
začného genia venoval m.ládeži, deťom opusteným ?i zanedba
ným. Celoživotnou prácou vybudoval skvelú starostlivo~ť o 
mládež na Morave a prispel tak celkom bezpochybne nielen 
k individuálnemu šťastiu · mnohých, ale súčasne vydatne po
mohol snížiť zločinnosť mladistvých, ba dokonca, ako pre
svedčivo ukazujú štatistiky za mnohé roky jeho pôsobenia 
(od r. 1919 nepretržitý predseda Zemskej starostlivosti morav
skej, pozdejšie predseda Sväzu zemských a okresných starost
livostí o mládež) veľmi prispel ku sníženiu úmrtnosti kojen
cov: z 13 na 9.5%. 

Túha po šťastí všetkých vo štáte viedla ho jeden čas i d~ 
politky, kde Kallab stál vždy nad stranickými záujmami, bol 
vždy ušľachtil'ým poradcom a politickým syntetikom, snažiac 
sa o harmonické vyriešenie daných otázok v záujme celého 
národa. 

Čerstvý rov sa už navŕšil nad telom, ktoré v živote toľko 
vytrpelo. Do spomienok žiaria nesmierne inteligentné a živé 
oč-i pod vysokým kapacitným čelom , dokonalou . sch~ánkou 
mohutného ducha. Zostáva svetlá pamiatka vynikajúceho ved
ca, filozofa a veľkého rýdzeho človeka. Jeho žiarivou stopou 
pôjde mnoho následníkov; lebo ideály, ktoré vytýčil kultúrne 
i vedecky sú trvalej hodnoty. R á l i š. 

Prehľad kníh. 
Zákon o priamych daniach. Spracovali: Roman .Woloszczuk, hl. . odb o 

radca min. financií, Dr. Oskar Kozelský, odbo radca min. financií, Dr. Ján 
Koštial, sekretár-radca Najv. správ. súdu a Albert Fašung, hl. min. komisái 
min. financií. - Od vyhlásenia úplného znenia zákona o priamych daniach 
vyhláškou ministra financií č. 227/ 1936 Sb. z. a n. bol zákon menený a 
doplúovaný siedmimi novelami. Okrem toho mnoho' zákonných ustanovení, 
dotýkajúcich sa ' priamych daní, je roztrúsených v jednotlivých zákonoch 
cl nariadeniach. Snahou autorov bolo, dať slovenskej verejnosti zákon o 
priamych daniach v slovenskom, a to v úplnom a najnovšom znení, ku dňu 
1. I. 1942. Obsahove má byť kniha akýmsi pokračovaním úradného· »Ko
mentára k zákonu o priamych daniach« od Dr. Freudenfelda a Dr. Kovandu. 
V šetky .doplnky a zmeny, vykonané v zákone o priamych daniach po 
uverejnení vyhlášky min. financií č . 227/ 1.936 Sb . z. a n., sú v texte odlišne: 
vytlačené a doložené vysvetlív:kami. Výnosy a vysv~tIívky sa uvádzajú 
l en, nakoľko nie sú už obsiahn.uté v spomenutom úradnom komentovanom 
vydaní zákona. Z rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu sú tu uvedené 
len právne zásady, ktoré i dnes, so zreteľom na zmeny zákona ,majú plat
nosť a ktoré boly uverejnené v Bohuslavovej sbierke 'nálezov NSS vO ve
ciach finančných od 1. I. 1937 do 14. lII. 1939 a v » Úradnej sbierke finanč
ných rozhodnutí NSS « do konca r. 1941. 

Kniha obsahuje okrem úplňého znenia zákon?- o priamych daIiiach 
( časť I ) ešte prechodné ustanovenia zákonov a vládnych nariadení, ·ktorý
mi bol zákon menený a doplňovaný (časť II), ustanovenia zákonov a na
riadení súvisiacich a nadväzujúcich .na zákon o priamych daniach (časť III), . 
osobitné ustanovenia v daňových veciach týkajúcich sa Židov a židovských 

~') Bližšie vid' jubilejú.ý článqk v Právnom obzore 1939, č. 13. 



sdruže;ni (čast IV) a pre praktickú potrebu tiež kľúč na výpočet srážkovej 
dan~ dôch.odkov,ej (časť V) a nakoniec prehľad finančných úŕadov, sp'ra-
vujúddi pilanie' dane. ' ' .', . , . .. 

Kniha' vyšl a ako sv-äzbk 13. Knižnice časopisu »Hospodárstvo a pfávo«( 
v Bra tislave ... -"- Strán 511, formát 8u; cena broš . ex. 100.-'- Ks. 

Prehlad: časopisov 
a) s l b v ens k Ý ch: 

Vestník Minisferstva pravosúdia, roč. IV., čÍs. 1.~2.: Úpravä . ministra 
pravosúdia zo dňa 17. XII . 1941, Čís. 20.725/41-5 - vyžiadanie vyjadrenia 
Ministerstva vnútra pri .zápise novozriadených reprezentácií cudzozemských 
s,poločnastí s, r. o. do fir emného registra. - Úprava ministra pravosúdia zo 
dňa 16. II 1942, Č ís. ·Prez. 261/42 o predplatnom a inzertnom poplatku Súd
neh'ó 'ústredného ' oznamovateľa, - Úprava ministra vnútra a ministra pra
vosúdia zo dňa .17 . II. 1942, Č. 1527/ 1942-5 o vykonaní zákona Č . 213/41 Sl. z.' 

Hospodárstvo a právo, roč. IX., čÍs. 5.-6.: Dr. Roland Freisler: tudo
vé práva a ľudová morálka. - Dr. E. Giinther: Maďarský návrh zákona 
o zveľadení poľ,nohospodárstva. -Cenový úrad a Najvyšší správny súd. -
Zmena pracovného miesta za vojny, - Vládne nariadenie Č . 393/ 1938 Sb. 
je platnou normou na území Slovenského štátu. -.:-.- Zjednodušenie a preskú
manie 'Štátnej administratívý v PTotektoráte. Prohibitívne daňové 
sadzby: ' 

b) b u l h a r s k Ý ch: 

Pravna misal', Sofia, god. VII., kno 1-8.: Simeon N. Petkov : Za pra 
voto na priraštenie. - Prof. Vladislav Aleksiev: Nekoi osnovni vaprosi 
iz oblasťta na balgarskata pravna istorja. - Aleksandar G. Conev: Pra
vo na zadaržane. - Dr. Štefan GeoTfTiev: Zloupotreba s pravata i juris-
prudencijata na VKS. . 

' c) českých: 

Moderní stát, Praha, roč. XIV., Ns. 12.: Doc. Dr. Jaroslav Pošvár : Me
~ody právni prakse. - Dr. Ladislav Patočkŕl ; Geopolitický problém Ka
relie. - Roč. XV., čÍs. 1.: Prof . . Dr. Vilém Funk: Hlediska berne politicki 
v nové Ríši Nemecké. - Akciové společnosti a "t;hka kapitálu. - Nad
bytek penez. 

Právní prakse, Praha, roč: VL, Čís . 2.: Dr. František Bauer : Sjednáni 
a ľOzvázání pracovních pomeru a souhlas úradu práce. - Dr. František Po
láček: Svedecká výpoveď pachatele trestného činu. - tis. 3.: Dr. Josef 
Frydrych: Rízené hospopárství a pracovní právo: - Dr. jozef Kroc: Úprava 
mezd, platu a pracovních podmínek za války. - Dl. František Poláček: 
Protiprávnost vydírání. - Josef Boura: Zmeny v poplatcích z kvitancí a , 
ze smIuv o dodávkách. 

Vsehrd, Praha, roč. XXII., tís. 1.: Dr. Lad. Vašíček : Nová úprava danE 
z obratu. - Prof. Dr. V. Bušek : Dohody mezi Sv. S tolcem a Portugalskern. 
- Dr. Josef Klíma: Existenční minimum duchodové. - Dr. K. Novák: M é
nové pomery ve Španélsku za obč. války. - Dr. V. Michal: Úrady práce, 
jejich kompetence a rizení. - Dr. M. Šebor : Prehled právních predpisu. 
- Prof. Dr, M. Boháček: K historii pojmu »jus divinum«. - bz.: E. Wage
'mann o zajišténí hodnoty penez. - Zmeny trestního rádu o. v trestních sou-
dech. - Dr. M. Š.: Z judikatury ríšského soudu. - tÍS. 2.: Karel Srna: 
Rízené hospodárství a smluv ni právo. - Prof. Dr. V. Bušek: Dohody mezi 
Sv. Sto lcem a Portugalskem. - Dr. Vlado Míša: Úprava souteže v sou-
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kromém pojištení. - Dr. B. V. Černý: Zákonná úprava cestovního ruchu. 
_ Dr. Miloš Šebor: Nové vezeňské právo v Portugalsku. - ČÍs. 3.: Dr. 
Josef Kubálek: Nemecké právo náborové. - Dr. Vlado Míša: Úprava sou
teže v soukromém pojištení. - Doc. Dr. Bulín: Zánik pojistné smlouvy pfi 
smluvním zcizení veci. - Dr. Lad. Vašíček: Zdanení mimorádných odmel7 .. 
_ K. S. :Klausule o vzdání se nároku ze správy. - L. S.: Novinky ve sta~ 
vebním právu. - Dr. Jindfich: Opatrení o ŤÍzení práce. - pr. O. Kulen
dík: Saldování smenek a poplatková povinnost. - Dr. ' M. S.: Pojem pa
chatele v trestním právu. - M. Boháček: Trojdílnost právnického studia. 
- Čís. 4.-5.: ' Ing. A . Mužák: Bezpenežní spofiteIní styk platební. - Doc. 
Dr. J. Pošvár: Singularistické lesní společnosti. - Prof. Dr. M. Boháček: 
Právnehistorické poznámky ke »Tkadlečkovi« . - Doc. Dr. Bulín: Zánik 
pojistné smlouvy pfi smIuv. zcizení veci. - Dr. Al. Jindfich: Prestupy po
Jlštencu. - Dr. Vl. Hrdlička: Vymáhání rentové dane vybírané srážkou. 
- Dr. Lad. Vašíček: Odpočitatelnost dane placené za likvidace obchodní 
.společnosti . - Dr. J. Homolka: Sporení a spotreba. - Prof. Dr. Drachov
ský: Ješte trojdílnost právnického studia. - pšr .: Nová úprava politické 
exekuce . - Čís. 6.: Doc. Dr. J. F.rählich: Poznámky k novému smenečnému 
právu. - Dr. Otakar Vlasák: Nové normy v oboru penežnictví. - Prof. 
Dr. F. Čáda: Zemské desky české pred r. 1541. - Dr. L. V. :Platnost smlou
vy o dvojím zdanení. - pšr.: Trestní " činy podle naŤÍzení o myslivosti. ~ . 
Čís. 7.: Doc. Dr. Frählich: Poznámky k novému smenečnému rádu. - Dr. 
V. Hrdlička: O eventuální kompensaci a vlivu práva formáIníhona hmot
né . - Dr. Lad. Vašíček: Nová Llstanovení v oboru daňovém . - Prof. Dr. 
M. Boháček: Za prof. Dr. Karlem Laštovkou. - Dr. J. Procházka: Zákaz 
zvýšování cen a exekuční dražba. - Pi: Nové smlouvy extradiČ'ní. - M . 
Š.: Týrání zvír at i justičním cleliktem. - Čís. 8.: Jaromír Štepán: Smlou
va služební a pojistná povinnost. - Dr. V. Hrdlička: O event. kompensad 
a vlivu práva formálníbo na hmotné. - Dr. J. Kojecký: Nová úprava sou
kromého pojišťovnictví. - Dr. Lad. Vašíček: MinimáIní daň . - Dr. Al. 
Jindfich: Zavedení pracovních knížek. .- M. Š.: Spolupusobení stát. 
zástupce v obč. vecech právních. - Pi: Pfihlašování dzozemského majetku. 
- ČÍs. 9.: Dr Lad. Vašíček : Záznamní povinnosti pro daňové účely. - Ja
romír Štepán: Smlouva služební a pojistná povinnost. - Dr. E. Svoboda 
ml. : Novely v pensijním a invalidním pojištení. - Dr. V. Hrdlička: Judi
katura o odpovednosti podle zák. č . 86/1937. - K. S.: ZprosUe dkovatelská 
provise a schválení smlouvy podle vl. nar. 218/ 1938. - M. Š.: Novela k ríš
:.kému trest. zákoníku. - ČÍs. 10.: Prof. Dr. B. Tomsa: Právní filo sofie a 
právní veda. - Dr. J. Homolka: Rízení kupní sílv. - Dr. Lad. Vašíček : Zá- ' 
zn Fl.Iŕwí povinnosti pro daňové účely. - Dr. Vl. Hrdlička: Poznámka ke ' 
knize Čermákove . -Jar. Štepán: Alimentační nárok manželky pri rozluce. 
-'- Dr. B. V. Černý: Právní úprava léčivých zdroju . - Pi: Neurčité o'äsou- . 
zení mladistvých. 

Soudcovské listy, Praha, roč XXIII., čÍs. 2.: Dr. Stanislav Zeman: Trest
ní ochrana výkonu myslivosti. - Dr. Jaroslav Zett1: Vyšetrovací ' vazba 
jako duvod predčasného propuštení podle zák. č. 154/34, Sb. - Dr. La
dislav Hanuš: Krevní 'zkouška j-ako dukazní prostredek pfi. dopravních ne
hodách. - Dr. St. Suchánek: Ješte k odmene za advokátní seznamy 
útrat. - Dr. e. Sýkora: Vadia, kauce a záruční listiny vydané sporitel
nami: -Dr. Jän ' Pochóbradský': Jest § 23, II. odst. 3.v·eta zákona č. 1081 
1933 Sb. z. a n . lex imperfecta? - Dr. Josef Bláha: O náležitostech a for, 
me stížnosti podle formálních predpisu. - Dr. Eduard Eysselt: Príspevek 
k otázce listinného podvodu. - Dr. Miloš Bajeŕ: Kapitoly ó fízéní o ná
vrzích podle § 7 vl. nar. ' č. 44/40 'a §§ 1. 2 vl. naf: 'č' ; 230/41 Sb . - Dr: 'Jo
sef Havelka: Ochrana nájemhíku a ' nová 'opatrení v oboru' bytové péče. -'
Dr. Ervín Riedel: Ručí i vydražitel auta vecne za dane z motorových vo
zidel ? 

České právo, roč. XXIV., čÍs. 1.: Dr. Josef Čáp: Dávka z prírustku 
. hodnoty ze smlouvy dílČí. - Dr. Mojmír Mazálek: Osvobození stvrzenek 
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(kvilanCí) ' o' splIifri:í knihovne nezaj'ištených závazku p'odle "~l." har: 2:' 
4'30/4~ Sb: od poplatku ' podle ' II: stupince. 

FÍnanční právník, Praha, roč. VII." Čís. 3.: Dr. Ant. Hobza: Nové zda
ne,ní lihu. - Dr. Frant. Rozhoň:Placení a vymáhání daní ze židovského 
majetku .. - Částečné zrušení kvitančního polatku. - Čís. 4;: Dr; Frami
šek Muclika: ' Oceňování v účetii.ié'tví a jéhO výinam '''v poplatkovérii' prá:: 
VÚ. -'---- Dr. Josef Štulc : Kterým fíšským dan'ím podléhá sudetský majete,k 
a pfíjem zdejších poplatníku. - Dr. Alois Tománek: VčleneIlí do podniku 
a organická závislost podle nových ustanovení o dani z obratu. - Dr .. 
Stanislav Klíma: Jednotný šekový fád. 

Soutež a tvorba, roč. XIV., Čís. 10.: H. doc. Dr. Ing. Ludvík Špirk: 
Okolnosti, na které je treba pamatovati pfi uzavírání smIuv, týkajících 
se licencí na zužitkování p a tentu. - Roč. XV., Čís. l '.: Karel Pfikryl: Plzeň
ská značka. - Ing. Bohdan Jarchovský: Vymezení rozsahu ochraní o
chrannými vzory, užitnými vzory ' (DRGM} a patenty: - H. Doc. Dr. Ing. 
Ludvík Špirk: Úvahy pred uskutečnením prodeje či koupe patentu. -

Daňová a bilanční revue, roč. XX., Čís. 11.: Dr. Václav Cacák: Daňové 
úlevy na opravy domu u dane činžovnÍ. - Karel Šafka. Reservy a reservní 
fondy. - Dr. Bfetislav Jurček: Pojem ukládacího kapitálu a pfevodu 
ztráty (zisku) zvláštní daií. výdelková u spofitelen. - Čís. 12.: Prof. Dr.' 
Drachovský: Účinky zmeny funkce činnosti na obsah pfiznání. - Dr. Ing. 
Jaroslav Kubeša: Náklady na opravy a udržování investic. - Dr. Kabesch: 
Pensijní a podpurné fondy s hlediska zá}wna o pfímých daních. - Dr. 
Josef Štulc: Poznámky k poplatnosti nekterých cizo·zemských listin. - Dr. 
Václav ' Cacák : Výpočet investičního fondu podle ' vládního nafízení čÍs . 
7/ 1940 Sb . 

Časopis pro' účetnictví a kontrolu, roč. XIX., Čís. 10.: -ch: Vzrusta
JICl finanční síla Velkonemecké Ríše. - Ing. RCDr. Josef Mancl: Predpo
klady pro tvorbu rozvrhu účtu podniku mestské vefejné dopravy. - Jo
sef Jenč: Struktura obecních dávek. - Hubert Režný: Pfevedení stávají
cích práv podle nafízení o zabavení mzdy. - Roč. XX., Čís. 1.: -ch: Úkoly 
nemeckého hospodáfství v evropském hospodáfské'm prostoru. - Univ. 
prof. Dr. Drachovský: Revisní společnost. - Ing. RCDr. JOStf Mancl: 
Konstrukce rozvrhu účtu u mestské verejné dopravy. - Josef Jenč: For
mální fízení v oboru obecních dávek. - Čís. 2.: -ch: HospoctAfská tváf
nost nové Evropy. ' - Ing. RCDr. J OStf Mc.ncl: Konstrukce rozvrhu účtu 
u mestské vefejné .dopravy . . - Zdenék Deyl: Vy;merovací právo v obo
ru obecních dávek. - ~miček: Účetní vedení hfbitovních správ li ,obcí. 

Účetní listy, roč. XXIV., čís, 7.: Dr. Jifí Hnát: Pfiznání k dani činžovní 
na berní rok 1942. _ . Čís. 8.: Dr. Ing . Jaroslav Kubeša: Možnosti zjišťo 
vání výsledku pfi účtování podle účtových osnov. - Dr. Stanislav Jan
dourek: Pfemena společností s ručením omezeným -na společnost akciovou. 
- Dr. František Bečváf: Záznamní povinnost pro účely daňové v praxi. 
- Čis. 9.: Dr. Josef Leipert: Daň duchodová na berní rok 1942. - Karel 
Šafka: Odmeny a remunerace zamestnancu. - Čís. 10.: Miloslav Holub' 
Všeobecná daň výdelková na berní rok 1942. - Karel Šafka: Mimofádné 
odpisy v bilanci. 

Spofitelni obzor, , roč. XU., Čís. 1.: U. Schônborn: Nekolik zásad k ' or .. 
ganisaci žirového oddelení. - Dr. Vl. Kubeš: Vkladní poplatek z kauce 
za vedlejší závazky pfi částečné konversi dluhu. 
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