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řádné soudy v r ozvr hových usneseních budou častěji museti zabývati
zamítáním požadavků finanční správy, která ve smyslu výnosu ministerstva financí ze 16. února 1938, čís .
18.029/38 bude se asi znovu a znovu
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pokoušeti o pr osazení svého stanoviska.
P roto bude vymáhající věřitel
v praksi nucen na přihlášky fisku
při exekučním řízení zvláště dávat i
pozor.
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Několik

myšlének k methodě vědy a praxe práva občanského. XI. (1910-11 ), strana
271-292.
Nabývání věcných práv k nemovitostem a stavbám nezapsaným do knihy pozemkové.
XVII. (1916-17), str. 383-417.
Nepřekonatelný odpor a rozvrat , manželství. XXII. (1922), str. 324-333.
Dvojí manželství. XXXIII. (1933) - Pocta Miřičkova, str. 572-594.
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O právní povaze pražských podjezdů a podloubí. Správní obzor, II. (1910), strana
173-189, 272- 276.
K otázce právní ochrany zemědělské výroby. Zemědělský archiv, 1913.
Omezení moci rodičské. Ochrana mládeže. IV., str. 1-13.
Knihy veřejné ve Slovníku veřejného práva, II. (1932), str. 190-196.
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K otázce ručení za náhodu. Randův jubilejní památník, 1934, str. 469-485.
K 60. narozeninám prof. JUDra Jana Krčmáře. Pocta Krčmářova (1937), str. 18-23.
Weyr: Teorie práva. Naše věda. XVIII. (1937), str. 141-148.
Spravedlnost, svoboda, rovnost. Naše doba XLV. (1938), str. 283-287.
Vzděláním nebo násilím? Naše věda XIX. (1938).
Neznalost zákona. Přítomnost, 1937, str. 742.
Univ. prof. Dr. Bohuši Tomsovi k padesátým narozeninám. Právny Obzor, XXI. (1938),
str. 397-400.
Šlechetný zákonodárce. Život a věda, 1938, str. 288-292.
Lidé úchylní v osnově našeho občanského zákoníka. Československá neurologie a psychiatrie, 1938.
Probleme des tschechoslowakischen Eherechtes. Ostrecht III. (1927), str. 59-67.
II progetto di codice civile per la republica Cecoslovacca. Annuario di Diritto Comparato
e di Studi Legislativi, 1932.
II scioglimento e la separazione degli coniugi. AnnlIario di Diritto Comparato e di
Studi Legislativi, 1933.

*

Tento soupis právnické literární tvorby univ. prof. JUDra Emila
S v o bod y ~ařazuje redakce časopisu Právní prakse u příležitosti jeho
60. narozenin.
Jubilár narodil se 2. října 1878 v Praze. Vystudovav práva, jejichž
doktorem byl prohlášen r. 1905, nastoupil úřednickou dráhu u pražského
magistrátu, na níž setrval do r. 1913, kdy byl jmenován profesorem právních věd na Ceském vysokém učení technickém v Praze, habilitovav se
na něm již tři roky před tím (1910) pro rakouské právo soukromé se
zvláštnÍln zřetelem na nauku o právu knihovním.
Pro obor soukromého práva byl habilitován též r. 1912 na právnické
fakultě pražské české university, na níž později r. 1924 přešel jako řádný
profesor občanského práva z vysoké škody speciálních nauk, na níž dotud
na technice působil. Od téhož roku přednáší na právnické fakultě Karlovy
university také o dějinách filosofie práva. Do r. 1926 přednášel občanské
právo rovněž na nově zřízené právnické fakultě ' Komenského university
v Bratislavě. Jeho fakultní přednášky patří důvodně mezi nejnavštěvo
vanější v II. oddílu studijním. Ve studijním roce 1929/30 byl děkanem
právnické fakulty Karlovy university.
Z ostatního bohatého dosavadního působení jubilárova uvádíme významnou spoluúčast , na vypracování osnovy nového čsl. občanského zákoníka jakož i osnov některých jiných popřevratových zákonů (zejména
t . zv. manželské novely z r. 1919) a bohatou odbornou přednáškovou i uči
telskou činnost mimo fakultu.
Prof. Dr. Emil Svoboda byl jmenován členem státního soudu; dále jest
členem Ceské Akademie, Sociálního ústavu a Slovanského ústavu.
Předcházející bibliografie, jak uvádí již její nadpis, zachycuje jen
část literární tvorby jubilárovy, totiž právnickou, v níž věnoval značnou
pozornost otázkám, týkajícím se právní prakse. K tvorbě této přistupuje
ještě řada prací essayistických a článků novinářských.
Josef Pražák.

