
Prehlad časopisov 

.:. I , I i;; . '., : a). s love n s k Ý ch: 

Vestník Ministerstva pravosúdia, roč. IV., elS. 4.: Úprava ministra 
pravosúdia č. 8896/1942-6 o splnení slovensko-nemeckej dohody o veciach 
pozostalostných. - Úpravé). ministra pravosúdia č. 3906/1942-7 o výkonu 
trestu zavretia, ulo~eného okresným súdom na Myjave. - Úprava mini
stra pravosúdia č. 4490/1942-9 o vykonaní amnestie prezidenta Slovenskej 
republiky zo 14. marca 1942. - Úprava ministra pravosúdia č. 5698/1942-9 

.0 vykonaní zákona č. 50/1942 Sl. z. - Čís. 5.: Slovensko-nemecké dohod
nutie o u;verejňovaní stopovaní. - Určenie ďalšieho pohraničného prebe
racieho miesta podľa slovensko-nemeckej smluvy o vydávaní č. 110/1941 
Sl. z. - Prehľad noriem, uverejnených v Úradných novinách. 

Hospodárstvo a právo, roč. IX., čÍs. 8.: Rudolf Kraus: »Platenie pre
pravného v preprave s cudzinou. - Vladimír Makovický: Štátna správa 
a samospráva. - Dávka za oslobodenie od činnej služby vojenskej pred 
Najvyšším spravI:lYm súdom. - ČÍs. 9.: Doc. Dr. A. Matura: »Poplatnosť 
účtu. - Domáce spo16čenstvo v ustašskom Chorvatsku. - Ešte raz o pra
covné sú~nictvo. - Europské sociálne poistné právo. 

Verejné právo, roč. II., čÍs. 8.: Dr. Štefan Butkovič: Príspevok k otázke 
verejnej železničnej . správy. - Dr. Jozef Martinka : Niekoľko poznámok 
k židovské;mu kódexu. - Tibor Galbavý: K otázke vysokoškolského štúdia 
.žien. - Čís. 9.: Dr. Štefan Juráš: Živnostensko-policajné obmedzenie § 40 
a 'ďalších, zákona 259/24 Sb. z. a n. - Dr. Jozef Martinka: Niekoľko po
známok k židovskému kódéxu. - Čís. 10 .. : Dr. A. Buček: o právnej prí
pustnosti noriem so zpätIl-ou účinnosťou. - Dr. V. Cserhelyi: Správne po
kračovanie u ústredných úradov. - Dr. Jozef Martinka: NiekoTko pozná
mok k židov skému kódexu . (dokončenie). - Roč. III., Čís. 1.: Dr. Rosen a uer: 
·0 mimorozpočtových výdavkoch obcí. - T. Galbavý: Právo ako vyučovací 
predmet v Uč,ebny-ch o-snovách stredných škôl. - Čís. 2.: Dr. Fundárek: 
O potrebe právne i istoty. - Ľ. Pullman: Poplatok z vkladu vlastníckeho 
práva. - Dr. Z. Sobolovský: 'Ochrana živnostenského vlastníctva. - Dr. 
Knopp: Čo sa vykonalo na poli verejnoprávneho poistenia po 14. marci 
1939? - Čís. 3.: Slovensko svätí prácou. - Dr. Fordinál: Ústavný senát a 
kontrola ústavnosti noriem,' - Šmálik: Poznámky. k zákonu Č. 340/1940 Sl. z. 

IO dávkach za úradné v.ýkony vo veciach správnych. - Čís. 4.: Dr. Lubv: 
t Prof. Dr. August Rath. - Dr. Buček: Výklad noriem zpred 14. marča 
1939. - Ďurica: Poplatok z vkladu vlastníckeho práva. - Šmálik: Právna 
povaha vyhlášky podľa § 143 · ods. 4 zákona o priamych daniach. - Čís. 5.: 
Dr. Rosenauer: Právo dozOru nad obcami podľa platných predpisov. 
Šmálik: Dávka za oslobodeni,e od činnej služby vojen.skej pred NSS . 

! _ ':O .. :: .. i----r. '" ..b)- z ·a-h .. r· a· n i· f: n Ý" ~ h ": 

právnik, ; roč: lXXXI., ' seš. 1.: Dr. J. Krčmár: Vysvetlivky k pojmu 
I smIuv ' pracovních (smIouvy služební a , smIouvv o dílo). - Dr. Jaroslav 
!. Zettl: 'Od):Ilítnutí námitek proti výpovedi z bytu. - Seš . . 2.~ Dr. StanisIa-0-
I Jurášek: ' 'Pohledávky ve vyrovnacím fízení a význam jejich popren( ---1.. 

l Dr. Cerrnan: : K postupu pfi zabavení pracovního duchQdu Ipodleriš. nai. 
"z, ~O. X . . 1940. ,-- Pddvržení a zámena nemanželského dítete.': -'- Stavba mi. 
j eizím pozemkuo - Seš. 3.: Gustav Švamberg: Jednotný' šekový rád a z]lle-
. ny zpúsobené jeho vydáním v našem šekovém právu. - 'Seš. 4.;: Pr'0f. Di. 
f V ladimír Solnqr: Trestní právo nem ecké a protektorátní. .---: Gustav ;Švami
j'berg: Jednotný šekový rád a zmeny zpusobené jeho vydáním v našem še~ 
~ kovém právu. - Seš. 5.: Jífí Hoetzel: Povinné mistrovské pokl.adlly_ďztí~ell~ · 
!:podle i§ '1 ~S--b) ž. r: - -Pr9f'-· Dr. ~ V1aaimír' SolnaI-: Tres tní právo n em ecké 
t. ' \i.' , 
" . 
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a protektorátní. - Dr. J an Dohnálek : Odmena advokátova za odvolad 
sdelení. - Dr. Eduard Eysselt: Trestní predpisy v úprave rasové otázky .. 

Právní prakse, roč. VI., Čís. 5.: Dr. Oldfich Pulpán: Zrušeni nebo zme
na trestního nálezu správního z moci úľední. - Dr. František Bauer:' O 
právních účincích rozhodnutí úľadu práce podle §§ 15 a nás l. vl. nar. č. 46/ 
1941 Sb. - Dr. František Poláček: Je prípustná žádost o zavedení trest
ního fízení proti neznámému pachateli pomluvy? - Čís. 6.: Dr. Vlastimil 
Sobota : Legitimace pfi žalobách proti pozustalosti. - Dr. Miloslav .Žalou
dek: O t. zv. výpovedi s okamžitou účinností. - Dr. Eduard Eysselt: Od
kla d a prerušení trestu z duvodu válečného hospodáfství. 

Mo detní stát, roč. XV., Čís. 5.: Dr. Ladislav Svatuška: Autonomní 
správa Protektorátu Čechy a Morava. - Ing. E. S. Hokeš: Technika vý
zkumu pro praksi zahraničního obchodu. - Tvorba cen v Protektoráte. -
Nová organisace výrobního hospodáfství. 

Fin.an.ční právník, roč . VII., čÍs. 7. : Dr. Jan Kozák: Presouvání admini
strativy ve finanční správe. - Dr. Alois Sedlecký: Dary a jejich postižení 
daní duchodovou u pfíjemce. 

České právo, roč. XXIV., elS. 5.: Rudolf Pelant: Nové úlevy pfi zjišťo
vání osobní totožnosti. - Dr. Stanislav Janďourek: Nekteré zmeny a úpra
vy pfi fízení ve vecech akciových společností. - Dr. Stan. Janďourek: 
Rízení pred zápisem společnosti s r. o. do obchodního rejstfíku. 

Daňová a bilanční revue, roč. XXL, čÍs. 1. : Dr. V. Funk: Daň ve služ
b ách politiky sociální. - Dr. Josef Leipert : Výpočet reservy na všeobec
nou daň výdelkovou a odpisové reservy podle § 2 vl. nar. Č. 7/1940. -
Dr. V . Cacák: Pfipojistné príspevky - jich odečitatelnost od základu darie 
duchodové. - Dr. Kabesch: Lze reservy pro udržovací práce, jež se pro 
n edostatek materiálu a pracovních sil, vyvolaný válečnými pomery, neko
naly, posuzovati jako daneprosté? (S hlediska zvláštní dane výdelkové) . -
Čís. 2.: Dr. Josef Leipert: Výpočet reservy na všeobecnou daň výdelkovou 
a odpisové reservy podle § 2 vl. nar. Č . 7/1940. - Dr. Rudolf Kremen: Pfíj-' 
my ze služebního pomeru. - Čís. 3.: Dr. Rudolf Kremen: Príjmy ze služeb~ 
ního pomeru. - Josef Boura: Poplatek z kvitancí v nové úprave. - Dr. 
Frant. Veselý: Zvýšení akcio·vého kapitálu premenou pravých reserv. ---' 
Dr. Bretislav Jurček: Zmena místní príslušnosti v oboru vymerování zvlášt
ní dane výdelkové. - ČÍs. 4.: František Hák: Odčitatelnost daní a dávek 
pri vymefení dane duchodové a všeobecné výdelkové. - Dr. Jan Šabata: 
Pravé reservy ve smyslu zákona o prímých daních. - Dr. Bfetislé;l.v Jurček: 
Hranice daňového zatÍžení u zvláštní dane výdelkové. - Čís. 5.: Dr. Franti
šek Bečváf: Význam rodinných vztahu v oboru výdelkových daní. - Dr. 
Frant. Veselý: FormáIní postup pfi vydávání akcií se zfetelem k vl. nar.. 
Č. 273/ 1941 Sb. - Dr. Jaroslav Halovský: Nárok na vrácení preplatku -na 
srážkové dani. 

Soutež a tvorba, roč. IV., čÍs. 4.: Doc. Ing. Ludvík Špirk: Zákonná usta
novení, sledující umožnení širšího využití a zamezení zneužívání patentu 
na duležité vynálezy. - Ing. G. Sommer: Úrad na ochranu živnostenského 
vlastnictví na Slovensku. - Tvorení cen v Protektoráte za války. - Sta
vebne-policejní úprava reklamních a informačních zafízení. - ČÍs. 5. : Dr. 
Jan Zenkl: Pojem »Verwässerung« ve svetle zákona. - Dr. Leopold Ha
mann: Známkoprávní normy, vydané od r. 1938 v dusledku nastalých ú
zemních zmen. - Dr. Pavel Forman: Kryptonymní tvorba a její ochrana. 
- Doc . Dr. Ing. Ludvík Špirk: O poznámkách sp.ornosti, týkajících se 
v lastnictví patentu a jiných verných práv z patentu. - Nová organisace 
r íšského výrobního hospodárství. 
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Účetní listy, roč. XXXIV., čÍs. 1'2.: Otázka nadmerných zisku a jejich. 
odčerpávání (cíl cenových ustanovení ve válečném hospodárství Ríše). -
Dr. Karel Fiala: Nezdanítelnost mimorádné odmeny do K 20.000.- Dr. Jih 
Fabián: Nový jednotný rád šekový. - Dr. Jifí Fabián: Provádení smeneč
ného protestu poštou. - Čís. 13.: Dominik Sýkora: Členení bilanční uzá
verky akciové společnosti podle predpisu v Ríši. - Obchody skupony 
v obraze výsledkové smenárenské kalkulace. - Dr. Jirí Fabián: Nový jed
notný rád šekový. - Čís. 14.: Dr. Ing. Jaroslav Kubeša: Výsledkové bilan
cování podle účtových osnov. - Jan Kuchar-Dr. Frant. Bečvár: Náhrady 
služebních vydání a služební prídavky v daňové praksi. - Dominik sý
kora: Obchody s kupony- v obraze výsledkové smenárenské kalkulace. _ . 
ČÍs. 15: Karel Šafka: Účtování daní výdelkových v jednotných osnovách. 
- Jarolím Pátý: O záznamní povinnosti. - Frant. Janout: Lékarské služeb
ní pfíjmy a jejich zdanení. - Čís. 16.: Frant. Mencák: Nové smérnice pro 
bilancování akciových bank. - Odpis dane pfi vystehování se do ciziny. -
Lhuta, v níž je finanční úfad povinen vymefiti daň. - Drobní zemedelci: 
v Čechách a na Morave (zdaňování daní z obratu za rok 1941 podle pru
meru). - Čís. 1'7.: Dr. Sl.: O rozdelovaní zisku a zmena kapitálu. - Dr. . 
Stanislav Janďourek: Dnešní postup pfi predbežném povolení akciové spo
lečnosti. - ČÍs. 18.: Dr. Fr. Kopelent: Pfiznání k zvláštní dani výdelkové 
na berní rok 1942. - Dr. Jos. Schan: Výpočet odčitatelných akcií podle vl. 
nar. o hlášení nekterých cenných papíru. - Dr. Stanislav Janďourek: Rí
zení pfi úprave společenského kapitálu nekteiých kapitálových společno
stí. - Dr. Jaroslav Halovský: Dávka z dividend a 10% mimorádná daň. 
- Dr. Jirí Hnát: Daňové úlevy na opravy domu podle nejnovejší judika
tury. - Dr. Jan Brdička: Zdaňování mezi Protektorátem, Ríši a Sloven
skem. - Čís. 19.: Dr. Jifí Hnát: Zákaz zvyšování nájemného a vyméfo
vání dane činžovní. - Dr. Jaroslav Halovský: Jak účto·vati započtení da
ňové splátky do reservy. - Dr. V. Žatecký: Daň duchodová srážková. 

Časopis pro účetllictví a kontrolu, roč . XX., čÍs. 3.: - -ch: Úkoly 
»Ústavu pro hospodárský výzkum«. - Dr. Bfetislav Jurček: Nejnovejší 
zmeny v oboru zvláštní dane výdelkové podle našeho zákona o prímých 
daních a jejich praktické provedení. - Josef Jenč: Vymerovací právo 
v oboru obecních dávek. - Karel Na:rožník: Rozhodnutí nejvyššího správ
ního soudu ve vecech správních a finanční ch se zfetelem k potrebám prak
se účetní a kontrolní služby. - Čís. 5.: Dr. Josef Krejčí: O nové úprave' 
náhrad služebních výloh verejných zamestnancu a o rízení ve vecech 
techto náhrad. - Ing. Dr. J. Blecha: Podstata a účel výroční záverky. 
Josef Benč: Schematický prehled o nejduležitejších obeeních dávkách. 

Spofitelní obzor, roč. XU., čÍs. 2.: Dr. Walter Bertsch: Využití pracov
ních sil v Protektorátu. - Jar. Hartman: Význam spofitelen pro zemedelce. 
- Odpis poplatkového ekvivalentu. - Vkladné z knihovních zápisu, povo
lených nemeckými soudy v Protektoráte, zpusob zapravení. - Čís. 3.: Dr. 
Vlado Kozák: Rízení pred pracovními soudy. - Arijská prohlášení, kolková 
povinnost. - Daňové apoplatkové posuzování príspevku »Hospodárské po
moci živnostem«. - Čís. 5.: Dr. Egon Schwarz: Dozorčí právo úradu v obo
ru penežnictví. - Doc. Dr. J . Siblík : Nové poplatkové výhody pro dílčí 
dluhopisy. 

Osobné zprávy. 
Advokát Dr. Konštantín R e h á k presídlil z Púchova do Bratislavyc 

Dlhá ul. ' 26. 
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