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. Vladimír Bod i c k ý: Príručka vojenského trestného po

riadku. Bratislava 1942. Nákladom vlastným, cena Ks 30.-. 
V iných štátoch je už takmer bežné, že texty v praxi často 

používaných zákonov vydávajú sa v praktických vreckových 
formátoch. ' 

Takýto formát použil aj pplk. žand. Vladimír Bodický pre 
svoju príručku vojenského trestného poriadku, sostavenú' pre 
žandárstvo, ktoré jednak často pracuje v úzkom styku s vo
jenskými orgánmi, jednak samo podlieha vojenským trestný1n ' 
súdom. 

Nakoľko žandárstvo nepotrebuje pre bežné používanie ko
mentár, ale len text zákona, splňuje vydaná príručka, ktorá 
obsahuje text všetkých pre žandárstvo potrebných partií vo
jenského trestného poriadku a jeho úvodového zákona s naj
nutnejšími autorovými poznámkami, plne svoju funkciu služob
nej pomôcky. 

Prístupná cena a vhodný formát zaručujú rozšírenie tejto 
príručky, ktorá by sa však bola iste dočkala ešte väčšieho 
rozšírenia, keby do nej bol býval pojatý celý text oboch zá
konov. Vynechaný text totiž tvorí asi jednu pätinu pôvodného 
textu zákonov a takto má príručka význam iba pre žandárstvo, 
kým inak by bola mohla bezpečne slúžiť každému, komu stačí 
text zákona (bez komentára), ale text úplný. P. Z. 

Prehlad kníh. 
Bilancie a priame dane verejne účtujúcich podnikov. Sostavili Vladimír 

Stripský, hl. odbo radca Min. fin . a Alexander Novomestský, . odb o radca 
Min. fin. - Autori podávajú v tejto príručke systematicky všetky dnes 
platné zákonné ustanovenia o priamych daniach v ich úplnom znení, pokiaľ 
sa týkajú subjektov podrobených podľa § 68 zvláštnej dani zárobkovej . 
V časti I. a II. zaoberajú sa autori právnymi predpismi o obchodných 
knihách a účtovníctvom. - Časť III. až VI. obsahuje predpisy o zvláštnej 
dani zárobkovej, dani rentovej s osobitným zreteľom na daň vyberanú 
srážkou, dani z tantiem a mimoriadnej dani z dividend. Táto partia je 
spracovaná tak, že obsahuje text zákona, vykonávacie nariadenie, výnosy, 
judikatúru, vysvetlivky i zákony a nariadenia, kto-ré sa priamo alebó ne
priamo dotýkajú týchto daní. Pri uvádzaní týchto predpisov je tu zrejmá 
snaha autorov, vysvetliť podrobne intenciu zmenených zákonných usta
novení a pri riešení finančno-právnych otázok vynasnažili sa vo vysvetliv
kách zaujať objektívne stanovisko, najmä tam, kde judikatúra ešte chýba 
alebo kde nie je ustálená. - Časť VII. obsahuje spoločné ustanovenia 
pokiaľ sú praktické pre vyššie uvedené dane, najmä pokiaľ ide o procesné 
normy upravujúce vyrubovacie a odvolacie pokračovanie, riadne a mimo
riadne opravné prostriedky, predpisy o miestnej a vecnej kompetencii, le
hotách, zastupovaní, doručovaní, medzištátne smluvy o zamedzení dvo
iitp-ho zdahenia a pod. - V časti VIII. je komentovaný zákon o stabili
začných bilanciách. V knihe spracovaná ie i bohatá judikatúra z Bud
win",kého sbierky, lebo právne zása-ely v nej vyjadrené boly prevzaté do 
zákona o priamych daniach z r. 1927 takmer nezmenene; z Bohuslavovej 
sbierky sú uvádzané judikáty z doby Dred 14. III. 1939, pokiaľ sú so zre
teľom na nastavšie zákonné zmeny praktické, i judikáty z doby po 14. III. 
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