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mýta muselo býti sve.reno jedine zamestnancum resortu ministerstva ob
chodu {dnes verejných prací). Vybírání mýta vlastními orgány muže 
znamenati jedine tolik, že se deje na účet ministerstva, b ez jakéhokoliv 
dalšího prosffedníka, pfi čemž služební kvalifikace osob, vybíráním mýta 
poverených, je zcela nerozhodná. (N ález -z 27. III. 1936, č . 11.930/36.) 

Mý t a. 
Vojenské osoby, jichž vojenská vlastnost není zevne patrná, jsou 

osvobozeny od mýtných poplatku podle § 99 odst. 1., bod 4. zák. čl. 
1. /189.0 (zákon silniční) jen tehdy, mohou-li se vyk ázati p rukazem, vy
s-taveným od správního úfadu. - Podle § 99 odst. 1. bod 4. zák. čl. l./1890 
jsou od placení mýtných p oplatku owobozeny osoby príslušející k ozbro
jené moci nebo stojící v' jejích služb ách, dále p otahy a zvífatá, k t erých se 
užívá k doprave potreb ozbro jené moci. N ení-li vo jenská vlastnost osob 
nebo dopravních pr·ostredku zevne p atrná, pak má se jim dostati úfed
ního prukazu. O vy dávání úfedních prukazu predpisuje pak obežník býv; 
uh. m inisterstva obchodu z 12. června 1891, č. 35.329 .(Rendeletek tára č , 
113/1891), že vystavuje je hlavný služný, v m estech pak policejní kapitán 
nebo úfedník radou mesta tím poverený ; vystavovati prukazy o osvobo
zení od mýta náleží tudíž státním úfadum správním, kterým pnshiší 
vykonávati vnitfní správu, a to na žádost prednostu pnslušných úfadu. 
Tento postup pfi vydávání prukazu úfedních zachovalo v plat nosti vý
slovne i narízení býv. uh. ministerstva obchodu z 11. července r. 1892, 
č. 45.380/1892 (Rendeletek tára č . 144/1892) v části II. § 16 odst. 2'. 
(Rendeletek tára str. 1461/1892) . Citovaná n anzení b~Tv. uh. ministerstva 
obch. nemluví arci výslovne o úr. prukazech, vydávaných podle § 9~ odst. 
1. bod 4. zák. čl. l./18~O, než vzhledem k tomu, že jde o prukaz stejný 
jako v jiných bodech odst. 1. § 99 dt. zák. článku , není možno pochybo
va ti o tom, že i úrední prukaz pro osvobození od placení mýta podle 
§ 99 odst. 1. bod 4. náleží vystavovati úfadum, které jsou príslušné vy
dávati úfední prukazy -o osvobození od placení mýta i v prípadech ji:.. 
ných. Tomu nasvedčuje i odst. 4. obežníku č. 35.329/1891, podle nehož 
nutno pru-kaz vystaviti od príp adu k prípadu ve všech ostatních pnpa
dech zákonného osvobození od placení mýta, které spadají pod jiné body 
§ 99 ďdst . 1. zák. čl. l./1890, nežli ty, jež jsou v obežníku výslovne 
vypočteny. Takovým iiným bodem je pak i bod 4., ve kterém je vysta
vení úr e dní ho prukazu (nikoliv tedy vojenského) zvlášte predvídá
no. {Nález z 27. III. 19136, č . 11.931 /36.) 

PíSOIIloict-vo .. 
. Fr i e dri chE c k man ll: »Menschen und Masken«. (Graphia, 
~a,r1ovy Vary.) Bývalý ríšskonemecký .státní zástupce, dnes emigrant ži
JICI v Ceskoslovensku, feuilletonisticky zpracovalnekolik zajímavých prí
padu problematického rázu, udánlive ze své praxe, a vydal je v knize 
pod názvem »Menschen und Masken«. Jsou to vetšinOll trestne právní 
causy, kdy litera zákona mechanicky zachycuje provinení jednotlivce 
výminečnost prípadu však a jeho lidská stránka vyžadují mimofádno~ 
a je.m~ou p020rnost soudcô i úfladu obž,aloby. 

Autor za maskami hledá a nalézá hdi s jejich prednostmi i nedo
statky. Beletristický ráz podání činí knihu srozumiteľnou i širšÍmu pub
liku. Formu odborné studie kriminalistické má v knize rozbor pnpadu 
»M o cca lou i 'S«, presvedčivý to doklad o vratkosti dôkazu na pod
klade indicií sebe více zdánlive usvedčujících. Vrchní státní zástupce 
houževnate se bránící obnove procesu argumentací, že pochybeným vý
rokem soudu, o jehož nesprávnosti nezví verejnost, utrpí pouze jednotli
vec, naproti tomu doví-li se širší kruhy o omylu justičním, jest ohrožena 
~h':tvera ,lidstva v justici samu, jest téže povahové a myšlenkové struktury 
Jako .p~? z Andergastu z proslulého díla Jakoba \Vassermanna: »Pfípad 
MaunclUv«. Dr. Kar. Jehlička. I 
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Dr. Fr an t i Š e k K r a u s, »ldeálne štáty«. Bratislava 1936. Litera
tura jiných národu vykazuje radu spisu, napsaných aktivními politiky. 
Nelníním tím sbírky jejich 'rečí a prí1ežitostních článku, ale vážné spisy 
venované predmetum, ne prímo souvisejícím s jejich politickou funkcí. 
Herríot psal o Madame Récamier, Čičerin o M'ozartovi a anglický min. voj. 
Duff Cooper práve uverejňuje znamenitý životopis maršálka Haiga. Naše 
literatur a v tom -ohledu zustala obzvlášte chudá. Jest to škoda, nebať 
tyto knihy, jejichž zpracování bylo autor um útekem od neutešené a vy
čerpávající politické praxe, jsou proniknuty zvláš te srdečným vz ta hem 
autoru k predmetu své záliby, vztahem srdečnejším, než nalézáme zp ra-

. vidIa v studených ,pracích specialistu nebo dokonce spisech psaných za 
výdelkem nebo na objednávku; tento srdečný vztah k predmetu knihy 
vyvažuje mnohdy jiné nedostatky, kterými pľirozene kniha, spisovaná 
pouze ve volných chví1ích silne zamestnaného spisovatele trpí. Proto muž
me plným právem v naší liteľ'ature vítati knihu námestka bratislavského 
starosty. Kniha jest p,rehlederp. všech utopií, tj. obrazu ideálních státu 
od samého počátku evropského myšlení. Počíná Platonem a končí nej
novejšírr).i teoriemi Rooseveltovými, rakouských myslitelu atd. Jest to 
puda v naši literature vlastne vubec dosud nez.pracovaná. Upozorňuje na 
zjevy, u nás dosud velmi málo zná.mé, jako n. pr. na Campanellu. Kniha jest 
pre h led e m techto utopií, nikoliv jejich h i s tor i í nebo s o u s t a v -
n Ý m zp r a c o v á ním uvnitr určitého rámce. Hlavním jejím nedostat
kern jest jistá neukáznenost, prebujelost. J,sou tam vzpomínány i veci, 
které vlastne do rámce knihy nepatrí, ani jako kuriosi,ta, nap,r. tzv. re
tezové dopisy. Kniha však vyniká presností reprodukce a naprosto ne
stranným podáním jednotlivých názoru. Po této stránee by mohla sloužiti 
pfímo za populární čítanku politické filozofie. Kniha jest velmi krásme 
vypravena a opatrena hojnými a dobrými ilustracemi. zpa. 

Filosofický slovník, IV., zcela prepracované vydání, sestavují 
Dr. Jos. Kratochvíl, Dr. K. Černocký a Ot. Charvát. Dílo zpracovává 
velmi dukla dne v první .rade termíny a hesla česká a slovanská, vedIe 
hesel cizích. Tím prokazují autori československé literature velmi cennou 
službu. Vydává v ,sešitech po 4.- Kč Občanská tiskáma v Brne. Vyšel 
práve 4. sešit s hesly delení pojmu až epicheirama. 

Rôzne. 
Mezinárodní sdružení pro ochranu živnostenského vlastnictví, odbor 

československý v Praze vypisuje sou tež na vedecké pojednání na thema: 
»Patenty a patentové licence ' s hlediska československých predpisu o 
pfímých daních.« podmínky souteže jsou: . 

1. Pojednání sepsaná v reči české, slovenské, nebo nemecké, jest zasIati 
do 31. prosince 1936 ve trojím vyhotovení, strojem psaná, k rukám 
predsedy posuzující komise, Otty Kopfsteina, sen. pres. nejv. SPI'. 

soudu v. v. v praze-Smíchov, N ábfeží Legií Čís. 3n. 

2. Pojednání nemá presahovati asi 5 tiskových . archu. 

3. Pojednaní nutno označiti he sIem a v pnpojené zapečetené obálce, 
opatrené stejným heslem, jest udati plné jméno, ' rpovolání a adresu 
autora. 

4. Pojednání nesmí ve · svém textu ohsahovati ani neprirného poukazu k 
osobe autorove. 

3 . Mezinárodní sdružení pro ochranu živnostenského vlastnictví, odbor 
československý v Praze, venuje pro tuto soutež: 
jednu L cenu Kč 4.000.-, jednu II. cenu Kč 2.000.-, tfi ceny lIT. 
po Kč 1.0000.-, úhrnem tedy Kč 9.000.-. 

6 . Mezinárodní sdružení pro ochranu živnostenského vlastnictví odbor 
československý v Pra ze, vyhražuje si posouzeným pojednáním ceny 
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