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novele (zákon 226/1936 Sb. 'z .. ' od. n .) · výslovne uvádZla, ž.e 1'-0'2-

počtový ' výbor upustil od SpÓSlO!bU dodatočného vvrubovania 
daní a prij,al 'systém, podJf.a ktorého sa di;me predpisl:!júllla. bež
nÝJ.1ok podla hospoct:árskych výsledk.ov ·roku predolšlého. Roz
po'čtový výhor totiž O'oaikáVial od tejtO' zIIieny systému práve 
tú výbodu, že popl.atní'~ Ibude mať dane IlJa bežný rok 'predpí
sané p~iemerne v pol.O'vioi tohlO rolku a splátky, ktoré na dane · 
v tom "Ísuom roku zaplatil, budú mu tiež v tlOm istom floku 
zúčt'oiVatIlé n.a p~aitby podl'a skUJtlolČ\ll:OOO predpisu. · . 

Podla tohO' teda prViostupňový súd správne rtozhodol vo 
ved, keď :llIa. základe ním ustáleného skutkového stavu, -
kbOlrý aj odvolací súd prevzal - žalOlbe vyhovel a preto holo 
:treba .obnoviť prvostupňový ' TO'zsUJdJok ' z jeho správnych dó-
vodovo . 

Prehla d ča sopi S ov 

a) s 10 ven s k Ý ch: 

Verejné právo, roč. V., čís: 4-5.: Dr. Rri.edIer: PI,atnolsť sprá-vnydh alk
tov, prieč:ialCich sa normám NUZ. - Dr. BoO'r,odín: Právna IP'0rv.aha él vý
znam r.atihkácie medzináJ.1OdJnýah dohovOIT-orv (.dok,onlč.) - Dr BučeJ<: O ná
hr,a.dáchnieJ1dO'rýC'h výdaV1kov štMnym z:amestnancom za br.au'llej p.oho~to
v'ostí Mátu. - Dóvernícke výbory 'li SŽ.(-tk-). - Preml'č'a'lliÍe vyruhova
cielho p-ráva: 'pr,oti nc.dolbúdater,olVÍ u dávky z prírasltiku · ho.dnoty nehnuter
ností. - Poznámky: Dr. HOIrodin : Pr·oblém hospoodálr,skelho práva. - c.o 
bOlIo ipublik'o'V.a'llé v Slo'ven:slk,om 'Zákomiíku ,od 10. febr. 1944? - Čís. 6.: 
Dr. Buček: Ne·závislo!sť ,sudoovská 'podr,a Ipl.altnéiho práv,a. - Dr. BO'l"o1i.n: 
Poznámky k rrnet,odologií náuky o nárlQld'llorrn ho.spodárst've. -:- Na,še tech
niciké zák,O'nodia-r.stvlo. (,Šm). - Dr. Bor,odin: P.whlérrn ho!Spodár,skeho práva 
(dokonč.). - Čo bol,o pubHJk.ovanév' Slovemsklom 'Zák,on'llíku od 12 . . IV. 
1944? I . 

Vestník Ministerstva pravosúdia, roč. VI., čís. 4-6.: Úprava ministra 
pr,aIVlo,Slúdia ·0 ,sikúšobnorrn pOlTi1a.d.ku pre PlQldlúraodníc.Ku .skÚlšku z·ri.adeneov 
ka:ncelánskej ISIUJŽlby n:a .súdocha úra,d1och verejnej olblž.a.loby ('č. 12,420/44-6 
z 19. V. 44) . - Soznam nOIliem VoD VeSltn~kou neuverej'ne'llých. 

Hospodárstvo a právo, roč. XI., čís. 8-9.: Dr. M1kuI.á,š Borodlin: Pred
met a metóda ná'uky o náJr.o-dnom hOSlpodárs1tve.- - Prof, Dr, RudioM Briš
tk'a: Predrrnet ·a metóda ná'ukyonárod'Il'o,rrn hOISpoldállstve. - Zodpovedno,sť 
Iposllanlcov 'za nezák,o;Il'ný p'OIS·t'Uip ThstreidJný'ch ú-r,ado'V. - Ceny Islovenské
ho prierrnysJ'li ,na ::rok 19-44 vYlPÍ€.ané. - Mz dia a letecký p,opl1alC'h a'l'elho' útlOlk. 
Čís. 10.: Dr. Ján T,a1r.hajooVlský: Pr,edrrn'et ,a metó,dJa hoslpoldár,sikej vedy. -
POlpl,a1bnolsť krycíoh zmeniek. - . Na ,oíkT,aj medlzištátneího pro:blému den. 
- Predip1sy zák. 10 p-r. d. IpIlOU nečinnostI úr:a-dov v plne'j účínnolst<i. 

Hospodárske rozhfady, roč. XIX., čís. 4.: Dr. P.aViol Beilovlslký: VÝ'VlOlj ' 
,sl,o'Vensko-maď.a!nsikého textiJ'lléih-<;> tmu. - Dr. Mi-ClhalOh01uj: Klauzuly 
FOB a CIF ,a lch o bchodno'-lpol:itkký vý~nam . - Fr,anhšeik Miildoš: Lí
Il'iová a voTná :pla'vba. - Dr. Micha:l F'li'llldá:rek: PH11aiffilky priemysel v pi,a
ŤJomIlo:ku vojny. - Jozef ŠiIffilO'lloOIVlÍ1Č' : Funlk.d,a -,ochrarunej známiky vo' vojne. 
- Ing. MHoš Š,andlrik: Hospodár:sike vedy a výskurn "holslpodáI1stva.- Čís. 
5-6.: DL Ladisl,av Košut: Príčiny z:avedeni~ devíwrvéhiO tholsplodáTsltva. -
Dr . .Jo'zef Kováč: Dej:í'llY 'zmenlky. - Dr. Ladislav Pí,s'ea: Hr,a'llioa. duševnej 
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práce .. - ,.Ing. BohU6,lav Kri,žk,o:Sta!ČÍ .bilanci.a 'Pre IP'olS,ťJ,c1en:le bonity po.ct
IlIÍ1ku? - J-úHus H. Kun-drák: Textílie v zošr'a,chť'ovac-om styku. -

Hos'podátska obroda, ' roč. IV., ' čís. 1.: Dr. J 'orzef Kosorin: ,Premeny a 
Ikonšt.anty. Pr;ótblémy nášho pornohoslpodálistva. ---:- Dr. JáIIl T'omčán'Í: Pra
(2ovný óas v Ipo,rnohoSlpodámtve. - Dilp.l.agr. Ján Lelley: Ide,álna po'Zem
ková ref,orrna·. - Ing. Viiklm Čumarkov a Dr. Ing. Vi!kt'or Gejmo'VlSrký: Úva
hy o {)·ceňovaní Ipornohos'P'odánskycrh Ipozemk'olV. - Ján Husár: Očtovníctvo 
v po.dtoh06'P'oclár'skom podniku. - Ing. Já'n K,olstolný: Viplyv ceny po-Tno .. 
ho.spodá71skyoh· výflObkolV čl iných tČinHerov na intenzitu vÝa:'otby. - Ing. 
Andrej Kožuch:Pedo'l,o'gic:ké Iprieskumy v ob.laGti-a,oh ,s prevládlajúcimi pó-
dami ky,slými. . , . '. 

Samospráva, orgán Svazu obcí a miest na Slovensku v Bratislave, roč . 
V., čís. 5.: Štefan JanO'vič: Výmena IStrá!ži. - Šltef,élJIl Salbol: Obecná Isamo-
1[;lpráv,a a zák,on ,o obr,ane š'tátu. - K. Ď.: Obecná ~u<oll'ikla a fot,ograf:cký 
archív. c- Vinc·o Záhojník: P.ov;innos'lri. ofb.ecnérh,o 6tarr,os·tu. - Čís. 6-1.: 
P,o!Výšenrie Nového Mest.a na,d Váhom n.a mes·bo. - Mes'bské práva No'vého 
Mesta nad Váhom, Dr. J ,orzef ŽiliThóélln: -Budo·v,an'Íe Nového Meslta nad Vá
hom. - Slávnostné chví,le TU/rč . Sv. ,Martina. - J. Koch: Ako sme pri
pr.a:v'o-v,a.lri :regul.élJčný plán Tur6anskerho Sv. Martina. ---, ErnelSt Jančina: 
Obec Tur,č. Sv. Ma,rtin - mestom. - MUDr. tudrovít Izák.: T:foOcrha ret'r,o
,spektívy. - SiP'olutpráca otbecnej ipolHc'ie ·s,o štátobezlpeČ1l!o'sltný:mi složk.ami 
rezorrtu Min. V'JlIútm. - Inf'o'rlII1a'tívne kurzy pre ,olbecnú ,políciu. - P'o'uží
vanrie št , .znaku ,S.lovenskej relpubHrky na ,obecný·ch peba,tkach. 

Slovenská o,becná samospráva, ro-č. XIV., čís. 4-5.: POlpla'tky za mani
puláciu s dJobybč'ími pa!smi. - Inventáro majetku ohce. - Verejné PO.fU
čenslbV'o. - O hOlslplodáremí obcí. - Šitálna ,O'crh.r.ana ,detL - Po'š'ta a ·obce. -
Škol,stvo rudo'vé a ú;hr·a,da vecnéJJ..o nákl,adu. - Verlké podniky la pr~slpevky 
OId nic:h. - Čís. 6-1.: Pán starosta 'olhce ,a ,člen,ovů.a obecného vý;bo,ru: -
s,éllmoslpráv:a ' obce. - P'OIu'kaz,oIVaJIlrre výdafV1kov obce. - Verké ipodnůky a 
pr~s'pevky ,od .nic-h. - Výbor obce. - Povinnosti :sta:f!OGt~ov , ohcí. pr;i vy
puiknutí zvier.acej · nákazy. - KV'it.a.nčné pOlpl,a'tky. - Ce,S'tovný ruch nu. 
Sl,o!VeIlJsrku. - Práca pni -dtolbytku ·a jej nebelzpečie. 

Slovens,~ý no tár, roč. III., čís. 4 .. : JúH.us Maguth : Sl,o'Venské vzkrie
senie. ---: J. Eliáš: Sl'o-vens'ký nOI~lár - ·slovenský včelár. - Ama: Pr,oblém 
dedin-sk-ej inteligende. - ' Štef,an S.a'hol: Reforma rudového škol,stva. -
o čis10tu a pekný v,zhra-d našich obcí a m:elS't. - B. Vilče'k: Vybav,ova
nie ' m'estských ved. - Čís. 5.: Oslava 'slove:ns'kej ;práce. - Štefan S.ahol: 
Ref,o-rID'ujeme chudobíonske "zao:patrenie. - r.. Puzák: Revízia ' obec . . h06pO
dánstva. 

b) čes k.ý ch: 

Právník, roč. LXXXIII., seš. 3.: Bohumil Nýdl: Procesní novela z roka 
' 1944 a právo chudý·oh. - Dr. Ed. EYlS,selt: Nezpůsohilý pokus v zrcadle 
dzm:emslkých práv. - Čís. 4.: Dr. Fr. Poláček: TTestnOlst uspokojení nelho 
Q;,aj ;i'štění Ipra'vé ·a ·s:pl,atné porhledávky. - HohumÍ.1 Nýdl: Procesní · novela 
z 'fIOlku 1'944 ·a, právo chudýdh. - Čís. 5.: Pmf. Dr. VladJimÍI S.oln,ař: Úmy
Iselné Ú!ča.stenSltví na kulplO!Sních de:liktech. - Dr. L'a.dJi'sl,av Hlav,atý: Studie 
k § 225 ex .. ř. :se 'z'vlá,štnÍm LZřetelem Ik Iprávu nájemnímu. - Čís .. 6.:DT. 
J'Qlzef Pi'šer: ,Dosah výluky z IphslušnOts'ui !l1ISS->U IS Ihlediska § 105 Ú . .1. - Dr. 
JlQz,ef Glos: . Čoo'o'\Tá 'kaJpi-to:l.a z práv,a spoJeČenstevního. - Dr. Vl>ardim~r s.0.1-
-nař: ÚmYlslné úČia.ste'l1Jství IlJa kulrpos:ních deliktecrh. - Dr. Jan Dohnálek.: 
P,o:jem ~O'vámy a tovární výroby . 

. Právní' praxe, ·roč. VIII., čís. 1-8.: Vkla.diní · knižrky. - O.smiihrann.á 
červená 1P'~č,et. -:- V'1Í'v 'podání žádolsim' za odJlo<žení vý.sl,echu n.a Jrhůtu Ist,ano
veno1l 'v § 213,' ,ods·t. 2 Z. O. F. D. - Válečné · šlk:ody na ·c:;enný'ch .:p.apírech. 
~ Čís, ' 9.: Dr. Ka,reÍ Havránek: Právní us·tano'vení 'o nálezech 'po "změnách 
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provedených nanzením ze dne 13. března 1944, Sb. Č . 64. - Dr . Franti.šek 
P,oláoček : Odpovědnost za vý,sledek. - Dr. Boih'U.s l,av Homo1ka : Novel.aúra
z.o:véh:o zák,ona. - K odevzdání Ipolzůsta.!ostí iUDa crediti. - PřeV'odní po-
:plafek' ze ,směny v'o'lné :a příděl'ové nem·oVitolSti. '. 

Moderní stát, roč. XVII, čís. 5.: Dr. Ladi,slav Svatuška : NovÉ: pře,dIPl:>Y 
o obecní .s,amosprávě. - Dr. Ladisla'V Pato'::'ka : Základy příštího evrop
ského .s·ociálního řádu . - Čís. 6.: Dr. F . N ovák : Dnešní přebytek kupn.í 
síly 'a ,po,vále-Člné hospodář,slt'VÍ. - B. Jek: · Důle:žMost 'organisace drobných 
podlIlJiků v mode.rním ná'wdním hos.podářs'bví. - Čís . . 1-8;: VI.astimiI. J án.
ský: Chorv,atSlké úIS1,av:ní právtO. - Ing. Ed. H es : . Tv:ořivý o~,obní vý.IV'oj 
v Ipov,ollá:ní. - V 'zemi ISvohodného 'kozáctva. ~ Čís. 9.: br. Rielber: Nová 
ÚJpr,ava podJpúrné péče Ipři vč'leň'o'vání dlo Ipráce v Čechách a n.a M'OITél!vě , 
- Štěpán Horák: Or~a:nilsace vědy .o 'P:ráci. 

Daňová a bilanční revue, roč. XXIII., čÍs . 4.: K,a,rel Lang: Vý.dělečný 
majel~lelk podniků podle § 35, ods't. 3 a 4 vl. nař. Č . 411 / 1942 Sb. - ·Dr. 
Vlasta S:t,oklásková: Nové ocenění podle § 2, odst. 3 vl. nař . . .o vých'o
di.skovýah !bdlancích. - Dr. RudoU Křemen: Navrácení v předešlý st,av. 
- Čís. 5.: František Hák: Z1sk IPoldl-e nařírz ení 'č. 233/ 1943 Slb. - K!lre1 
Lang: Výdě,le,čný majetek podniků Ipodle § 36 ,odst. 3 a 4 vládního nařl
zení Čí,s . 411/19'42 Sb. - V,I.a:dimír Norvák: OrganiiS,a,ce . výdeje mate!riál:u ,a 
j eho účetní z,achycení piíi po'Užitísrriěrné 'OISn:OVy úótu. - Čís,. 6.: Dr. Vil~m 
F.unk: Svolb'O'dJná povolání v 'práv'U be;Tním 00 dlani žjvnolstní, 'zv:lá'ště v říš
ské »Gew8IrlbelS'teuer«. - Dr. Vl;aldlimÍ'r M!m,avec: Ješltě k Qtázce 'novéh':> 
ooenění !podle § 2; odst. 3 vl nařírz.ení o výohodislk,o'vých hilandch. - ' Dr. 
FTalntišelk R,o:zhooň: Kompensace ' li daní a 'P'olp1,atků. - Dr. Rudolf Křemen : 
Ppom;in'Utí zmeškaných lhůt. - Drobné .p.a1píw'Vé :pení'ze po 2.0 K. .~ Nov:é 
bankovky IPětilsetk,o:punové. - Čís. 7.: František Hák: Z~sk podle Vládního 
nařízení Č. 23311943 Sb. (3. část). - VádalV Švejldl: HOlSpodář,siké :a ' občan~ 
f;'k 'o!právní vlaetnictví. - Ing. Dr. J ·o:ief Blecha : Ně.kJolriik Ipo~námek k o<;:e
ňorv,acím před'PlÍlsům podle vládního nařízení Č. 5f1944 Sb. ovýclhodJislkn
vých bi,llancíc:h. - Dr. Ing. O. Vkh: Pwb:lém ddňového z,acbycení a oce· 
nění immate:riálních majetk,o,vý'ch hodJno1, zejména . ideá'lní hodnoty '9h~ 
chodu li daně z maj.etku. - Odv'od maďa,rských akdí. - s,amo,sp:rávné 
'Pnrá~y k přímým daním. - P.obočka počtovní slpořitelny v Hrně - zru
šení. - Taxy podle zákon.a o ochr'lně známek. - Odv'od zIslku. - Drob· 
né peníze p.apír,ové :po 10 K. - Clo. 

Účetní listy, roč. XXXVI., čís. 16.: Dr. Ing. J ,awlslav. Kubeša: Odpi.gy 
v daňové bilanci. - Dr. Fr. Rozhoň: Úpoky z pos.ečkání u daní přímých 
a daně z ob-ratu. - c.: Zdanění předibe:žných f,alktur. - Dr. Sl.: Daň z 
obratu při vracení řepných říziků. - ČÍs,. 17.: Dr. Ing. Jar. Kubeš,a: Třída 
8 směrné účto'vé 'OIsnovy pro průmysl. - Kar,el Šafr,a: Daňové Ipos'ouzení 
od:p~sů zvláštní dlaně výdělikio'Vé li zá;kl,a-du daně korpOira,ční. - Cís. 18. : 
Dr. Ing. Jaro:sl.aIV Kubeša: Odčerpání zliJsků po stránce účeltní. - Ka,rel 
Š,afka: 'Mimořádné 'odpisy a linves'Hční fOIIlJd Ipn odlčelllPání zisku. - Heř
man Pwk,olp: Nej:alsnols,ti ve změně vyměření daně z majetku. - Čís. 19.: 
Dr. Fmnt. KOlpelent:: Od'V'od ,zlÍ,s/lm z.a hOLSlpodářsiký T,ok 1942. - Dr. Ing. 
J.ar. K'Ubeša: Tiché reservy a výohodrilsková hHance. - Di,sp . Jar. Tužil : . 
Daně, odvod a .odčerpání zi,sku u kOl1porací v letech 11939-1943. - Dr. Vl 
Lebeda: Příikl,ady, odv'od z~skuz,a Irolk 19-42 . - In.g. Jozef Vašinlk,a: Dílčí 
hodnot,a 'Položek ukládácího kapitálu. 

Casopis pro účetnictví a kontrolu, roč. XXII., čís. 4.: -ch: Anglo
americké měnové a úvěrové plány selhaly. - Dr. Josef Blecha: Theorie 
a pr'axe jednoduchého účetnictví. - Hubert Režný: Opravné prostředky 
proti 6,oudním usnesením k ppovedení exekucí na pl,aty veřejných zlaměst
nanců. - Ján Soukup: Změna berního roku. - Čís. 5.: -ch: Evropské mě
nové otázky a Spojené státy severoameTické. - Ing. RCDr. Josef Blecha: 
Te,orie a praxe j.ednodu'chého účetnictví. - -miček-: Organi,sace měst .. 
ských dŮChOdů . - Čís. 6.; Oh.: ' Vý hledy svět'o'véhro hOIS'P0dář'ství. - Ing. 
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RCDr. Dr. JOtzef Blecha: Theorie ·a praxe Jednoduchého účetnicrtví. --- Jan 
Soukup: Pmtekt'oátní 'příděly zemím, ,o'kresů;n a ,obcím za phrážky k zru .. 
šenýlIn Ipřírriým ·daním. - Čis. 7.: Ch.: Fin.ancování války. - Ing. RCDr. Dr 
J'OIz·éf Bleoha: Theo-rie a praxe jednoduchého účetnictví. - Hubert Režný : 
YláclJní nařízení č. 15-19/ 1944, Sb . a :pohledávky váznoucí na platech ve
řejných zaměstnanců. - Jan Soukup: Pr'Ů'tektorátní příděly zemím, 'okre
sůni ,a ;Ólbcím zla lPřiJrážky k Z'ruše:ným přímým daním. - Karel MúIler: 
BOlsltavení .účt árny. . . 
. Stat,isUcký obzor, roč. XXIV., čís. 3-4.: Dr. V. Vilinskij: Kóncern,ové 

š.etře.ní ' Ú.středního statistického úřadu - Dr. F. Egermaye:r: Vliv odhadu 
hodnOlt 'I.1a rozdělení četnosti. 

c) ri e II1 e c k Ý ch: 

Zeitschrift der Akademie fiir Deutsch~ls Recht, XI. .Jahrg."Nr. 4.: 
Mi'IT~steriéllltr.a't . Krehs: nie VeriQ.rdnung uber die Re1ichswasserstmssen .. 
Pmf. i;:>,r. Blomeyer: Die ReClhtsfmmen des kunHigen Grundkreditreehls. -
Dr. B.aurnkach: Die Schut'Zv8IwifC]mllng. Nr. 5.: Dr. W. Siebert: , Die Gestal
tung der Arbeitstbedingungen '.in der deut.schen Arbeitsve:rf.assung. -'- Dr. 
R'hode: Auf dem Wege 'Zum deuÍls,cnen So:zlLalrecht. - K: L. Jea: Die er
weiterte Z,uléllSéumg ' Vlon Schadenser's.a>tz:alI1Jslptnlcthen béi Dienst-u. Arbeits
U'l1Jfii.Hen . . - Nr. 6.: Pr·of. Dr. KII',a'Uls.e: Die Zutei,lung;s,orT'dnung als Problem des 
WliJr1tschaďt,srechts. - Pmf. Dr. Merzger: Kriminolog'Íe und Strafrecht . . 
ProJ. Dr. KHLslsel: Die BeslseDsteJ.ltung -der , To cht elT , Ehef,r,a,u, W:Hwe und 
Mut:ter -des Baueru nach der Erbhofre!C1htsrfortbikliungrSvef'ordnU!ng. - Pwf. 
Dr. Hueck: Die GeMtendma,ohung v'on Sto~ialliall1JSlpruchelIl beádero.ffenen 
Handels-geseUsctha.ft. - Proď. Dr. MoíHtm: Z~ Beg1riťf des wioMigem Grun
des. - . Nr. 7.: 'Wli.lke: Zum grUJlJdsiitzlic'hen- Regelung des UmfaiIlgls der 
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