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Literatura 
Dr. Stanislav Jur á šek: Ochrana dlužníků po dobu mimořádných po

měrů. - Pr.aha 1941. Právnické knihkupect'ví a nakladatelství V. Linhart, 
Pra'ha II., Beethovenovač. 35. Sbírky právních pojednání svazek 52. Stran 
54, ·cena bl'Ož. K 14.-. 

Zvláštní ochrany dostalo se již v dřívějších letech některým dlužníkům, 
zvláště zemědělcům a nezaměstnaným. Mimořádné poměry vyvolané vál
kou si však vynuti'ly ochranu všech dlužníků, kteří poměry válkou 
vyvolanými nejsou s to, aby dostáli svým povinnostem. Tato ochrana byla 
poskYtnuta dLužníkům vládním nařízením ze dne 14. prosince 1939,č. 44 
Sb. na r,ok 1940. Včl á nku 1. je upravena ochrana osob, které jsou nebo 
se stanou příslušníky říšské branné moci la z tohoto důvodu by měly do
znati újmy proto, že včas nemohou hájiti před soudem svých práv. Čl á n
k y II. a III. pojednávají o ·ochraně dlužníků. Soud může k návl'hu dlužníka 
odložiti zcela neb Zlčásti exekuční či zajišťovací úkony jakéhokoliv druhu, 
nabude-li přesvědčení, že odkladu je naléhavě třeba v zájmu dlužníka, 
který beze své viny není s to závazek splniti a lze podle poměrů na věřiteli 
spravedlivě žádati, aby vymáhání nároku byLo odloženo. Při tom je neroz
hodné, je-li vymáhán nárok peněžitý nebo nepeněžitý. I když není nárok 
vymáhán exekucí, ale věřite'l z důvodu neplnění anebo neplnění včas by 
mohl uplatniti právní následky s neplněním spojené, může družník u sou
du žádati, aby bylo vysloveno, že tyto právní následky zcela nebo zčásti 
nenastaly. Rovněž může dlužník žádati na soudu, aby byl staven výkon 
práva věřitelova uspokojiti se ze zástavy. NaříZlením poskytuje se dlužní
kům široká ochrana, avšak dlužníci, pokud nejde o příslušníky říšské 
branné moci nebo o osoby, které musely z úředního příkazu opustiti své 
bydliště, musí se ochrany dovolávati u soudu. Při tom musí dobře znáti 
předpisy, které jim tuto ochranu poskytují, nemají-li nějakým opominu
tím doznati újmy nebo ztratiti vůbec možnost se ochrany dovolávati. Tak
též i věřitelé musí znáti práva dlužníkova, jakož i svá, aby se mohli proti 
nim účinně brániti. - V této příručce je vládní nařízení Č. 44/194{) Sb. po-
drobně vyloženo. L. 

Dr. Vladimír Pel i k á n: Nová úprava bytOVého hospodářství. - Praha 
1941. Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, Praha II. , 
Beethovenova č. 35, Sbírky právních pojednání svazek 53. Stran 148, cena 
brož. K 30.-. 

Bl'ožura obsahuje texty všech platných právních předpisů, týkajících se 
ochrany nájemníků, úpravy nájemného, odkladu exekucí nuceným vy-kli
zením místností a mimořádných opatření bytové péče. Ke každému tomuto 
úseku vázaného bytového hospodářství je připojen výklad příslušných 
předpisů, doplněný judikaturou nejvyšších soudů. Brožura je cennou po
můckou pro všechny, kdož přijdou v praktickém životě do styku s nájem-
ními poměry. L. 

Ing. Josef Br z e k a Jan K o tI a b a : Sazba nové daně z obratu v tabul
kové úpravě a daňové záznamy nařízené od' 1. IX. 1941. - Praha 1941. -
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Právnické tknůhkupectví a nakladatelství V. Línhart, Praha II., Beethove
nova ul. 35. Stran 40 v,~lkého Dormátu, cena brož. K 18.-. 
Účelem této příruoky jest docíliti snadno a rychle přehled v spletitých 

zákonných ustanoveních, zejména pokud · se jedná o použití různých sazeb 
daně z obratu v běžné praxi. Příručka obsahuje: v části I." nejnutnější zá
konná ustanovení 'o dani z obmtu, v části II. doslovné znění paragrafů a 
článků, týkajídch se sazeb daně z obratu, v ·části III. schema sazeb daně 
z obratu v tabulkové úpravě, v části IV. ~rácené znění paragrafů a člán
[ků, týkajících se sazeb daně z obratu, seznam volných předmětů, seznam 
zv,lášť přípustných opracování a zpracování po dovozu a seznam dosud 
vyšlých vynesení ministerstva financí v oboru nové daně z obratu a 
v části V. doslovné znění vládního nařízení ze ' dne 29. V. 1941, Č. 297 Sb. 
o záznamní pO'vinnosti prO' účely daňové a provozní, popts a účel jednotli
vých druhů záznamů, jednotlivá osvoboz·ení od vedení některých daňových 
a provoznkh záznamů, povolování úlev v záznamních povinnostech a infor
maci o formě vedení záznamů, jich kol~ování a uschovávání dokLadů. Stě
žejní části této pŤÍ'ručky jsou tabulky sazeb daně z obr.atu, uspořádané 
jednak podle zálkladních druhů podnilkání a jednak podle specielních druhů 
dodávek, a to s ohledem na zpŮ'sdb provedení dodávek a jiných plnění 
a na rozsahu jich podle celkového i poměrného obratu v předchozím roce .. 

L. 
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