádavšoi·.za
zboží lire.jme 'premrštenouoeľlu, daleko presaolmjící mírný ziSlk rádného ·a
oprávneného ohcho.du, a kdy;by byH za zboží, nakoup,ené ;z a 25.250 Kč skute,č:ne p'o'žadovaLi Ik upní cenu 61..125 Klč, uvede,n,ou v žalobe, byla by to cena
zrejme premrštená ,a spáchali 'b y 'prečin predraž·ování dJe ~ 7. (3.) ,záko.na
Čís. 568/1919.
lJhostejno, že v rOlzlhodné dobe ,byly .p ro vánoční stromky stanoveny
úfe-dne maximáiní ce:ny. St.anove tyto ceny vy,oháJz,el Mad ze samo'Zfejmého
predpokladu, že náklUpní cena predmetu potreby s pf:ipočtením sluš,néiho o·bchodnkkého 'zisku Ibude se .pO'hyhQivati v mezíoh maxiÍmo·v anýoh oen. !Byl-li
tento predpoklad pr·edsti,žen skutelčnoSití, že nákupní ceny pokle,sly hlwboce
pod náJkup.ní ceny, j,ak de Mad IPr edp okJ álCl al, neLze krýti sie za maxlimální
ceny ·a omlll'vit.i tím 'pož,adování ,ce.n, za danýCIh 'Pomeru 'zf.ejme 'p remrštených.
Ne-i's ou proto žalobci ,opráiv ne,ni žádati, by žalovain ý nevyhovev své
smluvní Ip ovlinnO's ti a .nedodav jim 'obliedna,né Zlboží, jim Iz,a'platil foOzdíl oneoh
cen. Prlis·oudil-U dim .o.dv,olací soud, pr,iJhlédnuv k vetšímu risiku obchodu,
50% kupní ceny ;jako ušlý zisk, sJuší tento 'Pe:níz p·ovažovati .z a více než
primere.ný.
M'llstila se proto dovolací žá,dost minoluti s úspechem.

Literatúra.
1. K l a ;s: »Dliár dôch. kontr. na Slovenslk u a Podkarp,a.tskej Rusi«o
Táto nove Vyšla tPu,bl.i.kácia hola v ·p rvom rade na·pís,aná pre úradníctvo
flinanoned siPlrávy a obsahuje dosiaľ na SlOtvensku a Podkarlp,a1.skej Rusi
pla t.né maďm·sk,é, i lltOV~ česk'oslov:e'nské zá.k,olny o vi ŠI e It k Ý ·0 h d an ,j ,a IC h, ďalej pNwádzad výno minister,s tva f.itl1ancií, r,ozih. Najv, spr. súdu
atď., súvisle a pre/hradne s.pracovanýlch, 'pretoO <ilko taká je netPostrádateľ
nou .príručkou pre každého pravotáJra, Inotám, ,ohcihodníka, ž·ilv nostníka.
atď .., lebo ·s.a mô.že vždy odentolv.ať o sVlod,eU daň-olvej povLnnosti, čím
ušet!rÍ neiprfjelľľmé lP·oťaih'ovanie s úradmi i Ziby!toloné pla,t.eni,e pokút.
ObsahlUje 384 str. v.rec. tfo:r,mátu hust,o sádzaných Ip.etitom v jaz.
českom, cena Kč 25.-. V komisii k,níhkiUlp·edv.a Ju!. Kustnu v K,ošidaoh,
kde ,mOŽlno II, vydanie, pokiaľ ;záslo'ba ~talčí, o.b.jednať.
Dr. J o s e lf lf li šer: l.muni.ta presidellltta republiky, Vydáno jiako sv. 2.
v »iPolitica Slb írka Inaluč.nÝlCh slpdsu poIit.ic:k ýdl« nákl,a dem revue Parl,ameillt
1926, str. 46, cen.a 10 K,č.
Osnov,a zá.kona o tresiní zodiPlovedn,os~l p'resLdent,a r,epubHky a členu
vlády (k § 67. a 79. úst. list·iny), IPr,ij,atá v senáte, potkává se se lina.onými
obtížemi v p,osl},anecké s:nemolv ne. Osnov.a v,ZÍbudila živou diskusi Hterární.
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Cenným príslpevk,em k po:solU'zení celé otázky ,jest spisek Dr. fiš,era , který
se s't aví ip wH vudčím myš1e.nkámo,sno'Vy duvody ve.JrnJ za Hma1vÝiIl1i a
dOlchází v podslt,<lJte tk témuž záveru. který byl v tomto čas·olp.jse vysl,o'ven
v fiOční.k.u IX., selšit 8. a 9.
L.
Sbornik siužebn~ho a platového D,r áva státnich ' a j,iný·ch verejných
zaméstnancu. R.ídí Dr. Ot'okJar fjs.cher, Dr. Riohard lioll a .Dr. Vlado li,orák.
I. svazek: Platový zákolIl. uoČiteLský zákon a zákon o pla,to'Vých ,p omerech
St á tní,oh , ,olbecnich (me,sts,kýoh) a ob'V·o·dlních lékiaruv. V Pra.z.e 1926. II. vydání. NákladeiIl1 státní tiskfur.ny.
Nová r,o.zsáJhlá úpr,ava platový,c.h pomeru vere!jný,oh zaiIl1estnancuv
mela v zá!petí iiž dosti Zlla ·Čnou iHera,t uru namThoze doslUd jelu kOlmentární.
Tím vyniká svwhu uvedený sp,is. koterý poohá.zí z pér.a Medníku, kterí
o zákone pmoov,al,i a osnovu také v p,aJrlamente dmenem vlá.,dy z,astu'povaH.
Spis IPo,dává ou každého zákona obsalh a text ieho, dále výňatky z dúvodové
zprá:vy ,a zpráv výborových a v:š>elo!heoné reso~Uoce a k'oneóne vys,veHivky.
Na konci prifPo.jen Jest podrobný rejstfík.
.
nfednkk,é prá'V·o české jest c10sud velnmi nepr,elhle,dné, což je.st dusledkem ruznýoh dí1číoh úprav z rUZiIlý,oh dob. Pr vÝll11 úkolem zpr,aoování
právIa úrednic~étho bude vyda'ti Ipr,imo dosud .platil1.é pfeclpisy a dále dOlplnit
pl.at!l1é práIV o vydáním vš,ech tech narízení, jež zákony a zedména li nové
zákony p1aJtehní cv zájmu pwbhaty práv,a a i oohrany úrednitCtva sUbuií.
úkol teln vytlkll si patr·ne s'Vrohu illv,edený Sborník a úr.ední ,p·o stavení
vydavatelu Slborníku jest nám záruk,ou. že illa'léha'v ý >úkol ten bude také
splnen. Prvý .svazek jest tu šf.astným IP>očátkem. Te.p!rve až budou pr,aJmeny
úf'eldľ1~okéiho (prá'Va fPlreSne Zip,r.aco'Vány, bude l:ze IPfikTolČ'iti k slolUstavnému
zpra,colváJní práJva iÚ.redruic~élho, j.aké nám na plr . podává IP.r'O Neme,cko
Brand v·e svté vÝ.borné knrze: Be,amtenifeclht.
Teš~me se,ž,e do'Vršentm a kownou Sborn~kru buc1e l t,ato p'ráce.
L.
Daňové a bilanční revue č. 10. 'olbsaJmlje tyt,o zaHmavé Č1lá.nky: NekoHk
IP'oz'náJmek 'k nemelcké dani dúcihoiclQlvé z IT. 1925 (vl. r. Uzd). - Neod'poOČÍ
t.atlelnoslt 'nedolbyuný>dh p'ohledá,v,ek Ipr,i pf.i'znání k dani z o·br,atu d1e vydaných účtu 1(IIng. NQlv.ot.nÝ). - Mimo·f ádné ,tež.by lesní a Ijejlk lh zdaň'o'vání
,(Dr. Ing. Jo·s. Hula). - iI( re:foTme vlše·obe.cné da:ne ná.tp,o'i,ové (:Dr. liá.tjlelk). J,ak 'je oceňolV.aJti zá.,s'oby v bilal11lci (Dr. Sohwarz). - Preihled zákonu, narí.zení a nejno!Véiišílch vylnesení mini.s't,er,s tva :f inand a nálezu Ne.jvy.ššílho
slpráVlnÍlho s·oudu.
Dr. J ,<lJ 'f loslav Jaru ,kto: O nez.a mésltll1Janosti v Československu (statistická studJie). PublLkace Sodáln~ho ústavu č. 25. nčele.m práce j,e v prvé
rade ,0srvetUti zákl,ad a methodlu českosl,olvenské 's ta,tLst1ky nezamestnanosti
>a studovati jeH r·elp'r,esentativní hodltwtu. Dále .se zalb ývá r'ozbOTeiIl1 se:zonního ' vltv,u :na trh prátce, .pravdepodobným ,prume.rným tTváním nezamestnanosU ,a vztalh y mez·i .nezamestnanOISltí ,a netkte;rý,mi d·evy hosiPodáfskými a
sodálnÍlmi (nat'aH~lOu, sňat·elčno·stí, selbe'V.ľaJž,edností, \polhYlbe.m ceno'vé hladiny. 'hnutím stálVlkovým ,a ,prací lP'res čals). VÝ'Stledky této statisti.cké práce
a ·ce.s ta .množst'Vím 's tat,isti,cký.clh dat( ,kte.rou autor pro·šel, bud-ou jiste ,podr.o'bnejJ posouzeil1y o dhornítky. Cena kiIllilhy 'ie Kč 15.- a ciostati ji lze u komisionMe SodálnÍlho ústavu A. Svece,néiho, Pralha IL, liJllbernská 7.
1

Knihopisná hliadka.
Slovenský obchodný zákon a p,y\edp~sy ho dOipJňwjiÚce s judik:atiÚrou
NajvyšŠti,e;ho SIÚ c1u , ako i býv. uh. ;k!Úrd.e a SúdnY.dh tabúl. Z p'odnetu minis\t er,s tlv apre sdednolte:nie Zlák'O'nQIV ,a ·or,g,aJThizáoie slprávy slostavil, pOZlnám,kami a .judilmturou olpatr:iJl JUDr. J oU.l ~t II s K a: Ti IIl1 á In, ministerský radca.
Preldady SlPO!.ru s au't'o·wm znolt,ofViil Ján P,elcháJč:e,k, p,r-ek!l.adlaJteiľ u,niJfikarČInJého
ministerstva. Súr. 967 v 8°, cena K1Č 120.- (viazané). - Praha 1926. NákLadom »Česk'oSllovelIlslkého K'ompa:slU«, tislmrskié a vydaVla:telské , aJ~c. sp'oL
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