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Část prvá. 
Úvod. 

§ 1. Základní. zpusoby nazírání str. 1 
a hledáme 
jako příčitI 

§ 2. 

Ve vnčjším světě můžeme pozorova.ti změny 
příčiny jistých následků nebo soudíme z jistých změn 
na· jisté následky: nazírání kausální. • 

Pozorujeme jevy jako někj-Tffi chtěné prostředky k jistým 
lÍčelúm: nazírání teleologieké. Podkladem nazírání teleologic.kého 
jest v1'l1e, jev to kausální; nazírání teleologické má tedy svůj vznlli 
v nazírání kausálním. 

Obdobně přechttzíme ocl nazírání teleologického ku třetímu 
způsobu nazírání. vycházejíce od nejvyššího účelu lidské společ-o 
nosti, totiž její existence. Aby li"dská společnost mohla existovati., 
jest nutno, aby každý jednotlivee se choval dle jistých pravidel = 
norem: nazírání normativní. 

Nazírání normativní zvlášt. Norma, právlú str. 3 
Subjekt p-ovinnosti má normu plniti nikoliv pro účeJ~ nýbrž 

proto, poněvadž tak káže norma. Normy mohou býti dle účelh 
a tudíž i dle obsahu svého různy: mají však jedno společné lni
terium: povinnost. Povinnost jest spojena s jistými skutečnostm"j 
dan}'Tmi normou. Norma tedy jest pouhým logick}'® důvodem 
poznání povinnosti; nev:;rtváří povinnostního poměru ve smyslu 
přirozené kausality; při normě není vůbec "aktu", leda jako sku. 
tečnosti, na niž norma upíná jistou povinnost. 

Jsou nonny, jichž plnění přenechává subjekt normy subjektu 
povinnosti. Subjekt povinnostní plní normu jen tehdy, když ji 
plniti dlCe. Tyto normy mají ráz autonomní; sem spadají normy 
cthické. logické, estetické a. ,{.,'Ta.matické. _ 

Normy autonomní nestač,l však k tomu, aby lidské soužiti 
bylo umožněno. K -tomu jest třeba norem· stanovíde-h povinnost~\ 
jež plniti povinnostní subjekt má bez ohledu na to~ zda je uznává 
či neuznává nebo je plniti chce čí nechce. Povinnosti tyto musl 
bý"ti tedy tak stano"veny~ že plnění jejich může býti vynuceno 
a to státem normy ty dávajícím._ Takovjwi normami jsou normy 
právní. Norrna _ právní ma ráz heteronomní; zůstává však i pře_s 
to, ze jes-C státní mocí vynutitelnou~ llonIlOU a má všechny vlast
nosti normy. I ostatní nOTmy mohou se státi normami právními, 
přejdou-li y normy státní moeí vynutitelné. 

Část druhá. 
tlledisko finanční vědy a finančního práva 

obou disciplin. 
dle celkového obsabu 

§ 3. Hledisko fÍnančnÍ vědy str. 7 
Východisko finanční vědy: finanční hospodářství státlL Defi

nke finanční vědy ukazuje nám její teleologický rá.z. Final1ční 
věda nemá na mysli konkrétního státll; nauky finanční vědy jsou 
rázu všeobecného: jsou pouh}'Tmi pokyny a radami pro finančního 
politika. 
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~Fin~n.~_~Cv~4a především učí, na které hmotné statky lze 
sáhnouti k úhradě stálirch a trvalých (řádných) potřeb státních. 
Při volbě těchto statků dlužno zachovávati nlzné zásadv, jež mají 
zpravidla ráz teleologický; zásady tyto nejsou norma-nú stanovÍ
cími povinnosti. .TeleólogickS" směr finanční vědy se zračí též 
v nauce o soustavě daňové. Pokud se finanční věda zabývá 
následky a účinky dávek na hospodářsk~- a sociální život, zaufímá 
hledisko kausální. ' ' 

Dále učí finanční věda, jakSrch prostředků múže stát po
užíti na úhradu potřeb mimořádných. I v této části jest nazírání 
fina~ční vědy teleologickým; pokud však se zabývá tato věda 
studiem následků a účinků těchto mimořadllých prostředků na 
hospodářský a sociální život ve státě, jest její nazírá.ní kausálním. 

Rovněž i nauky finanční vědy- o státním rDZpočtu spočívají 
v nazírání teleologickém; pokud tato věda popisuje historii zařízení 
rozpočtových, jest její hledisko kausálním. . 

§ 4 .. IDedisko fina.ni:'niho práva str. 10 
Finanční politik volí dle pokynů fili"ančnÍ vědy jisté statky

nebo jednáni, z nichž jistS" konkrétní stát dle sv:y~ch sociálních, 
kulturních, h9spodářsk}'ch a jin}Tch poměrů může si učiniti zdroje 
příjmů. 

Volba učiněná finančním politikem pro tento konkrétní stát -
uskutečnl""se stanovením různých povinností,,':tedy č.inností llorma
th'1l1. Ethická norma však k tomu nestačí; povinnosti tyto musí 
biTti vynutitelny; dlužno je tedy stanoviti normou právní. Právní 
normou dlužno st::l..noviti též hospodářský_ plán státní jakož i. úpraYll 
příjmů mimořádnýeh. 

Soulunem právních norem jistého sbitu v oboru finančniho 
hospodářství tohoto státu jest finanční právo. Definice Bráfoya 
a Myrhachova,. Finanční právo néní však zvláštním právem pro 
sebe a .lest pouze částí jednotného právního řádu jistého státu. 
Pro vznik finanční normy jsou základem úvahy teleologické, čin
nost toho však, kdo buduje normu. spočívá v nazírání jiném. Tato 
činnost vysvitne nejlépe z obsahu -u nás pla-tnSrch zákonů o dáv
kách. Ustanovení všech těchto jakož i jinj-1ch zákonů o dávkách 
dají se rozčleniti ve skupiny společné všem zákonům o dávkách. 

Z uveden§eh obsahů- patmo, že činnost finančního právníka 
jest od činnosti finančního vědee resp. politika zcela odlišnou. 
ťinanční vědec a, politik uvažuje tel~ologicky, finanční právník 
uskutečňuje idey finanč,llího politika stanovením 'vynutitelu\Tch 
povinností; činnost jeho jest .tedy normativní. . 

Část třetí. 

Oddíl prvý. 

Hledisko finanční vědy a finančního práva, pokud se týče úhrad 
řádných. 

§ 5. O poplatcích . str. 16 
Brifova finančně-vědecká definice poplatkiI. Podstatné znaky 

poplatků dle finanční vedy. Případy poplatkll. Teleologické lla
zírání finanční vědy při poplatcí-ch. 

Poplatky ve finančním právu. Normy u nás platné. Po
platkovSr zákon nedefinuje poplatků. Finančně vědecká definice 
p0platlm nesouhlasí, pokud se týče účelu poplatku pro kritedum 
finanční vě9-Y rozhodného,. s našimi předpisy .poplatkovými. Při 
zkoumání poplatkovjTch norem sluší tudíž abs·trahovati od úeelu 

V 

a posuzovati je vi-Iučně dle_ obsahu povinnosti stanovené normou. 
Právní norma stanO\~Í pak pomocÍ jistých skutečností pouze po
vinnost odváděti státu dávku a jiné povinnosti s plněním této 
povinnosti spojené. 

!i (j. O daních str. 19 
Bráfova finančně-vědecká definice daně. Finančně-vědeck}T 

rozdíl mezi poplatkem a daní. V obou případec.h jest však hle
disko finanční vědy teleologické. 

Hledisko finančního práva: zákony li nás platné nedefinují 
pojmu _daně a stanoví jenom formálně slovy: "IJOdléhá dani", 
jak}"si trpný stav, jenž jest celým komplexem -povinností, z nichž 
finančně-politicky jest nejdůležitější povinnost platiti daň; llonna
tivně jsou však i ostatní povinnosti tohoto komplexu stcjn~Tmi 
právními povinnostmi jako povinnost platiti daň. Daňové zákony 
se o účelu daní nezmiňují a stanoví pouze jist}! povinnostní vztah; 
nazírání našich positivních z-áJ~onú o daních není tedy teleologické~ 
nýbrž normativní. Právní definice dávek: Myrba,ch! -Vogel, :Mayer) 
F'leiner. -

Teleologické· hledisko finanční vědy jevÍ' se dále v základ
nich princ.ipech daňových. Zása.dy finančně-politické: zásada tl0 -

staiSitelnosti a zásada pružnosti. Národohospodářská zásada_J30u
ladu mezi ukojením potřeb veřejn:ý~ch a potřeb soukromS·ch. Zásady 
spravedlnosti daňové: zásada všeob.€?cnOÉ'ti a stejnoměrnosti. 
Finančně-politické. a národohospodařské principy spočívají -v -ú,,'i:' 
hách teleologických, zásady spravedlností daňové jsou maximou 
ethickou. Tyto základní principy nestanoví povinností, nejsou 
však pro finanční právo bezvJ'Tznamny. Jsou pokyny a radami 
pro toho, kdo finanční normu buduje. Zásadu všeobecnosti a stejno
měrnosti možno i normativně provésti. Zásada ·řádné správy 
daňové. Finanční věda musí se omeziti pouze na stanovení vše
obecných zásad sem spadajících, zevrubné provedení těchto zasad 
přísluší finančnímu právníku. 

Hledi,ska finanční vědy a finančního práva pokud se týče 
soustavy daňové. R.ozdll mezí subjektivními a objektivními d::!.-'" 
němi 'spočívá ve skutečnostech, které norma urči pro rozsah, berní 
povinnosti. Skupina tato odpovídá_ tudíž nonnatiVllÍmu- nazírání. 
Skupina d111há, která rozeznává daně v}rdělečm\ majetkoyé II 
spotřební, vychází ZE' zdrojů příjmů a, spočíva v prvč řadě v na,
zírání teleologickém. Třetí skupina jsou daně }lřímé a nepříme. 
Toto rozdělení jest původu teleologickóho a odpovídalo by hle
disku normativnímu, kdyby 88 hospodářský jev, jejž t.oto rozdělení 
předpokládá, totiž přesunutí daně, dal i normativně zac.llytiii. Naše 
zákony O spotřebních daních toho však nečiní; naproti tomu znají 
naše zákony daně přímé, u-nichž přesunutí daně jest hospodářsky 
možné a také se děje, při čemž však zákonem nejsou stanoveny 
skutečnosti, jež by přesunutí vylučovaly. 

S hlediska normativního bychom mohli rozlišovati daně jen 
dle sklltečností, s nimiž jest spjata povinnost jiBtou dávku platiti; 
bylo hy však i toto jen jistou pomůckou orientační. 

Dcfiniee soustavy daňové dle finanční vědy;' tato definice 
předpokládá jist~T vnitřní vzt.a,h jednotliv}'ch dnlllů daní a, od
povídá tudíž- hledisku teloolog'ickému. Se -stanoviska .normativního 
tento Vllitřní -vztah nepadá na váhu; systémem daiiov~-m se stano
viska normativního jest pouze souhrn právnich norem jistého stittu 
o státním finančním hospodářství t.ohotO- státu. . 

Třídění daní v literatuře finančně-právni. Naše positivlli 
právo stanoví některá zvláštní právní za.řízení pro skupinu pří
mých nebo skupinu nepřímých daní~ aniž by však pojem těchto 
skupin vyznačovalo blíže. 

Ca.ha~ Finanční věda ft. tjnančnÍ právo. * 



VI -

Roztřídění daní se stanoviska normativního postráda vnitřní 
materielní spojitosti; tato vnitřnÍ- materielni spojitost není však 
vyloučena li prvků berní povinnosti vůbec" takže není nemyslitelna 
právní norma, jež by prvky společné berní povinnosti při -všech 
druzích dávek uváděla v jednotný systém. Již nynÍ. platné zákony 
obsahují společná ustanovení pro celé- skupiny daňové. 

§ 7. Právní poměr da.n~~ normou finančního práva o dávkách str. 31 
Poj~m právního poměru s hlediska -normativního; jest to 

povinnostní vztah, jenž jest současně a bezprostředně spjat s exi
stencí jíSt)7Ch skutečností, vyznačeu}'ch právní normou. Chceme-Ii 
zkoumati právní poměr dle normy finančního pniva, jest nám 
zkouma.ti: skutečnosti dané normou finančního práva, povinnosti 
s nimi spojené) subjekty povinností a způsoby vynutitelnosti 
plnění těchto povinností. Toto zkoumání provedeme při dani 
z důchodů, dani z piva jako dávce t. zv. produkční, dani z cukru 
jako dávce z hotového produktu, poplatcích a dani z převodu 
statků a z pracovních "výkonů. 

t. Daň z důchodu (příjmu). 
I. S k li teč II o s t i, s j i c h ž e x i s t e.n c í j e st p r á v n í-m 

řád e m s p j a"t a "b e r ní p o v i n II o s t. Zvláště o skutečnosti 
l,oznámení" poplatníku výše připadající daně platebním příkazem. 
Platební pi-íkaz není ničím jiným než formou, jíž subjekt platební 
povinnosti se uvědomuje, že má tuto povinnost plniti. Platební 
příkaz nevytváří platební povinnosti obsažené již v povinnosti 
herní dané souča.sně a bezprostředně se skutečnostmi, s nimiž 
norma. perní povinnost spojuje. Význam, jaký se v literatuře při
suzuje platebnímu příkazu; jest pr:fr autoritativním aktem, jímž vy
tvá.ří se platební povinnost;- Myrbach, Vogel, Mayer. Nesrovnalosti 
v theorii Myrbachově. 

II. P o v i n II o s t i s e s k u teč II o s t mi. s. poj e II é. Sku
piny povinnostní: a) povinnosti poplatníka, b) jiných osob a 
c) or;ránů ukladaeích. Uvedeme současně i subjekty povinností a 
způsoby vynutitelnosti. 

A. Povinnosti pop.latllíka. 
Zdá se, jakoby veškeré, povinnosti. poplatníka byly vYčer

pá.ny jedinou povinností, totiž povinností zaplatiti daň. Tato p.o
vinnost jest však se stanoviska normativního jen jednou z celého 
komplexu povinností stíha.,lících poplatníka. Tímto koplexem povin
ll-.2§.tnim zovemc povinnostní poměr vyjádřený zákonn}''1li" rčením 
,1Podléhati da.lli'\ t. j. ,~berní povinnost". S bledislm teleologického 
jest povinnost iaplatiti daň nejdůležitější; s hlediska normativního 
jsou však všechny "povinnosti obSg,Žellé v "berní povinnosti" stej
n:fTmi právními povinnostmi. Různé druhy povinnosti. Souhrn: 
právními povinnostmi poplatníkovými jsou tyto povinnosti: po
dáti včas pravdivé a úplné přiznání, uposlechnouti vyzvání ko
misí neb_jejich předsedů, dostaviti se před orgány ukIadaeí, po
dávati správná' prohlášení v řízení a plat.iti v určitý termin daň~ 

B. Povinnosti jiných osob. 
C. Povinností úřadů. 
Povinnm,ti orgánů při ukládání a vybírání daně .isou povin

nostmi imperativními, služebními a nikoliv povivnostmi nOJ'm1,tiv
ními, neboť úřad a povinnost jest identita. Tyto povinnosti hy 
do zákona neměly h<rtí pojaty, pouze do služební inRtru1rC'e. Po
vinnosti organické tkvi sice v poslední" řadě též' "v právním l'ádu, 

- vn -
bezprostředně však v organickém postavení úřadu, t. j. v impe· 
rativním poměru mezi státem jako vykonavatelem právního řádu 
a jebo "orgánem určeným k tomu', aby vykonával vůli státu"v této 
jeho vlastnosti. Druhy povinností uložených finanční llormqlj. 
úřadům. 

D. Povinnosti odhadních a odvo·lacích 
komišÍ._ 

Úkoly těchto komisí jsou takovými, jež by vlastně měly 
konati státní úřady; lze tudíž o charakteru těchto povinností říci 
totéž~ co bylo řečeno O" rázu povinností úřadů. Imperativní ráz 
povinností komisí vypl}TYá i z ustanovení zákonných. Druhy 
povinností uložené komisím nebo jejím předsedům finanční normou. 

2. Daň z piva. 
1. Skutečilosti, s jichž existencí jest práv· 

ním řádem spjata berní povinnost. 
Lze rozeznávati skutečnosti _dle jistých období: stadium 

předvýrobní a stadium vlastní výroby až do doby, kdy v}Trobek 
opustí výrobnu. 

II. Povinnost,i s těmito skutcčn~stmi spoj·ené. 
a) Stadium předvýrobní. 
Povinnosti v tomto stadiu uložené maji za účel připravjti 

podldad pro příští kontrolu vlastní výroby. Druhy povinností. 
bl Stadium výroby. 
Druhy povinnosti. 

3. Daň z cukru. 
I. Skutečnosti, s jichž existenci jest prav

ním řádem spjata berní povinnost. 
Zákon rozeznává skutečnosti v různých obdobích: stadium 

předvýrobní~ stadium výroby; sta.dium hotového výrobku, dokud 
se tento nalézá v místnostech výrobních; stadium hotového v:t
robku opouštějícího v}'l'obní místnosti; stadium~ "kdy výrobek již 
opustil v}'robni místnosti. 

II. P o v i n n o s t i stě m j t o 'S k li teč II o s" t m i -s 'P oje II ě. 
Druhy povinností v těchto jednotlivých obdobích. Zvlášt 

o osobní povinnosti platební a o osobním ručení. V-ecné ručenÍ. 
J\lyrbach dedukuje z věcného ručení, že nárok na zaplacení dav-ky 
z cukru se v prvé řadě řídi proti věci a že osobní povinnost ku 
placeni této dávky jest pOUhým ručením a řadí proto dávku. 
z cukru mezi "daně na" věci". Důvody proti tomu. 

4. Poplatky. 
L Skutečnosti, s jichž' existenci jest prav-

ním řádem spjata berní povinnost. 
Druhy skutečnosti. 
II. Povinnosti s těmito'skutečnostmi spojeu(\ 
Při 'poplatcich\ .lež se zapravují kolkem. 'Z tohoto způsobu 

placení dedukuje Myrbach, že, se v těchto případech nejedná. 
o osobní platební povinnost. Důvody proti tomu. 

Při poplatcích, jež se zapravují přímo. Druhy povinností. 
Zvlášt o povinnosti platební. PIatebnj příka"Z není .autoritativním 
aktem, jímž vytvořuje se povinnost dávku zaplatiti. 

III. Subjekt" povinností. 
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5. Daň z převodu statků a z pracovních výkonů. 
Skutečnosti, s jichž- existencí jest právním 

berní povinllost, a povinnosti s těmito skutečnostmi 
Heteronomní ráz berní povinnosti; "povinnost" 
normativního uvažování 

řádem spjata 
spojené. 
východiskem 

str. 63 
Všeobecné rozvržení povinností, tvořících "berní _ povinnmit'" , 

při uvedeu}Tch druzích dávek. Toto rozvržení odpovídá obsahu, 
jednotlivých povinností, jenž se jeví teprve při skutečném ""'Y
plnění povinnosti; jest to tedy kriterium vnější. Vnitřní pojem. 
povinnosti tím dán není a nedá se vůbec definovati. Tento vnitřni 
pojem _ povinnosti nespočívá ve vědomí za.vázaného subjektu, že 
má něco konati, neboť berní povinnost jest uložena i subjektem 
nemajícím vědomí (právnickým osobám) anebo takovým, jež si 
pro neznalost normy povinností ani uvědomiti nemohou. -Vědomí 
povinnosti jest vnitřním kriteriem při povinnostech autonomních; 
r,áz právních povinností jest heteronomní. Typický příklad prO' 
heteronomní ráz berní povinnosti; jsou to povinnosti, jichž _ne
plnění se subjektu přičítá a za něž se tudíž subjekt činí zod
pověduJ'rm. 

Heteronomní ráz právní povinnosti jeví se tedy v nřiěita
telnosti = odpovědnosti. UstanovClúrui normy zaručujícími _tutO' 
přičítatelnost se ničeho nemění na normativní povaze normy; 
ustanovení tato spočívají v tom, že norma stanoví následky ne
plnění povinnosti, totiž prostředky, jimiž neplnění povinnosti může 
stát jako subjekt normu dávajíCÍ vynutiti. Vynutitelnost jest
pouh~rm vnějším výrazem heteronomního rázu právní normy. 
Weyrova formule. 

Heteronomní ráz právní normy nese dáJe ssebou, že povin
nost právní jest něčím Ramostatným a rozlišným od- "práva" nebo
"oprávnění" z normy jiné osobě plynoudho .. Jest při uvedených 
povinnostech, obsažených v herní povinnosti, nčjaké "právo" 
nebo "oprávnění" jiných osob?, Není; tento poznatek nás při
bližuje k noetickému názoru, že východiSkem každého no:r:rr:tativ
ního uvažování není "právo'.', nýbrž ~:povinnost". 

Oddíl druhý. 

Hledisko finanční' vědy a finančního práva, pokud se týče úhrad 
mimořádných. 

§ 9. Úvahy předcházejíCÍ vzniku normy str. 67 

1. Teleologické úvahy před vznikem- normy. 

A. Daň či dluh? 
Mimořádné příjmy můžoe si stát zjednatí zvýšením dávek 

posavadních nebo zavedením dávek nov)'rch nebo odprodejem 
státních statků nebo konečně úvěrem. Volba těchto prostředků, 
zvIašt rozluštění problému "dluh či daň?" závisí na různých mo
mentech, jež jsou předmětem úvah ryze teleologických. 

ll. P r a roe n y stá tn í vý p lij čky. 
Finančnímu politiku jest uvažovati, které kapitály se nejvíce 

hodí pro žádaný úvěr. Kapitály domácí již produktiVně uložené 
nebo volné. Kapitály volné hledané průmyslem nebo ohchodem~ 
konkurence soukromohospodářsk}Tch činitelů při hledání úvěru, 
zdražení úvěru státního. Úvěr v cizině. 
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C. Typ půjčky a bližší její vlastnosti. 
Pi'ljčky splatné v krátké nebo v dlouhé době,' splacení kapi

talu nebo pouhé rent~~ ve, V}7-ši úroků, ,:pf}soJ? ._spláce~í kapit~l1I; _ 
Půjčka jako papír ukladaeI .nebo ,poskytuJ!?~,"puJcovatelum te!-:.-.Jlll~ 
hospodářské ,~ocly (prémIe, -vyhry). PUJcky _ 'se ?trany ve:;?~elu 
:sice ncvypovedltelny, za to vsak snadno prenosltelny. PUJcka 
vnucená. 

~rěna. půjčky. úroková míra. Emisní kurs. Daňové výhody. 
Zajištění půjčky. 

1'cchnická provedení půjček: veřejná subskripce, prodej 
hotovSrch dlužních úpisů, zápis do knihy o státním dluhu, kusy, 
v nichž sluší dlužní úpisy vydati. 

2. Normativní úvahy před vznikem normy. 

A. Forma normy. 
Stanoviti podmínky státní výpůjčky jest aktem rozlišni·m 

od aktu vlastního uzavření -půjčky s věřiteli. Orgány representující 
stát -(národ): pt3..rla.ment a hlava st?-tu st~~oví pod1ll:ínky půj?kj~ 
a pověří státní správu, aby uzavrela pn,Jeku. Pov1Il??st, statm 
správy uzavříti, půjčk;-t jen za jistý-cl: p~d.n]Ín~k :o: plmtI zava,zky 
státem převzate. Povmnost tato roUSI by tI pravl1l a proto forma, 
v níž se ukládá. musí býti právní normou. 

-Povinnosť státu vůči věřiteli povinností ethickou. Prostředky, 
jimiž právní povinnost sttní správy může b~~ti vynucena. 

B. Obsah normy. 
Poskytnutí úvěru jest smlouvou; norma má tedy stanoviti 

přesně essentialia ncgotii. Z důvo~ů. účeh;o~ti se m~l?hdy do: 
poručuje: a by nor~a prene~ha~a statm sp!av~. st~novltIv l2:e~ten~ 
z podsta,tnS'-ch znaku. To ma vsak v nOfille b)rh ,'yslovne receno, 
neboť takováto stanovení i3tátní správou sa.mou mohou se vůči 
právní normě jeviti jenom jako pouhé skutečnosti, na !leŽ nor:r:-3: 
viže jistou povinnost pravni, a nemohou sama o sobe vytvontl 
nějakého právního stavu. 

§ 10. PovinnoBti z hotové normy vyplývající str. 75 

1. Skutečnosti, na něž norma vÍže právní povinnosti 
státní správy. 

Uzavření státní půjčky jest pdvním jednáním, Skutečnosti, 
na něž norma vÍže právní povinnost státní správy, jí normou 
uložené závazky plniti) jsou. tedy ty, p~>i j~lji~hž ~xi,síenci slušÍ

v 
dl~ 

právních norem p~va~ovatl toto p~aV:~l1 J8.dnaDl
1 

za u,Z0Vr~lle 
(perfektní). TbeoretlCky rozpor o pravmm razu tOll0to pravmho 
jednání, jedná-:li se o půjč~u sjed;lan?u s;-tbsk,ripcí: půjčk~ v právně· 
technickém smyslu nebo uplatne ZClzem prav z dluhopISU. S hle
diska právní ~oetiky jest at již v spla?ení l!-p.~~lléh? obn?s~ anebo 
vydání dluhopISU pouhou skutecnostl, s Je]lZ eXIstenCI Jest dle 
právního řádu současně a bezprostředně dána jistá po"vinnost 
státní správy. 

2. Obsah povinnosti. 

A. Přehled. 
Povinnost státní správý sjednati půjčku jist)'lll způsobem, 

vydati dlužni úpisy nebo zapsati dluh do knihy o státním: dluhu, 
platiti úroky v termínech -a méně- normou -stanoVený-ch1 'Spláceti 
,dluh způsobem v zákoně určen~-m a konečně zachovávati výhody 
normou nebo prospektem stanovené. 
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B. Jednotlivě. 
a) Povinnost státní správy vydati dlužní 

úpisy nebo potvrzení o zápisu do knihy o stát
ním dl ull u. 

aa) Právní ráz dluhopisů. 
Dluhopisy na' jméno a dlullOpisy na doručitele. Otázka 

právl?-!ho rázu dluhopisů má býti pro svoji důležitost pro upisova
tele JIŽ vyřešena v zákoně nebo prováděcím nařízenÍ. 

bb) Vnější úprava dluhopisů. Kupony. Talony. 
Plášťl kuponový arch, ta.}on. 
ce) Přeměna titru na do-ručitele v papíry na. jméno anebo 

obráceně a přeměna v dluhy knižnÍ. 
Předpisy li nás platné ad bb) a ce). 
b) Povinnost státní správy spláceti dlužný 

kapitál. . 
Tato povinnost jest při papírech na doručitele ,spojena se 

skutečností presentace papíru věřitelem-o Jiné skutečnosti s nimiž 
tato poviI~:nost jest spojena: uplynutí jisté doby určené předem 
neJ?,o, dle JI~1Tch skytečností z, pevného umořovacího plánu vyplý
YaJ~clch. Pn dluZIch rentovy<,-b:- _ vj'rpověď se strany státu. .Má 
hit! dluh umořován dle pevného plánu nebo _ má býti ponechána_ 
státní správě možnost umořovati dluh libovolně, t. j. ve volných 
splátkách? . 

Zvláštní povinnosti státní správy; býlo-li normou stanoveno 
ze splácení kapitálu má se díti dle jistého pevného slosovacíh~ 
plánu: vylosovati v přesně určené tenniny jistou předem určenou
část dluhu a oznámiti veřejně v}'sledek vylosování. 

Zvláštní povinnost státní správy při splácení dluhu rento
vých: vypověděti a výpověď veřejně ohlásiti. 

Právo dlužícího státu předčasně . .t. j. -kdvkoliv jednostranně 
dll!~ . vypoyěděti, a splatiti,. jedná-li se o dluhy splatné po jisté 
UTelte dobe nebo dle pevneho slosovaeího plánu. S hlediska nQr
!ll~:ti~'"Ilího j~st to, nepřipustno. Stejně sluší posuzovati změny 
1 Jmyeh povlllnost! normou stanovených (konverse). 

" Promlč~ní ,P?vinn~~sti sp}áceti dll!žn}r kapitál. Stanoviti pod-
llllUky promlcem .lest Cll1llosh norma.tIvní. 

c) Povinnost státní správy platiti úroky. 
Skt~tečnost, na n~ž .. se, tato povinnost upíná, jest určená. 

normou: Jest to uplynutI Jlste doby. Kromě toho jest normativně 
Btanoviti, kde se má výplata diti) jakož i další bližší modality 
t}rkajíeí se výplaty. Předpisy li nás platné. Promlčení úroků. . 

Další předpisy: o vinkulaci a de-vinkula.ci títní. o obstáv--
kách a exekuci na dluhopisy a úroky. . 

d) Jiné povinnosti stáťnÍ správy. 
Zajištění pohledávek věřitelských vůči státu .. Připuštění 

dlužn1ch úpistí na. bursu. 
e) Povinnosti jiných orgánů než státní 

spr,ávy. ~ 

, ,Správa a kontrola státního dluhu. Předpisý-- O ředitelství 
st,Ltmho dluhu, pokladně státního dluhu kontrola státního dlUhu-
vykonávaná pa.rlamentem. ' 

§ 11. Závěr str. 84 
Předměty normativní úpravy o státním úvěru jsou velmi 

rozmanity. Rozdíl hledisek finanční vědy a finačního práva jest 
zde velmi patrný a přesně vyhraněný. U nás jest velmi mnoho 
předpisů upravujíeíeh obor státního úvěru a jest žádoucna úprava 
jednotná. "ReiehsschuldenordnungH v Německu. 
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Oddi! třetl. 

Hledisko finanční vědy a finančního práva, poknd se týče finanční 
rovnováhy ve státě. 

§ 12. Rozpočet . str. 8Ď 
Vrchním -pravidlem finančního hospodářství státního jest za

bezpečit! úhrad~ ,:šem ,pot!eb~,~; dlužno
v 

tedy ::ědětij z,d~ ~dejsou 
skutečne takove uhrady, Jake JSOU potreby; treba znatl 1 pnJlllY 
i výdaje. K tomu pak slouží rozpočet. Definice rozpočtu s hlediska 
teleologického. Nedostatek právní definice rozpočtu. 

§ 13. Právní povinnosti při státním hospodářství finanč-ním str. 86 
První povinností při státním hospodářství finančnÍlll je.st 

tedy: sestaviti rozpočet. Norma tuto povinnost zavádějící měla 
by býti normou právní, při čemž by subjektem povinnosti byla 
státní správa. _ . 

Další povinností státní správy jest, předložiti sestavený roz
počet parlamentu do jisté doby před počátkem nového hospodář
ského období. 

Povinnost parlamentu, aby rozpočet zkoumal a jej do jisté 
doby před počátkem nové hospodářské periody _buď schválil nebo 
sestavil rozpočet jin}r, t. j. povinnost parlament14 aby poskytl 
státní správě pro další hospodaření pevný podklad. V práyní 
theorii panují o této povinnost.i parlamentu různé názory. - Právo 
parlamentu schváliti rozpočet jest· dle Labanda. omezeno. K o·· 
obmezené právo parlamentu povolovati rozpočet. dovozují Komad 
a Myrbach. 

, Dle našeho názoru není konstrukce práva parlamentu po
vo}ovati státní správě rozpočet správnou, dokud by právní řád 
nestanovil, eo má b}rti se zákony platn~llli, na nichž jest rozpočet 
vybudován, kdyby parlament odepřel schváliti rozpočet. Schvá
lení rozpočtu parlamentem nemá b§ti zvláštním právem parlamell,tu, 
neboť, jest podstatnou povinností parlamentu jako zástupc,e 
národa. Nemusí ovšem parlament vždy schváliti předložený mu 
rozpočet; neučiní-li toho však, _pak jest po·vinen jej změnitil 
resp. stanoviti rozpočet, t. j. základ hospodářsk:)" jiný. Schválením 
rozpočtu parlament nedávi práva státní --správě vybírati dane 
podle' platných zákonu a konati vydáni l nýbrž ukládá jí povin
nost toto činiti. 

:Řečená povinnost parlamentu jest pouhou povinnosti 
ethickou: povinnost státní sprá"l'Y V}'bírati daně podle platnS"ch 
zákonů a konati výdaje má býti povinností právní. Parlament 
nekonající ~vou povinnost ethickou zhavuje státní sprá\"u povin
nosti právní, eož jest pro hospodářstVÍ státní nebezpečniTm~ neboť 
ji zbavuje zodpovědnosti. 

Povinnost státní spráyy vybírati daně a, povinnost její ko-
nati v:(Tdaje. Zápověď virementů. . 

Kontrola. státního hospodářstvL Zvláštní. orgány _na yládé 
nezávislé. Obsah normy týkajíCÍ se kontroly této. Právní poyin
nost kontrolujíeího org-ánu. 

Právní povinnost státní správy podrobiti se kontrole pří
slušného or,e:áIiu. 

Právní normy stanovící všechny řečené poyinnosti nejsou 
pouhými opatřeními správními, pouh-vmi zákony formálními, n\'brž 
zákony materielním}. Laband a Bráf je považu.ií za, opatření SpráYlli. 

Je-li přípustnSrm, ahy parlament - odepřel schváliti rozpočot 
v celku? Právní povinnost parlamentu sellváliti rozpočet nemožll~. 
nátlak nepřim)'r. Prostředky vynutitelnosti llv€den};-ch vrávnieh 
povinností. 
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Část čtvrtá, 

§ 14. Finanční právo a právní systematika str. ·91> 
Vý~hodiskem práVnic~ého uvažování jest právní povinno15t 

stan~ve;tla lloTmo~. N orrna Jest dána v zájmu lidstva. PovinnostI 
r~_z~yml l}?rma,ml stanovené v zájmu pospolitosti lidské - mohou 
b:Y~l <ge ueelu normy různé. POVÍllllostr takových je mnoho vy
ply:yaJl z ,,;mno,hotvárno~ti }idské~o s,~užití. -Kolise' zájmů ~ ne~ -
IIl?-OZll?st pIes~eho. vytycem hramc zaJillů individuelnÍch a- zájmů 
ldske pospolItostI. 

_ ". Dáy~y se platí v zájmu toho, v'jehož zájmu jsou i -potřeby,.. 
!lla.llCl,. hýtI u1rr~zeny .. Toto pak se děje _v zájmu jednotlivcův' 
1 '; zaJm~ ~e~ku. "ZáJmem" odůvodňuje právní theorie dualismus 
p~~va vereJllveho a 80l!~ro:ného, theor~e zájmová. Z uvedených 
pl~kla;d.ů dlu;llo USO~~ltI" ze no:my ~lllančního práva nedají se 
zaradltI ~ du;od?- l,Za,]mu' do nektere z těchto právnich skupin 

v ~l kn.tenum theorie mocenské k tomuto neopravňuje' 
pone,:adz po~nllost ul?ž~ná finapční normou jest uložena povln: 
no~tmmu subJektu prave tak ,lako povinnost uložená normou 
prava soukromého, a- finanční norma zná jednání mezi státem a 
poddaným jako mezi koordinovanými.' _ 

. P.o,!st,ata. _~heorie organické. S hlediska zásadi všeobecnosti 
byv ~~anclll prav? mohlo býti posuzováno jako součást práva 
vere.l~eho. Dlye o zasa.dy ste.jnoměrnosti, jež hledí ku ryze indivi
duelmm pom~~m J.ednothvcc, by slušelo posuzovati finanenÍ 
právo za soucast prava soukromého It. 

Praktické důsledky dualismu: . rúzná interpretace a komp~
ten~e;_ kur/ozhodovánÍ; Myrhach analogii vylučuje, Tezner při
po~stI. Naz~r- Schenkuv o různosti - interpretačních zásad Ana
logIe ~ .hle~lsk& právní _ jednotnosti. Rúzná kompetence ku roz
ho~ovam predpokládá vnitřní materielnÍ znak jímž se rozlišuje 
:Qrav~ .s~~romé 'od práva- veřejného. V phpiatcích. rozhodújÍ 
fmancm. ~rad:y o _pr~vuích jednáních dle norem práva soukromého 
Berna,tzlkuv usudek o právním dualismu. . 

y Dualismu~ jest břemenem .právní _ theorie .30 -nútí své -.-přl-
vr~en~,~ ku ruz~ým p,:á;nímy kons~ru1ccím (l,smíšené instituty 
praVUI a "prvky spole~ne ~b~ma pravním skupinám). 

. Smloyvy v obo~ fma~clllho práva: vyrovnání o dani z masa 
:yma ~ ,most~ a pronaJem t~chto daní y dle dřívějších zákonů, pau: 
salovam dane dle nov.ého za-k ona o vBeo~ecné dani nápojové, do~ 
hoda

VY 
dl~ § 23 o (lam ~ ,cukru, -dohoda o ocenění předmětú pro

\'Yill-ere,m pop~atku, pausalování poplatku z obchodních a živno':'
stenskych kn~hl dohoda o přímém placení poplatku s ústav 
a s~olečnostml d}e § ~28 popl. zákona a dohoda dle § 19 zákon~ 
o vseobecne. da~l z prevodu statků a z pracovníh výkonů. 

. P!áVUI pOJmy občanského práva užívané v normách .finanč-
mho prava. 

Normy fina'nčního v,ráva
v 
j~ou' součástí jednotného právního_ 

řádu. Jednotná úprava financmho hospodářstVí státního. 

Část prvá. 

Úvod. 
§ 1. Základní způsoby nazírání '). 

Pozorujeme~li život kol sebe, tu především vidíme hmotné 
předměty, vidíme, že vftbec jsou a tážeme se: co jest to a jak to 
,-zniklo? Vykládáme si tedy především pouhou existenci před· 
mětu. Vykládajíce si ,:esse" tohoto předmětu, v?'ímáme si jeho 
vlastnosti, které přímo postřehujeme svými smysly. Předměty 
jsou tvrdé, měkké, červené, kyselé, hranaté, kulaté atd. Při 
pouhém postřehu předmětu zkoumáme tedy existenci předmětu, 
jeho substanci a formu. Během dalšího pozorování vidíme, že 
předměty se růzll)rmi vlivy mění, ba že i substance i forma 
předmětu se změní tak, že změněný předmět pokládáme za nově 
lJOvst.alý a pftvodní za zaniklý. l\Iftžeme tedy předměty pozoro
vati,. pokud se týče jejich vlastností, jejich vzniku, změn.a 
zánikn. Tento zpftsob pozorování spadá do oboru věd přírod
ních a neobmezuje se na předměty hmotné, n)Tbrž na přírodni. 
jevy vftbec. Tímto způsobem pozoruje fysik, přirodopisec, 
medik, chemik a hledá příčinn bytí a změnu jevn a táže se po 
l' ř í či ně jevu a jeho nás led c í c h. Nazýváme proto tento způ
sob nazírnní přirozen)rID a poměr mezi příčinou a následkem 
příčinností (spojitostí, kausalitou) přirozenou (cansa e!liciendi, 
causalitas naturalis). Tento způsob pozorování má tedy svoje 
jméno odtud, že jest vlastním nazírání přírodních věd. Tím 
však není řečeno, že by tento způsob byl možným ,:ýlučně pouze 
při vědách příwdních. Podstatnou známkou jeho jest, že se 
jím zkoumají příčiny a následky, vznik, změna a zánik jevu 
a. to jest možno, ať jest předmětem pozorování cokoliv. -Činnost 
historika nebo sociologa, studujícího změny a pokroky jistého 
zařízení určitého národa a státu a následky působení-těchto 
zařízení na společenský a hospodářský život onoho státu nebo 
národa, spočívá také na nazírálú kausálním. 

Předměty mají dále ještě jiné vlastuosti, jichž nevidíme, 
neslyšíme, nehmatáme, jich zkrátka nepostřehujeme přímo 
svými smysly, jež však přece můžeme zkoumati. Tyto vlast
nosti, -se však nedají zkoumati při pouhém ;,esse" předmčtu. 
P<h,řehneme je teprve, až nastane jistá č.innost, která použivá 

1) Stojíme na podkla.dě trialismu, jak jej podává Eng' 1 i š v článku 
~Nástin národohospodářské noetiky". (Sborník věd právních a státních, 
XVII. a XVIII. roč.) - "\V e y r: "Základy filosofie právní'\ Kel s e 11: 
)~Hauptprohleme der Staatsrechtslehre", a JelI i II e k: "Das Recht des 
modernen Staates: 1., stojí na půdě dualismu, rozdělujíce způsoby na~ 
ZÍrání v kausální a normativnÍ. 

(! a h a, Finanční věda a nn[l.n~ni právo. 1 
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př~ětu .k tomu, aby něč:ho dosáhla. Vlastnosti tyto se Ledy 
nepr?JevuJI samy seb?u, L. J. přímým púsobenim na naše smy3ly, 
nybrz -Jsou proJevovany JIstou činností, kt-erá onoho předmětu 
používá k jisté;l1U účelu. Projev těchto vlastností předpokládá 
tedy prOjev Cl Zl vWe. Tyto vlastnosti nejsou. tudíž absolutními. 
n"'brž pouze relativními; jsou .ien potud, pokud jistá bytost. 
tento předmět ch c e k jistému účelu. Y této skupině pozoru
Jem~ te~y předmět jako jl r o s tře dek k j i sté m u ú čel U. 

Nazuam v tomto směru na.zýváme teleolog'ick~'m a vlast
no~ti sem spadající jsou: užitečnost, účelnost a pod. Tuto kau
~~htu . zoveme teleologickou a příčinu teleologickou _ c a u s a 
f~nal:s: I pro t~nto. způsob l'0zo!ování vyšli .isme od hmotných 
predmetu nam bhzkyeh, ponevadz lze na nich tento způsob na
zírání podati nejsrozumitelněji. Jako prostředek k účelu mohu 
Y;;:,!<?p,ě~ použí!i čehokoli.". Každt vztah, poměr, stav, jednání 
n;u~e. ~ytr pro~tre~~em k~ JI~temu ucelu. Při tom ovšem subjekt 
c~lteJICl nemUSI by tl totoznym se subjektem pozorovacím' mohu 
zkoumati věci atd. nejen pokud jich mohu použiti k 11!ZlIým 
svým účeh'lm sám, n$Tbrž pokud jich illllže použíti k svým účelllm 
také někdo jiný. ' 

1': azírání teleologické předpokládá tedy jistou vůli. Vúle 
jest jevem psychologickj'111, tedy kausálním. Tento psycholo
gický jev jest tudíž přechodem spojujícím kausalitu přh:ozenou 
8 ka.usalitou účelnosti. Praví nám současnč. že nazírání teleolo
.L~jck~ má. svlij vznik y nazírání kausálním." 

Zcela obdobně nalezneme pojítko mezi kausalitou účel-
110sti a. tl'etím způsobem nazíránÍ. Jako jsme v prvém případě 
vyšli od - abychom tak řekli - původnějšího nebo lépe 
řečeno hrubšího zplisobu, jenž na nás pusobí dojmem bez
prnstřednim, a přešli k nazírání méně konkrétnímu, mužeme 
] zde od tohoto nazírání méně konkrétního dosíci .uazírání ab
st>".nktního ... N ejob~lCnějšÍm účelem lidské společnosti jest její 
(~Xlstence; a tento ucel Jest právě přechodem ku nazírání třetímu. 
Aby totiž tento účel lidské společnosti byl zachován, nemúžc 
každí' jednotlivec použ;,'ati .iakéhokoliv, pouhou vlastní vůlí 
chtěného prostředku k vlastním účelúm; kdyby každý jednot
livec v lidské společnosti chtěl hájiti vlastních zájmú libo
\'olnými prosttedky, vedlo by to nutně k rozvratu a snad 
j k záruku lidské společnosti. Jest proto nutno, aby každ:j, 
Jednotlivec měl na paměti, že jest. souř.ástí lidské společnosti 
a že má podříditi vlastní zájmy zájmům lidské společn-osti, aby 
umožnil její existenci. Tento vše.obecný účel- vyžaduje, aby sb 
lidé jistým zpúsobem, t"tiž dle jistých pravidel chovali. A toto 
nás právě vede ku třetímu zpflsobu, jímž možno nazírati na 
předměty, jevy, poměr'y, vztahy; jednání atd. Poněvadž, má 
b~Tti umožněno lidské soužití, má se každ}T jednotlivec, omeziti 
VB volbě účelu a prostředku a má se chovati dle jistých pra
videl, která nařizují to, co má b,' t i. Pravidla tato sluji 
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nor mam i. N ormastanoví tedy to, co má býti, t. j. jistou 
po-vinnost. 

Dospěli jsme tedy k tomu, že můžeme předměty, jevy, 
poměry, vztahy, jednání pozorov~t~.~le zás,:d ka,:sality. pH
rozené, totiž: že lnůžeme zkoumati JeJiCh vznik, zmeny, zanik, 
jejich příčiny a následky, dále že je múžeme zkoumati potud, 
pokud se hodi k nějakému účelu, tedy jak? prostředek k účelu 
a konečně potud, pokud nějaká norma, hledlC k tomuto Jevu atd., 
stanoví jistou povinnost. ' 

§ 2. Nazírání normativní zvlášť. Norma právní'). 

Kdo stanoví normu. t. j. subjekt normy, stanoví ji jak" 
prostředek k jistému úč~lu, v nejš~rším smysI~ ku dosažení 
souladu v lidském soužití. Norma ,lako celek Jest tedy pro
středkem k jistému účelu a má tedy svúj v z n i k v nazírání 
t.eleologickém. Rozsah povinnosti však normou stanovené 
mf1že se říditi pouze dle dané hotové noruľ,Y samé. 

N oTm-y upravující živ~~ ,lidské . spole~:r:~sti J~ou r~zné,~ 
Jsou především normy, t~'kaJ'c, se neJobecneJslho ucelu hds~e 
společnosti, totiž její existence. Takove normy b;>do,: s~ano:ltr 
povinnosti jež má každý plniti a budou se tykatI lIdskycl, 
statků ne;bytných ku živobytí člověka jako člena lidské spo
lečnosti; budou" míti za předmět bezpečnost těla, zdraví, statkft 
a pod. Vedle těchto nejelementárnějších zájmú jsou však 
v lidské společnosti ještě zájmy vyššÍ, jež sahají nad POUhOll 

existenci lidské společnosti a jež činí lidské soužití vznešenějším 
anebo příjemnějším. Těchto zájmů týkají se normy ethické, 
e·sthetické, společenské atd. Normy tedy mohou býti rÍlzné 
dle svého obsahu a mohou stanoviti různé povinnosti dle toho, 
jaký účel si vytkl ten, jenž jistou normn stanovil. Nebude však 
třeba aby tento účel sám 'vysvítal z normy. V normě mURf 
b}Tti I)OUZC pOVÍl1l10St skutečnostmi tak přesně vyt(~ena., že ,její 
plnění vede k danému cíli. Ten, pro koho je určena, t. j. sub
jekt povinnosti, ji má plniti a podle ní se říditi vždy a nemá 
zkoumati, zda. i dle jeho vlastního názoru t~to norma k jistému 
účelu skutečně vede nebo n8. Zkoumáme-li tedy obsah normy 
vůbec mužeme od účelu nonny abstrahovati a úalezneme, že 
spoleČnýnl .. kriterieUl všech Hoi'cm jest "povinnost". K až d-á, 
norma totiž"praví, že něco' má býti, že má se něco kona.ti, kdyi 
nastanou jisté v normě předem vyznačené skutečnosti. Toto 
pak znamená: jakmile ty neb ony skutečnosti nastanou, vím, ž c
jsem povinen něco konati, p o Zll á vám tedy svoji povinnost 
dle nastal}Tch skutečností., Tyto skutečnosti jsou vymezeny' 

1) Viz Ke 18 e ll: IlHaupf.probteme der .staa-tsrechtslebl'e", p~k 
I.Grenzen zwischen juristischer und 8oziologlscher Methode", da.le 
.:Sociólogická a právnická idea státní". (Sborník věd právních a stát
lúch, roč. XIV.) ~ 'W e y r: "Základy filosofie 'právní" a I,F-ormálnl a .. 
ma.terielní filosofie práva"., (Na.še dobal roč. XXIV.) 

1* 
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normou a norma jest tedy 
povinnost, čili: no rm a 
poznání. 

d-~vodem_ toho, že poznivám svoji 
Jest logickým důvodem 

,~ Z toho vysvít~, že povinnostní poměr není normou vy
~:ra:'en ve ~mys~u-.přIroz.Gl~.é kausality. Norma praví: llastanou~li 
Jl~te sku.tecnosll, Jest s JeJIch existencí současně a bezprostředně 
dan po.vmnost;'í poměr právě tak, jako že stejnost úhlů v rovno
str~nnem troJuh~lní~u l::ní vJtv~řen~ stejností stran, nýbrž že 
obe Tty;o rOVllost~ eXistUJI, ~o~casn~ a JSOU, Jedna s druhou spjaty. 
~dJb} nor'2'a mela vytv~rell 'pOvlllllo~tm poměr, musela by nu
pred vytvontl ony skutecnostl. Tyto JSou však samy o sobě od 
ll?rmy neodvislými. N OTllla nejedná vůbec a nemůže tudíž 
mčeho vytvářeti ve smyslu kausality přirozené neboť aktu" 
de 

ob . T . , ,,, z _ vu ee Helll. o znamena, ze povinnostruhů poměru nikdy 
nebo:l?, neb",lo-li on~ch s!~ute?ností, a že ~ed?' povinnostní poměr 
ne~uze by~1 vytv.oren zadnym aktem,JcllZ by nebyl normon 
vyt.~e~ mez~ oněmI ~kutečnostmi~ tvořícími skutkovou podstatu~ 
s nlZ Je spojena povl11nost normou stanovená. 

vo Ve ~větě kausálním' (bytí, to co jest) pojímáme předměty 
pnmo svymi smysly; ve světě povinnostním (abstl'aktním. tn 
c~ má. býti) smysly sVJl-mi přímo chápati nemůžeme. Ř,ekne-me-1i: 
da,:atl . almužnu nebo milovati svého bližního jest dobré a 
spravne, a proto má každý almužnu dávati a. svého bližního 
milovati anebo: vypujčí-li si někdo od někoho něco má mu to 
v:átit, jso~ to p~uhé a?straktn.í povinnosti. Na něk'om, jenž je 
llekomu neco dluzen a Jest povl11en mu to _ vrátiti toho nevidím. 
.. ~ormy )~o,:, jak.bylo již podotceno, dány k' jist:í'lll účelúm. 

Ma-ll techto ucel~ take skut.ecr:ě .býti dosaženo, nestačí, aby tyto 
llorm:y- pouze eXIstovaly, nybrz Jest nutno, aby povinnosti nor
mamI stanovené byly též plněny. Tu pak především máme 
povinnosti, jichž plnění ponechává ten. kdo normu stanovil. 
dobré vůli toho, kdo povinnost má plniti. Plní ji ten kdo ji 
plniti c.hc~. Sem. náležejí, normy ethické, logické, esth~tické a 
gramatlCke. SubJektem techto norem jest Bůh církev spolec
llost, .. a pod. Tím není řečer~.o', že by ten, jenž' normu 'dal, po'
necha! tomu, k,5m;u norma. Jest uložena., aby sám mohl posu
zovatl~ zda plnenl normy Jest účelno čili nic. Účeln3ÍJlli normy 
tzto jsou dle názoru toho, j~llŽ je dal, vždy; proto je dai. 
Ucehwst normy Jest Jen motivem pro toho kdo ji stanovL 
nikoliv pro toho, kdo ji má plniti. Plniti se ~á jistá' povinnost 
nikoliv pro to, že jest účelná, l1)rbrž proto, že tah:. káže. norma. 
.T es~ 1)0,:ze ponechán~ každému, ch c e -1 i ji P ln i t i či nic. 
PllleIll techto norem JBst tedy Zťlstaveno a II t o no m i i povm
nostního subjektu. Nezáleží v~ak na. tom, zda. tato osoba též 
účelnost normy II zná v á či nikoliv. 

T{)to by ovšem nestačilo k tomu, aby lidské soužití bylo 
'zachováno. K tomu jest potřebí nejen normy stanovící po~in

- 1l0sL nýbrž i moci, jež má tolik síly, aby neposlušné přinutila 
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poslouchat a to lmcd zde, na tomto svčtě. Tímto přicházíme ku 
druhé skupině norem; takovými normami pak, ukladajicími lidem 
za účelem lidského soužití takové povinnosti, jež mají býti 
plněny a jichž plnění může bJrti vynuceno, jsou normy 13 r á v ní 
a moc, jež jejich plnění může vyIlutiti~ jest stát normu dávajíeL 
Subjektem tě ch t o norem jest stáť). 

Jest samozřejmo, že při této skupině norem jest rovněž 
nerozhodn$Tlll, zda jedna.jící uznává účelnost normy nebo ne~ 
V obou skupinách má jednající povinnost plniti, ať její účelnost 
uznává nebo ne. Při prvé skupině bude ji snad plniti, považuje-li 
ji za účelnou. Nemusí však, když nechce. Při druhé skupině 
však ji má plniti, ať uznává její účelnost nebo ne, ať ji plniti 
chce nebo nechce. Zde nutno se p o.g 1'.9 bit i vuli c.izí; l}orma. 
právní má tedy ráz heteronomní. Zdálo by se tedy, že 
jednající ji plniti iifu sf." "O,Tšem~ nikoliv však El 11 ř i r o z e II o II 
nutností, jako nějaký fysiologický úkon; chce-li někdo žíti, 
Hl II s í jísti B). 

2)' T i I s ('. h: Ohč,anc::ké právo rakouské, čÍs. 2. - W e Y' r o v i jest 
v "Základech" (strana 157) dělítkem pro normy pouze okolnostI kdo
jest subjektem normy~ nikoliv však okolnost, zdali norma se ve světě 
vnějším 'lPl'osadí" č.ili nÍc-. Pravními normami jsou mu t3\ jež dává stát 
bez ohledu na vynutitelnost. Vychází ovšem z otázkYl zda: v rámci pl'áv
ního řádu jest myslitellla povinnost některého subjektu, aniž ,by ji sou
časně odpovídala povinnost (t. j. vúle) státu jednati (exekvovati, trestati). 
Jinak Kel sen (Hauptprobleme, str. 235 až 236), pro něhož jest moment 
donucení (při skupině právních norem, jež zavazují poddané) rozhodující 
pojmovou jejich čáf1t:í. 

S) Tím se právě liší norma od přÍTodního zákona.. 1,Poznáním 
určitého přírodního zákona vím, že za určit~Tch podmínek něco m u s í 
b~Tti (musí se státi)~ kdežto poznáním určité normy zvím toliko, že něco 
má bS,ti nebo 'se státi,". praví, W e yr y "Základech'\ str. 24. 

Než nelze opomenouti, že jsou přece jisté povinno8ti. jež plněny 
b),~ti m II s í. Nikoliv však s přirozenou nutností, n~rbl'Ž proto, pOilěvadř.. 
plnění povinnosti jest podstatou (existeneí) subjektu povinnostního~ 
"Míníme tím povinno~ti uložené někomu jako o r g' á n u. Podstatou 
ol'gánu jest povinnost a povinnost a OTj2:án jest identita. Povinnosti 
nlozené orgánu mohou býti skc pOl'ušovány biologickou jednotko~ jez 
úkol orgánu vykonává; nemohou: však níkdy býti porušeny orgá_nem 
jako takov:(~n. Zde není'- subjektivní povinnost uložena biologické 
jednotce, ll}'hl'ž orgánu; to znamená, že táž povinnost múže bj-Tti vy
konána. jinou biologickou jednot.kou jako orgánem. Nonnativní povin
nosti v~ak nemůže splniti jin:(T sulljekt neŽ: ten, jemuž jest povinnost 
uložena. Finanční úředník podléhající dani z dflChodů ma plniti všechny 
povinnosti, jež ukládá zákon i jiným poplatníkům, podroben~'rm téže 
dani. Jednou z povinností popla-tníkov}'ch jest povinnost podati při~ 
znání; kdo, jsa k tomu povirinen, přiznání nepodá, podlehá trestu. TýŽ 
úředník ma však jako orgán jiné povinnosti; jako finanční ol'gán m u s í 
trestati poplatníka, jenž přiznání nepodal) nctrestá.-li, přestává býti 
orgánem. Přes tuto svou povinnost jaka orgánu trestati' poplatníka 
nepodavšího přiznání, II e m li s í sám jako poplatník přiznání' podati, 
nechce-li, máje však podati. Povinnost· uložená mu jako mg-ánu mů~e 
býti splněna každou jinou biologie-kOll jednotkou, jež onoho úředníka 
118,hradí jalw orgán. PO"l'lnno-st <podati přiznání uložená zákonem onomu 
úředníku jako poplatníku, nemúžc býti splněna žádn)'m jiůým subjektem. 
Oba (huhy povinnosti jsou tedy různé. Povinnost uloženou orgánu jakO 

li 
j 
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Není však přirozeného zákona, jenž by plnění byť i právní 
llorID"l vynucoval, _ ;lení !ud~ž kausality přirozené ani při právní 
norme. HeteronOIDlo pra.vnl normy nepraví tedy že někdo se 
·S př~rozenou nutn?stí cizí vůli podrobiti níusÍ; přirozené konáni 
,opa li l!-ormy nelll normou znemožněno .. Nemusím s přirozenou 
nutnosti normy poslouchati, mohu ji porušovati mohu však 
také očekávati, že moje přirozené konání bude n{oCÍ upraveno 
!ak, aby~h ;,ormJ:" plnil .. Právní l:orm~ zťtstává tedy i přes to, 
-ze Jest st~tnl mOCI vynutItelnou, pr8ce Jen normou a má všechny 
:~lastnostl normy. Dlužno tedy i normu právní posuzovati jako 
JInOU v nor:nu a ",poměr pl'",ávní jako povinnostní poměr při jiné 
normo. Predevslffi tedy,_ ze norma právní je logick\Tnl důvodem 
poz~lání pl~ávní v povinnost.i, dále, že právní poměl: jest poměr 
P?Vlll:10St!:'1, ovsem vynutltelný, a že právní povinnost má b\,ti 
pr8s11e urcena skutečnostmi, s jichž existencí tato povinll~st 
sama sebou je dána, dále že nazírání kausální jest pro právní 
I~on~ěry ovylouče~lO, ::~ že prá\~ní norm: netvoří -povinnosti, poně

--: adz vubec neJedna a n~nl zde vubec aktu,- a konečně že 
1 ú::',ahy teleologické jsou pro subjekt normativní povinnosti 
n~pnf:mstny. _.Bude ovšem proto, že s plněuil1l povinností práv
mch Jest .?po~ena .exekuce nebo trest, nutno, aby tyto skuteč· 
ll?stl, ~ s Jlchz eXlste~cí jest povinnost právní spojená, byly 
pr88no normou vyznaceny. 

. Proti tomu však jest připustno, aby normy třeba rŮzného 
obsa~u mohly býti srovnávány. Norma -právní stanoví právě 
tak Jako ostatní normy to, co má býti, a různí' se od nich pouze 
!ín:i? že její, plně.ní může b:)Tti státní mocí vynuceno. Z toho jdé, 
ze 1 ostatnl normy mohou se státi normami právními, přejdou-li 
y normy státní-mocí vynutit31né. Tak se :plůže gramátická nebo 
esthetická norma státi normou právní tím,_ že stát zákonerri 
stanoví, že se má jisté normě gramatické vyuř,ovati na školách 
" že ten, kdo by jednal proti tomu, bude úřadn učitelského 
zbaven, nebo že reklamní tabule nesmějí b}~ti volně vystavo
vány na místech krajinně krásných a že tyto tabule, bndou-li 

~~'gánu ,r:azva1i l~ycholll i ~u.P. e r a t i v ~ í. Tak?'"ireh orgallickSreh po
,1ll~10St~ J~S~ ,velmI 'mno!lO; JejIch txpem JSOU povmnosti ulozené orgánů1l1 
sl~zeblllm! rady J?;ebo, mS,trukC€llll. Tyto služební řády ncbo instrukce 
berou ovsem SVOJI pmVlll relevanei take z norelll právnícl1 povinnosti 
jimi dané vyplj-Tvají však bezprostředně z rozkazů a niiwli norem 
Takove :POViIlP?sti, js~u J20ciťováuy i o~g~ny samSrmi jako rozkazy, -jeŽ 
,fiť- ID li S 1 plmt]! mkohv Jako pOVlllllOStI) Jež se ,ID a j í plniti. 

<?~ norem. r:.tan<?víc.~e~ povinnosti, jež se plniti mají a rozkazú 
Bta.novlClch poVml10stl1 Jez se plniti musi, slUŠÍ ještě rozeznávati 
ID:'L x ~ II Y či z á.s a d y~ jež zdánlivě stanoví. jistou povinnost. Zásada 
ma SIce formu normativní l neobranjčuje však určité povinnosti a ne
~vádí subje~tu p~vin~?sti, Řekn~-~i na' p!íklad: ,,!idé mají dbáti čistoty" 
anebo, "dane ~a~I byt! sprav~~lnre rozdeleny" predsta:vuji si sice jisty'" 
stav Ja~o. cht~~ny. nebo prospesnÝt neurčuji tím však žádné povinnosti 
a neuk~adam Jl mkomu. . -

}Jřece na těchto místech vystavovány, budou státní moci ná
silně odstraněny. 

Na vysvětlenou všeho, co bylo o různých zpťtsobech na·· 
zírání řečeno, uvedeme ještě dva příklady: Učitel je se stano
viska. nazírání kausálního fysickou osobou, člověkem, jenž se 
narodil a podléhá změnám a zánikn jako člověk vůbec; pro své 
znalosti mťtže být použit (stanovisko teleologické) k tomu, aby 
vychovával mládež. Předmětem l1ak zkoumáni normativního 
(právní normy) jest potud, pokud právní norma (zákon) stanoví, 
že učitelem múZe býti jenom tak nebo onak kvalifikovaná osoba, 
nebo pokud se jedná o povinnosti a práva učitelských osob 
vůči druhým třídám. Druhý příklad: Reklamní tabule jest kus 
pomalovaného ple-chu, dřeva., a pod.; o účelnosti reklamních 
tabul nelze pochybovati. Etbická nebo esthetická norma bl' 
prohlásila reklamni tabuli z jistS-ch dŮvodťt za nemravnou neb 
ohyzdnou. Právní norma by stanovila, že 'tato reklamní tabule 
nesmí b)Tti viibec nebo na jistém místě vystavena-- a že bude~ 
nebude-li tohoto zákazu dbáno, státilÍ mocí. odstraněna a že 
vystavovatel bnde potrestán. 

Po tomto úvodú chcome pátrati, jak si počíná při svém 
zkoumálú finanční věda a· finanční právo a· ehceme se dopíditi 
hledisek obou těchto disciplin. Podáme především v hrub-:,eh 
rysech obsah finanční vědy a finančních právních norem, nač.ez; 
přejdeme k jednotlivostem. Chceme totiž dříve než přikročíme 
k jednotlivostem, podati čtenáři celkovou orientaci. 

Část druhá. 
liledisko finanční vědy a finančního práva dle 

celkového obsahu obou disciplin. 
§ 3. Hledisko finanční vědy. 

Finanční věda vychází od pojmu finančního hospodářství' 
státu (země, okresu, obce, státťt spolkových, spolkťtstátů) '), 
jímž roznmí hospodářskou činnost těchto celkťt, kterou si tyto 
zjednávaji hmótné statky (především peníze) k úhradě nákladú 
na své úkoly. Tyto úkoly samy neurčuje finanční věda, nýbrž 
nanka O účelech státu. Účelem tedy finančníbo hosnodářství 
státu jest úhrada nákladťt státních a prostředkem k této úhradě 
jsou statky. 

FinanhlÍ vědou 'pak se Vj-'Tozutníyá. věda o hospodářství, 
jež piOvOzulestit~-opatříilé šrlímoTne~staťki·Ku provaaeái . 
~y.ill...iíkÓlli'):-~- ........ '.. ....... .......... ........ . ........... ,.,.~-

1) V nás1edujícím budeme mluviti vždy jen o státU. 
2) Br á f: Finanční věda, str. 1-12. - K a i z 1: . Finanční věda" 

I.~ § 3. _ Hec kel: Lebrbuch der Finanzwissenschaft) str. 1-11. DaHj"f 
"literatunl nalezne čtenář v tomto posledně citovaném díle. 
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Definice sama nám ukazuje na zpúsob nazínini finanční" 
vědy: považuj" jisté hmotné statky za takové, jež se hodí 
k t<Jmu, aby stát z nich učinil zdroje svých příjmů. Tedy na-
zírání tel e o log i c k é; neboť ukazuje na jisté hmotné statky 
jako na prostředky k účeln úhrady nákladú státních. 

Zmíněná definice finanční vědy mluví -o státu vůbec a 
nepředpokládá tudíž určitého. konkrétníl1o státu. Nauky 
finanční vědy jsou tedy rázu všeobecného a mají sloužiti pouze 
jako voditko pro finančního politika, jenž by v jistém konkrét
ním státě chtěl k jistým hmotným statkúm sáhnouti jako ku 
prostředkllm na úhradu výloh tohoto státu. Finanční věda 
podává toliko soustavu pravidel všeobecných. Zásady finančnl 
vědy nejsou normami, jež by stanovily nějakou povinnost, 
ukazují pouze, které statky by se hodily jako zdroj příjH1ú 
na úhradu nákladll státních. Jsou spíše poučením a radou pro 
toho, kdo takové statky jako zdroj příjmů pro jistý konkretni 
stát chce nalézti. 

Tyto všeobecné nauky finanční včdy vycházejí z toho, že 
má každý stát své stálé a trvalé výdaje (org·anisace úředlú, 
komunikační, atd.), že však též mohou nadejíti doby, kdy 
vzejdou státu potřeby mimořádné (stavba průplavů, regulace 
železniční sítě, rozšíření poštovní a telefonní organisace atd). 
A tu nás finanční věda především !LQ.í, na které hmotné statky 
lze sáhnouti ku úhradě oněch stál:í'ch výdajů a trvalých (řád
ných) potřeb, a které prostředky se hodí k úhradě náklad" 
v případech mimořadných. Tedy hledisko ryze tel e o I o gi c k é. 

Finanční věda však nespokojuje se tím, aby pouká?:ula 
ponze na ony hmotné statky jako prostředky í,l,rady; chce 
ukázati také na míru, až do které těchto prostředků lze pac
užiti. Libov,oluým vyčerpáváním statků, které pl'ece musí orMi 
zpravidla od jednotlivců. ať již od osob fysických aneb juristic· 
kých, byly by ochuzovány prameny příjmů, jež mají býti,. 
poněvadž i řádné vJl-daje jsou trvalé a stálé~ rovnčž trvalými, a 
byla by dále ohl·ožována existence obyvatelstva ve státě. 
Finanční vědě jest tedy hranicí, až do které lze řečených pro
středku použíti na úhradu v}rloh státních, ona hranice, při které 
ještě soulad hospodářství státního s hospodáí·stvím jednotlivců 
není pOl'ušen. Finanční věda však touto' zásadou souladu' 
hospodářství státního s hospodářstvím jednotlivcov}W neukládá
žádným způsobem p o v i n n o s t i, aby tento soulad byl zacho
váván;' praví jen, že jest ž á d o u c n o ?:achovávati tento soulad 
jak v zájmn státním, tak i v zájmu jeho obyvatelstva. 

Řekli jsme, že finanční věda nás učí, na které hmotné 
statky lze sáhnouti na úhradu potřeb řádných. 

Za takové statky považuje finanční věda jednak příjmy 
státu z vlastních jeho podniků soukromohospodářských (domy, 
lesy, doly, železnice, pošty, telefonv, banky), jednak jisté příjmy 
z konání a podníkll jeho obyvatelů, kteréžto příjmy poznačuje 

jako dávky. Tím neříká, že finanční politík jest p o v in e II 
v každěm případě sáhnouti k těmto prost.ředkům všem. Není 
přece vyloučeno, že státní hospodářství může b)'ti ta.k ZaříZel'lO; 
že stát může rníti podniky, pomocí nichž- mú-že vydělávati právě 
tak jako soukromník tolík peněz, že by si zajistil ůhradn všech 
svých nákladů. Praví tedy pouze, že jest m o ol n o dle hospo
dářské organisace státní použíti zvláštních konání nebo hmot
ných statků obyvatelstva jako trvalého zdroje příjmů státních. 

Upozorňuje pak na to, že při systému daní jako státních 
příjmů dlužno zachovávati jisté z á s a cl y a že má h{rti dbáno 
jistých momentú. Zásady tyto mají, jak později uvidíme, ráz 
zpravidla teleologický, netvoří žádných povinností a jsou 
pouhJ'mí pokyny a radami finančníl)1u politikovi, jak si má. 
z účelnostnich dúvodů počinati jednak při volbě konání a statků 
jednotliveov)rch~ z nichž chce učiniti státu tl'va13~- zdroj příjmŮ~ 
jednak při správě příjmi .. 

Tel e o log' i c k :;r směr vidíme ve financnÍ vědě i při 
nauce o S o II S t a v ě cl a ň o y é- a při různém thdění daní. Praví-li 
finanční věda, že přímými dan~mi jsou ty, které ve -skutečnosti 
stihají ty osoby, jež je i fOl7:lálně platí, jinými slovy, takové 
daně, které se ukládají tomu, kdo daň dle úmyslu zákono
dárcova má skutečně jako ztrátu na svém jmění nésti, a ne
přímými pak tYl které stíhají jiné osoby než ty, jimž se uklá~ 
dají a předpokládají přesunutí, znamená to, že finanční věda 
pokládá jistá jednání producentů nebo obchodníků (zpravidla 
prode.i) za vhodná, aby jich mohla pouŽít.i ,iako zdroj svýeli 
příjmu. Tam totiž, kde individuální ukládání daně jest těžko 
proveditelno,vybere stát daně při jistých jednáních producentu 
(obchodníků) od těchto, předpokládaje, te tito přesunou uali 
na osoby~ které by daně vlastně měly vskutku nésti. ,_ 

Vedle rozdělení daní v přímé a nepřímé zná "finanční věda 
též rozdělení v daně "ÝclěleČlié; mafetkov:;-; a spotřební; toto 
není opět nic jiného, nežli že finanční včda považuje jisté 
c:bjekty za vhodné, áby mohly sloužití za zdroj státních příjmů, 

Ve zvláštní části nauky o daníeh pojednává finanční vě<la 
o každé dani zvlášť. Vykládá jejich historii, podstatu (výnos, 
konsuml, methody šetření pramene daňového, prostředky zda
ňovací techniky, oprávněnost některých druhů daně (rentová, 
konsumní), její význam pro život soeiální a hospodářský atd. 

Finanční věda obírá se tedy i h i s t o r i i jednotlivveh 
daní a vykládá, jaké následky měly jednotlivé druhy daní pro 
hospodářský a společenský život (všeobecné zdražení, přetížení 
jednotlívých tříd výrobních nebo Iwnsumních a pod.). Tu na
zírá na jistou dali jako na příčinu jistých následků. V této své 
části pohybuje se tedy finanční věda v nazírání k a u s á I nim. 

Finanční věda nás nčí dále, na které hmotné statky lze 
sahuoutí k úhradě nákladů v případech mimořádných. Stát 
chce na příklad přikročiti k velkým správlúm reformám, stavbě-
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~ilnic, průplavů nebo chce uhraditi náklady vzniklé z událostí 
válečných (investice komunikač,ní), expedice koloniální atd. 
Za takový vhodní' prostředek doporučuje finanční věda 
státu výpůjčku a promlouvá O druzích kapitálů, které se 
k půjčce hodí, dále o době, která jest vhodnou k tomu, aby 
půjčka právě v tnto dobu mohla býti učíněna anebo o důvodecil! 
proč právě v jisté době půjčka činěna by ti nemá, promlonva 
o tom, na jakou dobu státního kreditu může vůbec býti pouZito, 
vykládá o způsohech splatnosti pl'ljček atd. V této části (nauka 
o stá t II í lil úv ě r li) vysvětluje~ ·dále finanční věda způsohy 
technického provedení půjček, uvažuje o úrokové sazbě, 
emisním kursu minimálním úpisu, o správě a kontrole státniho 
dluhu, mluví ~ změnách státního dluhu, o zpu80bu .umoi:ení 
státního dluhu a o státním úpadku., Zde zaujímá finanční vúda 
tedy opět hledisko tel e o log i c k é. I zde však finanční věda 
může se obírati studiem nás I cd k ů státních dluhů pro sociální 
II hospodářský život ve státě a tu opět zaujímá hledisko 
kausální. 

Finanční věda uvádí dále, jak dlužno se statky nabytý.,ui 
k úhradě státních potřeb hospodařiti, t. j. jak docíliti toho, aby 
zachován byl pravidelný postup ve finančním hospodářství 
státu a nebyla porušována f i II a II ční jeho r o v n o váh a. Za 
pro st ř e dek k tomu považuje finanční věda řádný r O z
poč e t, a vychází tndíž s hlediska tel e 01 o g i c k é h o. I v této 
části však může se finanční věda obírati tím, jak osvědčily b(: 

k tomuto účelu různé druhy rozpočtů v minulosti a tu opět 
spočívá její nazírání v na.zírání k a II s á ln í m. 

:Můžeme tedy celkově řiei: nauky finanční _vědy jsou vše
obecnými pokyny a radami urc-en}Tmi pro finančního politika, 
jak má tento uvažovati. chtěje v jistém konkrétním státě po

: užíti jistých jednání něbo hmotných 8t"'~Ů. jal~o p,:ostředků 
. k úhradě státních potřeb. Nazíráni fmancm vedy 'Jest tedy 
: tel 8,OJ? Kt~J~i;,~m., ,vyjímaje č,ásti; v v ,nichž f~:~.n~ní ,věda- vy
kláda hlstoncky vyvoJ a hospodarske a SOClallll R0§Jt~lf"' a 
účinky finančních -zařízení v některém státě zavedenyeh: 
v těcht.o č,ástech jest nazírání finanční vědy..k a li s úln í m. 

§ 4. Hledisko finančního práva '). 

, Řekli jsme, že fínanční věda obsahuje všeobecné zásady 
a nezab:frvá se finančním systémem a zařízením jistého konkrét-- -
ního státu. Finanční věda upozorňuje finančního polit.ilra na to, 
které hmotné statky nebo jednáni jsou vhodn}'mi k tomu, aby 
stát z nich učinil zdroje svých příjmů. 

1) Viz K o II r a. d: Handbuch des oster!'. Finanzverwaltungsrechtes. 
~ Fr e i ber g _e r: Handbuch der osterr. dlrekten Steuem. - M_'y r-
11 ach: GrundriB des (osten.) Finanzrechts. - R o s Chll 1 k: Handbuch 
des csterr. Gebiihrelll'echts. - II o gel: Die rechtliche Natur der Finanz
-Obligation im osterr._ Abg'abenrechte (F.inanzarchiY" XXIX~ roč.). ~ 
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Finanční politik nemůže však pro jist,' stát voliti z t,ěchw 
statků libovolně. Některá dávka hodíci se pro jiston dobu 
a jistý stát, nemusí se hodit.i také pro stát jiný. Jest mnoho mo
mentů, vyplí'vajících z rozmanitosti hospodářského života, k nimž 
dlužno finančnímu politikovi hleděti, chce-Ii sáhnouti k jist"m 
statkům jako zdrojům příjmů státu a chce-li zavésti jistá říz:ní, 
kterak příslušnou dávku v jistém státě '-ybírati. Tak na př. 
zvlášt důležitým činitelem pro otázku, zda zavésti (phmou) daíí 
z výnosu nebo daň konsumní, jsou poměry sociálně-politické 
na př. pro otázku,. má-li býti zavedena daň z uhli atd.; pro 
tecl~niku vybírání daní jest rozhodnou technika v)1:oby (na ]lf. 
rozhčné methody daně lihové, vybírání daně z ]Jiya, atd.). 

Nebudeme se dále zabývati jinými momenty, k nimž 
finančnímu politiku nutno přihlédnouti při volbě jisté daně II 

technickSrch prostředků možn)~ch pro určitJ~ účel finančnÍ. 
. Zkrátka, finanční věda podává fiúančnÍmu politiku různé po: 
kyny, které hmotné statky a jednání se hodí k tomn, aby mohly 
býti učiněny zdroji příjmů' státních, přenechávajíc nlU ovšem 
plně volbu těchto dle zvláštních hospodářský'ch, sociálních, 
politických a snad i jin}Tch poměru v dotyčném konkrétním 
státě. 

Uzná-li finanční l1oljtil~ jist3' -hmotn}' statek nobo' jednání 
za vhodný k tomu, aby z něho byl učiněn pramen příjmů pro 
stát, -tu teprve dlužno v jisté formě tuto volbu uskutečniti. To 
lze učiniti pouze tím, že se stanoví různé povinnosti. Hospodář
ského' efektu jest ovšem dosaženo zaplacením daně; povinnost 
odváděti státu dávku nevyčerpává se však jenom povinnosti 
efektivně daň zapraviti, nýbrž ještě jíny'mi povinnostmi s]loje
n}Tmi s ve-škei')Tm říiením, jímž se má vyšetřiti subjekt daňové 
povínnosti a výše daně, již dlnžno platiti. I tyto povinno,(i 
dlužno plniti, má-Ii bS,ti onoho hospodářského efektu docíleno . 
Nějakou etickou normou by se plnění těchto povinností dalo 
sotva usknteč.niti. Kdyby finanční politik si vymyslil i ne:jkráB
nější a nejúčelnější řízení, kter~Tm by se dotyčná dávka dala vy
bírati a kdyby sebe více vykládal obyvatelstvu, že jest to jeho 
politickou nebo mravní povinností společně přispívati na spo
lečné státní úkoly, nepomohlo by to. Snad by valná část. 
obyvatelstva ol]ětovala svoji hřivnu státu; druhá část by toho 
118učinila. Takové dobrovolné přispívání však pro lJravideln)
život státní nestačí. Etická povinnost by so v tomto případě 
ukázala nedostatečnou. Zde třeba stanoviti povinnost odváděti 
dávky státu a jiné povinnosti s touto povinností související tak. 
že jejich plnění bude vynuceno, nebudou-li plněny, a to státní 
mocí. Tyto povinnosti jes~ tudíž stano,viti normou právní. 

W a 1 d e c ker: Finanz- und Steuerrecht als juristische Disziplin (Finanz
arehiv, XXXIV. roč.), pak Fl e i ne r: Institutionen des deutschen 
Vel'wa.ltungsrechts\ §§ 25 a 26 a Otto :M a y e r: Deutsches Verwaltungs
recht, I., §§ 27-;32. 
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S nabytými hmotnými st.atky dlužno však také hospodařiti, 
vydávati je tot.iž na jisté náklady a dle jistcho plánu. Hospo
dářství stát.ní by nebylo možno, kdyby se nedálo dle jistého 
plánu, kdyby zkrátka státní správa s nabytými statky si mohla 
dělati, co by chtěla. Dlužno tedy stanoviti též povinnosti pro 
ty, kteří s nabytými statky hospodaří, a to povinnost, jak 
s těmito statky mají hospodařiti, a to opět takovJí-m způsobem~. 
že povinnost tato bnde stáJní mocí vynucena, nebude-li řádnč 
plněna, tudíž opět normou právní. 

Právní normy vyžaduje též úprava příjmů na úhradu~ 
mimořádných výloh státních, tedy úprava státního úvěru. O tom 
později. . 

Řádné finanční hospodářství státní vyžaduje tedy stano· 
vení různých státem v}mutitelných povinností; stanoviti takové 
povinnosti lze jen01l1 právními normami. Souhrp, }Jl'ávnic,11 
'W[~rrUist~h9 .. _~t:íot]!,j9dnl'iígí.eh(Jjin!lJl.čnílJl hQ§po([~tstvi ,'li~tIli!!h 
jes.t.J'-"c]s finanční ~·ivo._ Br á f (Finanční věda, str. 18) definuje 
finanční právo ta fo! ~,Předpisy tohoto práva určují prameny 
příjmů, kterými se náklady veřejné správy uhrazují, po přípalié 
i které kterými, a upravují techniku tohoto odvětví správy 
(zvláštní její odborná zařízení a ví'kony), jakož i ústrojí pří
slušl1ýeh výkonných orgántLi' 

1f y r bac h rozumí ]lod finančním právem "jene Teilo des 
positiven offentlichen Rechtes, welche die Ordnung des Finanz·· 
wesen' der offentlichen Verbande zum Gegenst"nde haben." 

Pravíme-li -"finančnÍ právo", nechceme tím říci, že jest to 
jakési zvláštní právo, abychom tak řekli: právo pro sebe. 
Souhrn právních nore111 jistého státu tvoří právní řád tohoto 
státll. Původcem právních norem v jistém státu jest tento stát 
sám; plnění právních norem jistého státu může bJ'rti vynucE'i1o 
při všech těchto normách jednou a touž mocí, totiž mocí tohoto 
státu. Účelem právního řádu jest zachovati soulad v soužití lidí -
na jistém teritoriu; spolecným účelem všech právních norem 
jest tedy ochrana jednotlivce proti drnhému a tím i též ochrana 
celku a nemůže býti rozhoduj'Tm pro lllllohost "práv", že jisté 
právní normy stanoví povinnosti různé od povinností stanove
ných právními normami jinými. Povinnost plat.iti daň jest právě 
tak stanovena právním řádem jako povinnost branná nebo po
vinnost vrátiti vypůjčené peníze. Plnění všech těchto povinností 
jest stanoveno jedním a t}TmŽ právním řádem a může býti v.y-
nuceno jednou a touž státní mocí. Není právní normy, která 
by chránila jen zájmy jednotlivců nebo jen zájmy celé společ
nosti. Zájmy společnosti jsou sončasně zájmy jednotlivců a 
zájmy těchto zájmem celku.· Zájmová hranice se zde nedá sta· 
noviti. Obsahem se tedy mohou i právni normy, hledíc ku nej· 
bližšímu svého úč·elu lišiti, mají však jediný společný pramen~ 
totiž právní řád státu; a jedinou společnou moc, která je činí 
normami právními, moc totiž téhož státu, kter~, může jejich 
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plněni vynutiti. Jediná jest tedy moc, která stanoví normy 
právní, a jednotný jest pramen veškerých právních norem 
v jistém státu: jednotné jest tedy i veškeré právo. S tohoto 
hlediska pokládáme v definici !Iyrbachově slovo .,iiffenmchen" 
(Rechtes) za zbytečné a myslime, že by tato cléfinice ničeho 
neutrpěla, kdyby slova toho tam vůbec nebylo. 

~ Finanční právo není tedy zvláštním právem, ll}Tbrž právem 
~'11be?,; jest .součásti právního řádu jistého státu právě tak jako 
Jest JIm pravo dle občanského zákoníka nebo dle zákona"b
chodního, trestního, směnečného; procesního atd. Budeme-li 
tedy mluviti o finančním právn, budeme t"k činiti pouze k vltli 
snadnější orientaci čtenářově. 

V nejširším smyslu můžeme říci, že finanční právo realisuje 
zásady, pokyny, poučení a rady finančni vědy pro jistí' stÚ. 
Tomuto by pak odpovídala defliůee finančního práva se stano
vi~ka ,noTmativn~~lO ,asi ta;k~ že:, "l[jqančllí _RráYo~~.esi souhrn~~n 1-
llra vn!-"Il .. !'~.ll! J!8tél''L§'~!b.1;yl'''l!9!&h.l3jL.fm!ll1yntl1Q.jlos)log1!.r - i 
st.\~LJ;91!QtS!_ ... ..§t,~!.!:L_}}~ll9~j~1l9_.,. __ l?.?.!tlQ!?prá vných těles (. (normy 1-
o. finančním hospodářství těchto těles jsou buď přímou součást; , 
právního řádu tohoto státu nebo z něho čerpaji svoji právní 
)'elevanCI). 

Pro vznik normy finančního práva jsou rozhodny zásady 
finanční vědy, tedy teleologieké úvahy. Normativní činnost 
~ama, t. j. činnost toho, kdo normu buduje, jest ovšem od tčchto 
úvah zcela odlišnou. Ne.ilépe vynikne nám tato činnost z obsahu 
finančních norem samJ'reh. V této části muženle to však učiniti 
p()uze y hrub}rch -rysech. Spis náš nemá býti systémem II nás 
platného finančního práva, nýbrž má nás seznámiti pouze s hle
diskem finančního práva. 

Uvedeme na př. z přímých daIů osobních dle zákona 
ze dne 25. řijna 1896, čís. 220 ř. z., ustanovení ID dani 
z cl ů c h o. d ů (příjmů) '). 

Tato jsou zákonem rozčleněna takto: 
O povinnosti berní (subjekt a objekt daně), osvobození od 

t{\w daně, základ daně, pojem důchodu (srážky, zvláštní ust,,· 
110vení 6 někteľ)Tch důchodech), o-v~rměře daně, o místč zdanění, 
o orgánech pro ukládání daně, O řízení přípravném a· o přiznání 
da.ně, řízení před komisí odhadní, o rejstříku odhadním, 
o daňovém (platebním) vJ'měru, o řízeni odvolacím, o platebních 
lhŮ-tách, o berní povinnosti nov)rch poplatníků', o změnáeh 
v berním roce, o zvláštních usta.novenÍch pro platy služelmÍ~ 
o neplatnosti úmluvo přesunutí daně. Dále uvádí zákon usLa
novení trestní a u,sta-Hovení -doplňující pravidla o řízení, společná 
yš€m druhům přím:frch osobních daní. 

~) Chceme používati tenninologie Erafovy. Tento pl'ekl::idá "Renten
;:;tener" = "daň rentová (úroková)" a "Eillkommellsteuúr" =- ,:daň 

_,dllchodová'\ (Finanční věda, str. 168 a 175). 
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Prozkoumáme-li pak obsah norem finančního práva u nás 
platného, shledáme, že i ust.anovení jiných zákonů o daních, 
a to, ať se jedná o daň kteréhokoliv druhu, se daji - třeba že 
berní technika jest dle rázu daně u různých daIÚ nestejná a dle 
toho i příslušná 'ustanovení odlišná - rozčleniti y' několik 
skupin, které jsou všem druhům daní společnv, Jsou to: před
mět, subjekt daně, základ daně, daňová sazba, vznik daňové 
povinnosti, řízení ku zjištění předmětu, subjektu a základu daně. 
dospělost a placení daně, vymáhálú daně a tresty pro neplněni 
povinností zákonem ulozenJTch. _ 

Z toho, co v tomto o předcházejícím paragrafu bylo uve· 
deno, jest tedy patrno, že čin II o s t f i II a II Č II í hop r á v II í k -a, 
totiž toho, jenž normu buduje, jest od činnosti financ
n í h o věd c c, r e s p. pol i t i k a z cel a odl i š n o u. 

Finanční vědec obírá se všeObeCll)Tmi úvahami 
o finanČ1úm hospodářství státním bez ohledu na konkrétní stát. 
Uvažuje, jaké předměty anebo jednání mohou se hoditi k tomu .. 
aby mohly sloužiti nějakému státu vůbec - hledíc na zvláštní 
ráz hospodářství státního - k tomu, aby z nich stát mohl ilčí
niti zdroje svých přijmft, při čemž jest státu se řiditi dle oniích 
všeobecných zásad, jež jsou výsledkem úvah finančního vědce. 
Nauky fÍllanční vědy jsou tedy jakýmisi pokyny a radami. 
Fina-nclú ,:"čdec studuje též účinky jistS"ch zařízení fillančne-
hospodářsk,'ch zavedených v některých státech buď v minulosti 
neb současnosti na sociální a hospodářský ř.ivot y onom státn 
a vyvozuje dftsledky pro finanční hospodářstvi státní vftboc. 
Činnost jeho jest uvažující s hlediska teleologického, případne 
kausálního. 

Fi II au č ní p 0.1 i t i k použivá resultátu bádání finančního 
vědce pro jistý konkrétní stát; uvažuje, zda a pokud se pokyny 
a rady, které mu s hlediska všeobecného skýtá finanční věda, 
hodí pro jistý konkretní stát. hledíc ku jeho zvláštním sociál. 
ním, politiek~~m nebo hosl1odářsk)í-m pOměrll.m. Hledisko finanč:
ního politika se tedy kryje s hlediskem finančního vědce. 
Finanč.ní politik uvažuje, 7.da jisté předměty nebo jednání se 
hodí za ]1rameny státních příjmft právě pro tento jistý stát, 
llrč,uje objekt daně anebo zpúsob úhrady, zkourná, pokud vše
obecné zásady finančne··politické, národohospodářské a etické 
se mají provésti v jistém konkrétním státě, w:čujn tedy subjekt 
daně' tak, aby z"achována byla zásada všeobecnosti a V)TmerU 
daně tak, by to odpovídalo zásadě spravedlnosti. 

Činnost zákonodárce, jenž normu -si sám buduje, obsahuje 
řinnost jak finančního politika tak i finančnlho právníka. 

Fin a n Č' ní p r á v II í k i'ealisuje v~rsledky úvah finanč
ního politika v jistém konkrétním státě; buduje na základě mu 
finančním politikem pevně 'stanoveném; jeho úkolCln jest objekt 
finančním politikem volen~r za zdroj státních pHjmii vymeziti 
skutečnostmi a zachytiti ho tak, pokud fÍlu,i,ěhí politik chce,_ 
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aby: bo:l pl~amenem pnJmu státních. Skutečnostmi rovněž musí 
by tl presne vyme~en. sub}e~t dan~: Pro finančního právníka 
JSou důvody, ~te,:,? ~mancll1~o politika vedly ku volbě jistého 
l}rameue pl'lJmu~ Jlsteh? subjektu, nerozhodnýmí, jeho úkolem 
Jest p~o,:ze sk,:tecnostml, te,dy form~lně stanoviti subjekt i objekt 
fmanc~l1'.':- poht;k~m v5'l~ny. ~ále, Jest mu, a to jest právě zcela 
vlastnI Clllllostl fmauC-luho pravníka., normativně stanoviti ve8-
keré !í~ení, j~ž, má vésti ku hospodářskému efektu chtěnému 
fi:,al:~lllm pohtrkem .. Jest to stanovení pravidel o tom, j;tk 
Zl;stltl subjekt a objekt daně a zajistiti, že státu dostane se 
davky v plné a spravedlivé míře dle všeobecných zásad finančně
věd;ckj'Tch. Tohoto .může docíliti finanční právník pouze stano
venIill rl"tzn:)rch povmností, jichž řádné plnění právě k tomu 
ved?, abystát dos~hl, kýženého ~lOspodářského efektu. Mezi tyto 
povmnostl nespada Jenom povmnost platiti dávku. Tato po
v~n,nost ,j~st o,:~e~ hosp~dářsky nejdůležjtější; s ní však sou
Vl~l cela rada J,ll~y"ch pO~-'1nností, bez nichž by povinllost platiti 
davku mohla by tl Jen neuplně plněna. Se stanoviska juristického 
.IS?U pa~ povmnosti této druhé skupiny s povinností platiti 
da:7k~ uplne v rovnocel1l:~. Mezi povinnostmi, jež finančníml} 
!:ra;1l1ku . dluzn;, stal;ovlt! v~dle povinnosti platiti dávku, jsou 
Jlste povmnostJ sameho subJektu daúového a jiných různých 
?s-?b, ~omo;í nicl:ž. JinančnÍ sp;ráva může přesně z"jistiti osolHi, 
,jez .ma d:,n plat;tJ a I:ozsah pl:.'~ební. J;0vinnosti této osoby. 
Povmnostl tyto JSou, Jak pozdeJI uVldlme velmi rozmanité 
J~?U ·to zvláště takové povinnosti, dle lúchž' subjekt daně sám: 
]?rIp~dně I }~n~ ,osoby musí finanční správě přispívati různý~mi 
udaJI ku zJIstenl podkladu daňového, na př. n''tzná OZnánlGIÚ a 
pti~~~,ní, .!i,:niž Í~n.anční spr!.vě zjištění podkladu ku vyměření 
davky muze byt! uSlladneno. Jednotlivé povinnosti dluino 
ovšem opět přesně stanoviti skutečnostmi jež dlužno určiti tak 
aby jednotlivé povinnosti současnč a be~prostředně s existenef 

. těchto, skute?ností byly spojeny. Všechny tyto povinnosti maji 
cl~l? byt} povmnostmi právními, t. j. takovými, jejichž plnění mllžc 
by tl slatem vynuceno, uebudou-li plněny dobrovolně. Dlužno 
tB~7 y no;mě s~anoviti, ~ prostředky, jimiž stát může plnění 
one~ch ,povmllostt vynutitI. Jest sa.mozřejmé, že stát nlá za
potr~bl k to~u" aby vŠ~clU1y ty,to povinnosti byly řádně plněny. 
aparatu spravnIho; dluzno tudlZ stanoviti organisace fina,l1čníeh 
(úadú a jejic~l k?~petenci, sJ:ráv~ státních díichodft. ať již řád 
nyc~ n8?O mlmoradnych, spravu uhrady státních potřeb; jelikoi 
se Jedna o zasahování do majetkových práv občanů dlužno 
stanoviti přesn? zplÍs,ob, jakým toto 'zasahování jest přípustno 
s~stanovlska ustav!-;,ho. I tato ustanovení spadají dle našeho 
nazoru do norem o fInančním státním hospodářství. 

Č.inn?st fina;:čl;í?O, l(r~vníka a jeho nazírání jest tBdy ryze 
norn~atlvm: Plas~!CteJI Jeste - abychom tak řekli - vynikne 
rozdll mezI hledIskem teleologickým a normativním, tážeme-li 



- 16-

se po tom, co je dobl')' finanční zákon. Se st,,~oviska juristic
kéhojest dobrým finančním zá~o,:em ten,. J~hoz .. n?rmy ::yme·· 
zují skutečnosti a povinnosti s n~, sp~Jene J2:koz I p'ro~tredkJ: 
vynutitelnosti plnění těchto.yov;nllosll ta,:". ze se . .J~ml doc~l! 
v plné míře v)Tsledkli zamy~lelleho fllla1:Clll;ll poht~e~. T,~' z 
zákon může b:í·ti však s hledIska teleologwkeho velmI spat!,} TI; 
a zhoubným jsou-Ii jeho účinky pro sociální nebo hospodarsky 
život celkov;ř nebo individuelní llepřízllivy. 

Doufáme, že jsme v předcházejicÍm a :comto paragrafu 
podali čtenáři s hlediska. :všeobecn~h~ dostR:te?n~u Oľl:ntaCl, II 
chceme poněkud blíže se zabj'vat1 jednothvynu oddlly obou 
disciplin. 

Část třetí. 
Oddíl první. 

Hledisko finanční vědy a finančního práva, pokud 
se týče úhrad řádných. 

§ 5. O poplatcích '). 

Finančůí věda rozděluje státní dávky v l~'p,l~tkl:, a _~~1~;_ 
Bráf definuje poplatky takt.o: "PoplatKy' JSou vereJnc 

dávky, jež stát '(země atd.) uk~ádá jed.,~otliY~Ům v způsobe,!, 
<t lllěrou autoritativně stanovenou Jako zvlastm pľ1spevky k na·· 
hradě nákladů oněch yeřejn.i'ch zařízení (služeb, orgánů, ústavů), 
jichž výkony dotyčni jednotlivci vyvoláyaJí. a llokud je. vy: 
volávají." Poplatky jsou tedy dle Imanclll ycdy spemell1l 
úplatou za" určitou činnost y(3tejg}T~:l~ orgánů. ... ~ 

Oinnosti za něž se zvláštní poplatky požaduJI, JSou skoro 
ye všech obo;ech veřejné správy: ve správě zahraničních zale~ 
Žitostí ve správě finanční a vnitřní, v oboru YyUČOVállí~ v rnin
covnidtví, poplatky za používání- veřejnj'rch cest, mostů a vod
ních dTah, pošt, telegrafů a tel'.'fonů! a hlav118 pak y oborou 
ochrany právní a soudní správy, Jako JSo.u popl,atky oZ rozsu~ku .. _ 
na protokoly, ze žalob,. poplatky v~'\ proJednalll pozus~lostl, zt" 
zápis do veřejných kmh a re,]stnku, Yldlmace, legahsace, V J-
tahy z veřejných knih a l~ejstří!<u.. .." . ~ 

Theorie finanční vedv radila sem dnve tez lj}onlatJ,,-y 
placené z jistých právnÍcii jedná;lÍ sOllkl:o,!,ohospodář~kého 
"bchodu. jako jsou: pJ'!l.yody statku nemovltych, pkoz Iv roz
ličných statků mOvitJ'ch (půjčky. kvitance, účty, směnky! sek!'. 
nákiadnÍ listy at<J..) převody pozftstalostí, poplatek pn emlSI 
akcií. Poně,;auž v~ak zde není žádného zvláštního yJ?-!{onu 
veřejniTch orgánů, učinila novějši theoric finanč,nÍ yědy z techt-ú 
,.poplatků" obchodové daně. 

1) Literatura.: B r á f : 
Finanční věda, §§ 18 a 19. 
Bchaft., I., str. 88-111. 

Fina.nčnÍ věda. stl'. 76--89. _- K a i zl: 
- Hec li:: c 1: Lebrbuch der Finanzwisseu-

- ! 
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Uvedená definice pravÍ, že finanČllÍ věda pokládá jisté 
<Č·innosti veřejnj'rch orgánů za vhodná, aby stát si z nich učinil 
.zdroj příjmů. Nazírání tedy v)Tlučně teleologické, třebaže tento 
lJříjem má dle finanční vědy sloužiti k náhradě nákladů za 
zvláštní v)Tkony. 

Týmž zpl'lsobem nazírá na podstatu poplatku finanční 
politik, jemuž jest však ještě zvláště zkoumati, zda ten ř.i onen 
druh uvedený finanční vědou se hodí pro jistý konkrétní stát 
hledíc ku jeho správním zařizením, sociálnímu rozvrstvGní~ 
ekcnomické struktuře státu a pod. Může bjcti na pr. odpůrcem 
soudních poplatkft, pokládaje je za zdražCllÍ justice a překážku 
uplatňování právních nároků, může je však také považovati za 
prostředek, jimž lze č,eliti zbytečnému procesování. FinančnÍmIi. 
politiku by bylo dále přemýšleti o výši poplatků: ,důvody hospo
dářské spravedlnosti mluví na př. pro _.I!!ogr~siyjtu _poplatků při 
převodech majetkových, ať mezi živj'llli nebo pro případ smrti; 
sociální momenty vyžadují, aby jisté skupiny lidi (družstya, 
chudí atd.) byli v jistých případech vůbec osvobození (obce, 
dělnické pojišťovny, stavby domů pro dělnictvo nebo nemajetné 
třídy a pod.); požadované poplatky nemají dále b~1;i - y sou
hlase se zmíněnou finančně-vědeckou delilůcí - tak vysoké, 
aby vynesly více, než čeho je třeba na úhradu nákladů, které 
samému státu vzcházejí se zřízením a vydržováním oboru 
správy, ústavu nob orgánů~ jichž činnost byla jednotlivcem 
-vyvolána. 

. Pozorujme nyní normy finančního práva ~). Omezíme sel 
na normy u nás platné. Naše ~122J?ttt.tlsové Pf~á,v:ojest represento,' 
váno patentem ze dne 9. února 1850. říš. zák. čÍs. 50; vedle' 
tohoto'" paiffii1ii' pak máme dodateČňr~ákony a novely, z nichž, 
nejhlavnější jest novela o iQ;l9.l:)i!i."n,Í,lLPI9V.Q<iníclIPOpla.tcích 
z 18. června ~gQJ" ř. z. čÍs. 74, pak poplatkové novely o~pl:e.,' 
,~Qde~.l!~()zi'pl"tnýeh z 15. září 199;, ř. z, ČÍs. 278, a' 9"J)Q
l'.latcJ~L§.9!ign[g.l!. z 15, září ~91.5. ř. z. čís. 279, pak zákon. 
o P9Jllat~í,,11ze srněn~ll:. z 8. března )§l_Lř. z.' čís. 26, zákon 1 
o k9.!l"ersích z 22. února 1907, ř. z, ds. 49, a decennáJníprod, i 
J2t~y ,"~ .. _-P'Q.1?!.~tl~.oyél1?:_. _~~Y~Y~!IjlTl:l. Nfh§g~J_~.nml(1).Lli~}~Q:::.~:~.~~~:H~jJ~. i 
tedy do poplatků shora zmÍnčné daně obchodové. . , 
<-"-m,,'Těčhto"pfea],]Siľjsoií;:pfedmětem" í")oplatků: má vní 
jednání mezi živ}~mi bez zřízení Jistiny neb jen v případě zřízení 

2) My r bac ll: (Finanzrecht1 § 117) ilepodává zvláštní definice 
poplatků. Pro O. May c r a' (Dcutsches Verwa1tullgsrccht) 1.', 2. vyd., 
§ 27), l1bedeut0t die genauerc Bestimmung der rechtlichen Natur der 
Gebiihr einen Entgclt dafur, daB der Eil1zelne die offentliche Anstalt 
,oder Ehlricbtung in besonderer Wcisc fliT sieh' in Anspruch nimmt::· 
Systematicky pojednává o rakouském poplatkovém právu: Hoschnik, 
Handbuch des o8terr. Gebiihrenrechts. 7; monog'raJických spisů slUŠÍ po
uk::Í7.ati na: Funk: Poplatek 7. převodů na případ smrt.i, týž: Pokusy 
o reformu poplatků z převodů majetkov"}'ch na případ smrti a z da.rú 
v Rakousku. 

Ca h a, Finančni věd:t a -fiIl;allční Pl'áTO. 2 
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listiny, převody statků z důvodů úmrtí, pak jiné spisy po~?cné:. 
jako jsou vysvědčení a obchodní kmhy, pak podam stran, ure.dm 
jednání a vyhotovenÍ. Všeobecnému z~~onu o ~oplatclCh Je~.~ 
připojen tarif, jenž v abecedmm poradku uvadl ~ednotll\ ,1 

zvláštní jednání a spisy podléhající poplatku a do~l,!uJe nst,,
novení citovaných neb i jiných poplatkových předplsu. 

Poplatkový zákon nedefinuje poplatku vů~ec. AnUVÍ 
o pře d m ět ech, jež podléhají poplatku a_ o tom'"ze P?plat~k 
se má platiti v jisté lhůtě (§ 60). Tu vsak, SIUSl u:::st~ ze 
finančně-vědecká definice poplatku .lako zvlastmho pnspevKu 
ku náhradě nákladťi- oněch veřejný~ch za-řízer;í,. jic.hž vJ'rkony 
byly vyvolány, S našimi př.e~pisv pop}atkovI:'u n.,kte~'ak nt 
souhlasÍ. Tak podléhají podam stran davce VUCl statu 1 tehdy, 
když i jiné veřejné než státní orgány jsou uveden:;, v čl:,nost 
(§ 1. D. popL zák), aniž by vš::,kbyla P3.skytn~t" sta tem tdesu, 
jehož orgány byly uvedeny v ?mnost, neJa~a n,,;hr:>3a. P~~latek 
se platí z právních jednání 1. tam, kd~ n~\aka uredlll cmn~st 
vůbec nebyla vyvolána; to JSou prave pnpady_.obcho.do':Jch 
daní. Dále dlužno uvésti,_ že se platí poplatk:r. 1 z cmno,stl nlllllO
státních orgánu jako za. rozsl~~k:>: rozhodclCh }.oudu (l:~~da 
z roku 1915), za ověřcm notarska (sa~. pol. 10), z,a ')1>18y 
z matrik, ba i za vysvědčení vysta.ve~a ~.oukro~~y~nl OS~
bami' zde se plati poplatek státu, Jenz pn tom lllJakym zpu--, . 
sobem nezasahuJe. 

Kdyby dále poplatek mě~ b~ti zvlášt~~i ú]ll~t?u, mus:la 
by tato úplata odpovídati VÝŠl nakladu pl'lpadaJlclCh za ':,:
volanou činnost, čemuž však tak nenÍ. Poplatky JSou buď lL~~l~~,~,~ 
t. j. pro všechny případy stejIlě vyso~é, bezohledll na kv~"tu 
a kvantitu činnosti, anebo .Jsou odstupn~!lL.dle hodnoty pl cd: 
mětu nikoliv vš'ak dle vynaložené práce a útrat }ednau:, ~~z 
odpo~ídá zásadě všeobecnosti ú~.rady ,nákladů ~:átlll~h a l1lkOll,,: 
zásadě speciální náhrady za un~ltou CI1ll1O~t. Uredm :ozh~d:llltl 
podléhají dle positivního práva. l:oplatk;: Je;> tehdY,)e~na-h :e 
o rozhodnutí ·soudní; rozhodnutI Jlny?h ur~du, s 111ml~ p~,ece Jo::;t 
také spojena úřední činnost, poplatkum vsak nepodleh~Jl. . _ 

Z toho vidno že ustanovení našeho poplatkoveho pľav~, 
se nikterak nekryji s definicí finančně-vědeckou. ~oplatkova 
právní norma stanoví pouze a vi'luč.nč p:áV~lí pOVI~n?st ~d
váděti státu dávku a jiné povinnostl spoJene s pln:ll1m teto 
povinnósti, nastanou-li skutečnosti uvedené V" přc.dplsech p.o~ 
pojmy "předmětů" poplatku. Ten, ~dó ~:á tuto pO;'.l1l1?St p!Ill~': 
má ji plníti -bez ohledu na to, k jak:n~u ,uceln ma ])0' tl teto da.':k~, 
použito, má ji plniti pouze a vylucne, proto, , z~ .nasta:?, J:s~~ 
skutečnosti, a že norma k á ž e dávku statu o~vadetl, kdyz 1'ra, e 
nastaly ty neb ony skutečnosti.. Poplatk?va ,?-orma J:sttedy 
logick$= důvodem poznání, že Jis.t)' subjekt !.es~ povl1l~n o~
vésti státu dávku (poplatek), jakmlle nastaly Jlste skutecnostl, 
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Z toho vysvítá, že při zkoumání poplatkových norem 
finančního práva sluší abstrahovati od účelu, a že sluší je po
suzovati jen-a výlučně dle obsahu, totiž dle POVillllOsti stanovené 
normou, čili že sluší na poplatkovou normu nazírati nikoliv 
s blediska teleologického, nýbrž normativního. 

Jest ovšem třeba, aby norma přesně. vymezila onu povin
nost; to pak se stane tím způsobem, že norma onu ťlřední 
činnost nebo jiná jednání (převod majetku, uzavření právního 
jednání atd.), na ,něž zákon víže ony řeč,ené povinnosti, ze
vrubně vyznačÍ. To však neznamená, že poplatek -se platí za 
jistim účelem, n$'brž že -se plati tehdy, když tato úředlú čin
nost nebo dotyčné jednání nastane jako s ku te čn o s t. 
Uřední činnost ona ueb ono jednání tvoří skutečIiúsTi,---iia --jichž 
existenci upíná zákon právní povinnost zapraviti státu, jistý 
poplatek a jiné právní povinnosti s touto povinnos(,i spojené, 
což se stanoviska juristického znamená: byla-li ta, ona činnost 
státního neb jiného orgánu vyvolána nebo bylo-li to ono právní 
jednání uzavřeno anebo nastalo-Ii úmrtí některého člověka, jest 
bezprostředně a současně s těmíto skutečnostmi dána povín. 
nost platiti státu jistou dávku a jíné povinnosti s touto povin
ností spojené. 

§ 6. O daních '). 

Daň jest definována finanční vědou takto: ;,Daně jsou 
berně, jež veřejná moc ukládá na -povinné osoby a předměty za 
účelem povšechné úhrady nákladů veřejných hospodářství." 

Daň jest tedy vš~obecným příspěvkem na úhradu po, 
všechných nákladů (potře II výdajů státních, zemských atd.) bez 
ohledu na nějakou určitou (specielní) činnost veřejných orgánů. 

Mezi poplatkem a daní jest tedy dle finančni vědy pod
statný rozdiL Oba druhy jsou sice příjmy, jimi" se zapravují 
náklady veřejného hospodářství, poplatek však má -býti úplatou 
za určitou činnost jistých veřejných zařízení a tím úhradou 
nákladů těchto zařízení, kdežto daň nemá na mysli žádné určité 
činnosti určitých orgánů, nýbrž jest náhradou nákladů spoje. 
ných s činností veřejn:í'ch zařízení vůbec; V obou případech 
však finanční věda nazírá na jisté činnosti jako na předměty, 
i.ež se hodí k tornu, aby stát si z nich učinil zdroje prostředkft 
kn náhradě nákladů. Tento účel jest podstatny'm finančně-' 
vědeckJ'mkriteriem (tedy teleologickým) obou druhů dávek 
v}Tslovně ·v definicích, uVeden}Tm. 

Abychom poznali hledisko fínančního práva, uvědomíme. 
si dříve několik definicí z platných zákonu o daních: 

1. Záko~_,,?_o ~ _0,2 n í c h<.!~~.~L'.'~h~J?řimý"h_ ze dne 25. října 
J,896",říŠ. zák. (;ls:220, doplněný zákonem ze dne 23. ledna 1914, 
1'. z. cís. 13, praví ve svých §§ 1, 83, 124 a 153: 

1) Br á f: Finanční věda, str. 90 a násl. _ K a i z I: Finanční irěda~, 
§§ 20 až 26. - Hec kel: Lehrbuch der Finanzwissenschaft

1 
str. 120 a násI~ 

2* 
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a) v~eobeéhe v~,dělk<Jvé dani jest, podrob on ~aždS'" kdo 
provozuje výdělkový podnik nebo vykonává zamestna11l lla 
zisk směřující; .. " v , ~. 

b) zvláštní výdělkové dam Jcst p~dro~on kazdy; kd~ 1::°
vozuje v území státu podnik podrobeny vereJueulu u~toYa~?'l 

c) dani rentové jest podroben každ$', kdo ma pOZ1txy 
z majetko~.i'ch před~ětů a majetkov.i'ch práv, jež nej~o~ ~ez: 
prostředně postiženy daní pozemkovou, dO~lOV~ll, vyder~{:~, ou, 

d) daní z důchodů JSOll podrobeny fyslCke osoby, Jez po-

bírají důchody, -- d ' 
2, Pop I a t k II m podléhají dle § 1. mg, pat.. ze ne 

9. února 1850, ř. z, čís. 50: 
a) jistá právní jedn~ní: , 
b) převody z duvodu umrtI, . 
c) vysvědč81Ú a obchodní (živnostenské) kmhy, 
d) spisy a úřední jednání. ,,' _ ' v-

3. 1il a d í n k a, t. j. ... podlena dam pn výrobě ... 
(§ 1. zák. o dani z piva)., dl'l' d' (~1 z"k 

4. C u k r každého druhu... po e la am. .. " . d. 

() dani z cukru). , 
5 § 198. a 199. celního řádu pravI: ,"_ 
Úplaccní celního p~plat~u .i~st podn~nk,o:" )I~ 

dlužno splníti, ahv předměty přlvezene z C!Zlny mohl, .byb. dany 
ku spotřebě nebo' do oběhn; pod celní poplatek spa~aJI neJ.e~om 
cla, n.i-brž i zvláštní přir~ž~y a v~bec. všechny davky, Jez ... 
V 'ši celního poplatku urcuJe celn; tanf., ' ' , , 

J Nelze nám zajisté zde citovati obdobnych zakonl1Y,ch llsta-
novenl u všech daní. Jsou podobné. Než ze všech podobnych_usta
novení jest patrno. že zákony nedefinují pojmu daně .(luom,e cla) 
" stanoví slovy: .,podléhá dani" jenom formálně jlktsl tr~ny s~a,~ 
jenž jest. jak pozdějilividimé, eelým~o,ml(l.e~~~ pOVl;1fiOstl, z nllct~Z 

_ j' est finančně-politicky neJdUlezlteJsl 1'ovmnost P alt; 
°dv~em ", atl' rně t j' 'J'uristicky jsou však -i ostatní povinllostI 

an' nOIID ,."\ , '. . , . t" k )0 inno"t 
toh~to komplexu steju)Tmi právními povlunos ml .la TO I ,:", _ ~I:J . 

, latiti daň, Zákony 'nestanovící pojem dan~ p!edpokládaJI ;~_uy: 
l' t - pod<tatn dane jako Známou. Nepokladame to za sp!'avns 
~a ~I~:líme ' že bv to bylo přípustno jen tehdo:, kdyby ;ne-"'t,er~ 
jiné J ustan'ovení . právníhO .řádn definoval? pOjem dane, ~e,"~z 
všal- n nás není. Pouze z llvedenych §S 198 a 199, ce m. o 
řád~ VY"vítá definice cla. Jisto jest, že da,iío-vé zako.r:y .. se 

,_ I . de 'vůbec anebo každé daně zvlášt vůbec. nezmmUJI a 
o uce u ane " f' 'I - '1 _. J'est ro
s okojují se pouze. tím, že stanOVl OTrna ;l~ ~ Oli"~:-:" 'i.~ ~ 
d~obe{l 'dani" ji><.t-<, povinnostnÍ vztah.' NaZU'a1l1 nasleh POS,h:LY,

ních zákonů o da;lÍch není tedy tele.ologick~, n1br~ l~orm~~v111, 
Že veškeré tyto povinnosti jsou povmnostmlpravnum,. ukazeme ' 

1'ozději. 'd' ., ť k 'j o 'I,,,t 
Z uvedeného jest patrno, že s hle 18ka JU:"'.~ 'l~ e,' ,e, 

daň dávkou, již dlužno státu zapraviti, nastanou-lI Jlste zakonem 
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po značené skutečností. Úč'el daně vúbec nebo některé specielní 
daně zvláště jest pro toto hledisko na rozdil od hlediska finanční 
védy llerozhodll)~m. Ostatně nelze opomenouti, že finančně
vědecká definice daně jako dávky ukládané za účelem' po
všec.hné úhrady nákladů veřejn}TCh ,hospodářství není zcela 
nezávadnou, poněvadž json jisté dávky, které stát ukládá sice 
jako daně, nikoliv však pro účely ryze finanční, nýbrž za tím 
účelem, ahy docílil jistých národohospodářských nebo sociálně
politických účinkú. Stát totiž ukládá v některfch případech' 
daně v prvé řadě nikoliv proto, aby mu sloužily za zdroj' 
příjmú, nýhrž proto, že chce jisté skutečnosti zameziti neho 
obmeziti (na př. obmozit.i jisté přepychovékonsunijlee) nebo 
z důvodťl mravnostní a zdravotní policie (omezení pití lihovin) 
nebo konečnč pro.oc.hranu určitj'rch odvětví v)rroby (ochranná 
cla); teprve v drullé řadě slouží tyto daně svým účelem po
"šeclmJ'm účelům náhradov}-m, pokud stát touto. cestou caM 
dociluje jistého příjmu. Se stanoviska jnristické!lo, tedy nor
mativního, jsou však tyto momenty pro definici daně vúhec ne
rozhodny. S tohoto formálního hlediska jsou i ochranná cla a 
řečené daně, jimiž se v první řadě má docíliti jistého národo
hospodářského neb' sociálně-politického účinku, daněmi v práy .. 
úÍm smyslu. 

Jelikož finanční právo od účelu dávky úplně abstrahuje, 
není dle nčho rozdílu mezi poplatkem a daní; _oM j'2§! dávkou 
_uklád'!.Il(jQ s!~JeIl!. (právním i:ádem),.již dJ.t!~no __ za]lravj}j,.J,<;[Yi 

,,!last"ll'..Jisté 2.!<uteijnosti. _ Podobně definuje M:yrhach (Finanz-
rocllt, § 30): 

"Oflentlíche Abgaben (tedy dávky bez rozdílu) im recht
lichen Silme sind Geldleistungcn an die Offentlichen Korper
schaften, welche die Rechtsordnung beím Eintritte bcstimmter 
Voraussetzungen auferlegt, ohne dall es eines woitereu Titels 
fUr di" Entstehung der Verpflichtungbedarf." Podobně spojuje 
Vogol ("Die rechtliche Natur der Finanzobligation im osten. 
Abgabenrechte." Finanzarchiv, XXIX. roč.) oba clruhy dávek 
v dávku jednu a definuje: "Abgaben im 5ffentlich-rechtlichell 
Sinne sind Geldleistungen, w81che von den der staatlichen 
Steuerhoheit unterworfenen Rechtssubjektell in Erfiillung eines 
auf Grund der bestehenden Rechtsordnung beí Eintritt des von 
der letzteren vorausgesetzton Tatbestandes entstandenen sub
jektiven Pflichtverhaltnisses als Beitrag znr Deckung des 

'Offentlichen Finanzhaushaltes zu entríchten sind." Správně 
tedy pojal Vogel se stanoviska normativního podstatu P.Jwlatku 
a dmiě jako dávky vůbec, již dlnžno zapraviti, nastanou-li jisté 
právní řádem dané skutečnosti. Bohužel přibral do defínice 
moment teleologický: "als Beitrag zur Deckung des Offent
lichen Finanzhaushaltes." Tato slova ruší celek definice. Jak
mile nastanou jísté skutečnosti, jsem něčím povinen. To stačí. 
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Účel této povinnosti uváděti v definici právní považujeme za 
nadbytečné. Z toho důvodu zamlouvá se nám lépe definice 
Myrbachova, jež nesměšuje nazírání teleologické s normativním. 
S hlediska ryze teleologického definuje Otto }\{ayer: 

"Die Steuer ist eine G eldleistung. welche die olfentliche 
Gewalt dem Untertaneu auferlegt zur Vermehrung der Stnats
-einkiinfte, uud zwar nach cinem a!lgemeinon MaLlstnbe." 

Definice tato jest uvedena v § 27 v díle "Dcutsches Ver
waltungsrecht, 1." pod nadpisem "Steuerauflage"; lze tedy 
míti za to, ze }Iayer chtěl zde podati definici právní. Tato 
definice však o skutečnostech, na něž právní řád vÍže povill
nost platiti daň, se vůbec nezmiňuje, ba zdůrazňuje v první 
řadě účel dávek (Vermehrung der Staatseinki\nfte) a jest tudíž 
vlastně spíše definicí 'finančně-vědeckou než práv-ní. PodobllP 
jako Mayer definuje též Fle,iner v Institutionen des deutschen 
Verwaltungsrechtes, str. 339. 

Teleologické hledisko financní vědy jeví se dále v z á
kladní ch principech daňových. Tím se vyrozumí
vají 2) "všeobecné maximy, které ,rypl)Tvají z úkolu daní ve 
finančním systému i z nái'odohospodářské jejich povahy, dále 
pak z ethicl,ých principů, jež podle platných názorft ovládají 
poměr státu k jednotlivcům." Finani'h1í věda dě1í tyto prineipy 
ve finanč,ně-politické. národohospodářské a y zásady spra
vedlnosti. 

Zásady finančně-politické jsou: zásada dostačitelnosti a 
zásada 1Jl~l1ŽpoSti. Prvá -lJlyne sa,mozřejmě z pravidla, že v hospo
diřstvT veřejném se řídí úhrada (příjmy) dle potřeby (v}-dajft); 
co tedy v jisté periodě bylo uznáno za finanční potřebu, musí 
b$rti uhrazeno, a to, pokud jinaké prameny nestačÍ, daněmi, vy
jímaje případy, ve kterých jest odůvodněna úhrada mimořádná. 

Zásada pružnosti vyžaduje, ahy každý systém daní ob
-sahoval takové druhy daní, jejichž výnos se dá podle potřeb)' 
zvÝšiti nebo snížiti. 

.. Princip národohospodářský týká se v prvé řadě normál
"ního pramene:' daně a praví, že pramenem daně nemúže b},ti 
majetková massa, jež placením daně časem by se vyčerpala. 
Danč jsou periodickými příjmy státn a vyžadují tudíž také, 
l1by byly zabezpečeny něčím, co samo, t~ké periodicky s~ 
,obnovuje- to značí, že pravideln)Tm, normalmlll pramenem dane. 
mohou bÝti jenom periodické důchody jcdnotlivclh; Pon~v~dž 
však tyto důchody slouží k ukojení potřeh soukromych kazdeho 
jednotlivce, jest 1111tno, praví další zásada ~á:'od6hospodářská, 
aby důchod jednotlivcův byl pramenem dane Jen potud, pokud 

2) Br á f: Finanční věda, str. 93. - Hoc kel: Lehrbuch, str. 150-
až 190. 
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by nebyl porušen soulad mezi ukojením potřeb veřejných.a 
-potřeb soukromých.-' 

ZásadLsprRve<i)llQsti má na zřeteli spravedlivé rozdělení 
·daní. Finanční věda řadí sem dvě zásady: zásadn všeobecnosti 
. .a zásadu stejnoměrnosti. . 

_ ,Z~~~g:u,, __ y~š.~~,~~_~,Il~?~sti se rozumí, že "každý, kdo jest 
formRln~ anebo vecne ... (r;obyt~~, pr?vozováním živnosti, majet
kem ;yn08 poski:.,tuJ'?lm), ueasSmkem ,určitého pospolitého 
(o,be~meho) h~spodarstvl, ma p o v sec hne náklady jeho spolu
nestI, tedy bylI podroben dani a to bez ohledu na to. z jakého 
pramene důchod je~lO plyn.e a jak~ jest jeho výška ') (fysické 
os,o~y, tu;elllCl ~' Clz~)ZemCl, pravlllcké osoby a akciové i jiné 
vydelkove spoleenost!, spolky)." Z důvoMlllárodohospodářsk\,ch 
,a, sociálních, tedy z důvodů teleologických. připouští finál~ční 
věda Výjilnky z tohoto principu, tak na pi. pro některé pod
n~ky v začátcíeh (dočasná osvob0zení železnic, nových kolo
mstú, nov:í-ch pr1Ímyslových závodft atd.) nebo pro jisté ne .. 
majetné vrstvy obyvatelstva atd. . 

ZlÍc§"Qa~tejnoIllěrn9sti daňové má na mysli spravedlivon 
míru, podle níž sluší vyměřiti jednotlivcům celkovou povinnost 
ku dani (poměrnost dle v)-še dúchodů, větší zdanění důchoMl 
'ze jmění, progresivita. daně). 

Finančně-politické zásady dostacitelnosti a pružnosti 
.~~kož i zásady llárodohospodářské spočívají, jak vysvítá z je
JlCh obsahu, v úvahách ryzc teleologick.í'ch. 

Naproti tomu není při zásadě spravedlivého rozdělení dani 
momentu teleologického. Zásada: každý účastník určitého po
spolitého hospodářství má jeho povšechné náklady spolu
n~sti v poměru ku své platební schopnosti, neprojevujé se vftle 
mkoho použíti jistého předmětu, jevu, jednání a pod. jako 
prostředku k nějakému účeln. Zásada spravedlivého rozdČlení, 

·daní jest zásadou ethickou; nepovažujeme ji však, třeba že má ~ 
formu normativní, za normu· ethickou, pončva.dž nestanoví 
žádnou určitou vymezenou povinnost, nSrbrž za pouhou ma.ximu. 
Má. býti spíše vodítkem pro suhjekt normn dávající, aby tento 
vohl takové skutečnosti, jimiž by tato zásada mohla býti 
uskutečněna.. . 

Tyto základní principy daňové nestanoví sice povinnosti 
~ejs?u v však .pro finanč~í právo bezV}Tznamny. Již dříve jsm~ 
reklI, ze vznik každé normy, tedy i právní, spočív~ y nazírání 
te,leologiekém: a tu sluší, pokud se týče významu řečených 
zasad s hledIska normatIvního, především uvésti že zásady 
tyto jsou vodítkem pro toho, jenž finanční normu' stanovi; lze 
pak vyšetřiti z normy hotové, jakým způsobem se tyto zásadv 
odrážejí ve finančně-právní normě, týkající se jistých dávek. 

3) Br á f~ ibidem~ str. 100."- Hec kel, ibidem, str. 180. 
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že zásada dostačitelnosti nevysyítá z finanční normy 
stanovící povinnost jednotlivcovu odváděti státu dávku ješt 
zřejmo z jednotliY)Tch uYeden~Teh norem. ' , 

Tak jest tomu i se zásadou pružnosti a zmíněn$Tmi zása
dami národohospoclářskými; tyto jsou pouhými teleologickými 
úvahami subjektu stanovíefho finanč.nÍ normu (zákon) a vre-holí 
v pouhé volbě jistých druhů dávek. 

Jinak jest tomu však se zásadami ethickými. Otázkou 
:ršeobecnosti se, jak bylo již podotč,eno, rozumí, že každ1', kdo 
lest formálně nebo věcně účastníkem určitého pospolítého hospo·· 
dářství, má povšechné náklady jeho spolunésti. Stejnoměrnost 
by pak žádala, aby každý tyto náklady nesl stejnoměrně dle 
své způsobilosti a mohOlH::nosti. 

Pozorujeme-li shora uvedené definice daní, vidíme, že zá-
sada všeoheenosti jest skutečně v našem finančním zákono
dárství provedena: dani výdělkové (všeobecné i zvláštní) jest· 
podroben k a ž d ý, kdo ... ; dani z důchodů jest poclrobel1~ 
k a ž d ý, kclo .... ; stejně i u ostatních definic. 
, Podobně jest u některých druhů (laní provedena i zásada 
přispívati poměrně stejně (dle platební schopnosti) na, společne 
náklady pospolitého hospodářství; tllk byla na pi". zásada pro~ 
gresiyity daně vyřčena zákonem pro daň z důchodů a poplat~ 
kovou novelou z r. 1915 pro poplatky dědické. 

Zásadě všeobecnosti nejsou nikterak na závaclu výhody~ 
a osvobozeIÚ, jež finanční věda přiznává růzll}7m subjektům
z důvodů národohospoclářských a sociálních. Takovéto výhody 
mohou samozřejmě býti přiřčeny různým subjektům finanční 
politikou konkretního státu a mohou býti stanoveny i právní 

normou. 
I s hlediska normativního jsou teleologické úvahy o při

znání 'Osvobození a v}Thod nerozhodny; přiznané výhody moholl 
býti od osoby, jíž jest výhoda přiznána, vůči úřadu vžcly uplat
ňovány a musí b~~ti úřadem přiznány, jsou-li podmínky zákona 
dány, ať již úřední orgán v)'hody považuje za správné a účelné 
čili nic. Výhody ty jsou výjimkou od všeobecné povinnosti a 
musí tecly býti právě jako povinnost sama přesně vymezeny 
skutečnostmi. To znamená, že všeo1Jecná povinnost berní není 
vůbec. dána, jsou-li vedle skutečností, s nimiž jest zpravidla 
bezprostředně spojena berní povinnost, dány souča,sně skuteč
nosti uvedené v oněch zákonll)Tch ustanoveních, které přizná
vají příslušné osvobození nebo výhody. 

Vedle zmíněn,'ch třech základních principů daňových 
uvádí Br á I ještě čtvrtou skupinu zásad: zásadu řádné správy 
claňOvé. Výslovně však uvádí, že jest zde podstatný rozdíl, 
nebor "zásady dříve uveclené platí obecně o danícb vůbec, 
kdežto zásady řádné správy budou různé podle různó povahy
jeclnotlivých .druhů dani." 
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Není zajist.é závady, proč by finanční věda ne'mohla se 
za-b)'ryati těmito ~táz~a?Ii; i z~e však se finanční věda, resp. 
polItIka bude obHall uvahaml teleologick}'mi, ekonomickými, 
sociálně-politick~'mi, policejními a jinými. Bucle zkoumati' iak 
y celku zaříd~ti finanč~í sprá.vu~ aby ukládání a vybírání dině 
nebylo vexaCI poplatmctva a aby správa byla jednoduchá " 
laclna. 

,. Než :r;nyslím?, že .finanční věda i finanční politika jistého 
státu omeZl se prece J8110111 na stanovení všeObeCll}Tch zásad 
sem spadajících, a že musí cletailní provedení těchto zásad pře
necbati finančnímu právu. Finanční právo stanoví kterak má 
b}~ti všeobecná technická zásada, pro niž finanč~Í' politik se 
rozhodl, provedena. Za tím úč,elem stanoví především organisaci 
úřadů, jichž úkolem bude zjištění subjektů výše claní a způsob 
:~ybírání dane II určí dále různé povinnosti, jimž určité osoby 
JSou povinny se podrobiti, aby právě tyto úřady mohly tomuto 
úkolu dostáti. Tyto povinnosti stanoví ovšem tak že bude 
plnění jejich vynuceno, nebudou-li plněny dobrovolně. Teleolo
gické úvahy nebo vůle těchto osob, považují-li stanovené po
vinnosti za účelné č,j nikoliv, nebo chtějí-li se norme podrobiti 
nebo ne - af, již správnost její uznávají nebo ne -, jest ne
rozhodnou. Tak to má býti"jak norma (zákon) káže. 

Z positivních zákonů o dávkách vidíme že hlavní část 
těch!D zákol1~ tvoří ustan~ver;í o řízení při 'ukládání a vybírání 
da1l8. O povmnost0ch pravul normou uloženýeh sem spadají
cíeh pojednáme později. 

Všimněme si ještě hledisek finanční vědy a finančního 
práva, pokud se t:i'če soustavy daňové'). 

Finanč;ní v~d~. rozeznává různé ~,~~J2irqY,;,"sl"0J!-1~",-
a) ~l"~~!{J;pt,~~,,Q~QQl!Í .. ~:m~ a 2l'i"lSTú,Jireálné<iallě, 

.. , b) ';,1~el~S1l!!_, .. lI!;tJ..~~lf.Q~:!5' .. a spotrehmdaně (mezi spotřební 
radl se tez (laně obchodové) a ]f6ňecnc""" 

. c~ dal~~ Jf~;n:,t a, r:!~J2'~\~,~f- .kteréžto rozdťlení jest v syste
matlCkem tnclem dam neJohyccJnější. 

Objekt,ní daně .. jsou tak?vé, 12ři ni .. chž hospodářská schop
nost (obJektlVm moznost) JIsteho preclmetu se vyšetří pouze dle 
objektivních znaků výnosových jistého inclividuelníhohospoclář
ství, při čemž se vylučují všechny subjektivní prvky držitele 
dotyčného př~dmětu (dovednost, schopnost, zadlužení), ~ jinými 
sl~,:y, kde dan se říclí ;11učně dle pouhé objektivní V}'!10snoBti 
veel, bez ohled,! r:a drzlte:e (daň pozemková, výclělková). Při 
clamch subJektlvlllch llledl se v zásadě i ku vlivu, jaký má 
subjekt na přeilmet daně; přeclmětem daní subjektivních jest 
tedy skutečný důchod (výnos) resultující i z indivicluelních 
osobních poměrú suhjektů. které v kaželém konkretním případ" 
důchod (výnos) zvyšují nebo snižují. . 

11.) Br á f: Finanční věda, str. 131.· - Hec kel: Lehrhuch, str. 138_ 
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Z toho vysvítá, že rozdíl tento spočívá ve skutečnostech, 
které norma určí pro rozsah berní povinnosti. Ostatně jest 
každá daň, ať se jmellllje jakkoliv, dani subjektní, t. j. každá 
daň se pJatí jist:í'lll subjektem. Rozdíl mezi subjektní a objektní 
daní jest tedy hledati pouze ve. formálním stanovení norem 
o ukládání daně. Sktlpina tato odpovídá tudíž normativnímu 
nazírání. 

Skupina druhá, která rozeznává výdělečné, majetkové a 
spotřební daně, vychází ze zdrojů příjmů a spočívá tudíž v prvé 
řadě v nazírání teleologickém. ~'inanční politik vybírá si před
měty, které se hodí k tomu, aby stát si z nich učinil zdrojé 
příjmů. Jsou však i v této skupině takové případy, na př. držba 
nebo uzavření právního jednání, kdy právní norma nebude 
moci jinak stanoviti skutečnosti, s nimiž jest spojena. povllmost 

o berní, než pozna,čením onoho předmětu, lépe řečeno, fakta. To 
však neznamená, že by obě hlediska se kryla; držba anebo 
uzavření právního jednání zůstane pro finančního politika vždy 
něčím, z č,ehož chce -učiniti zdroj příjmů, pro finančního práv
níka však vždy jenom pouhou skutečností, na niž právní řád 
upíná jisté povinnosti. 

V rozdělení na daně přímé a nepřímé není"" ve finanční 
theorii shody'). Zde chceme uvésti pouze (nejrozšířenější) theo"ii, 
dle níž jsou přím)TJIli daněmi ony, které se vybírají bezprostředně 
(přímo) od toho, kdo je dle úmyslu zákonodárcova vskutku má 
nésti, t. j. od toho, jehož jmění má býti postiženo. Ten, kdo 
daň formálně platí, a ten, kdo ji materielnĎ nese, jsou při daních 
přímých stejné osoby. Nepřímé daně jsou naproti tomu ty, 
které se vybírají od jiné osoby než od té, která ji má býti po
stižena, při čemž se předpokládá,. že prvá přesune daň na 
druhou. Tato theorie řadí mezi daně přímé tak zvané přímé 
daně osobní (daně: výdělkovou, z důchodů, rentovou, pak daň 
pozemkovou a domovní, daně. obchodové); meží daně nepřímé 
řadí daně spotřební (z piva, cukru, kořalky, petroleje, z pře
vodu statků a z pracovních výkonů, daň přepychovou, daně ná
pojové, daně z uhlí atd.) a cla. Při nepřímých daních jsou. ten, 
kdo daň f01'málně platí a ten, kdo jest jí materielně postIžen, 
dvě různé oso by; prV3T daň platí a přesune ,ii na druhého, jenž 
ji definitivně platí ze svého jmění. Toto rozdělení jest původu 
teleologického. Zákonodárce chce ve skutečnosti zdaniti jisté 
jednání (konsum), z něhož soudí na hospodářskou zdatnost 
jist,éch osob a jejich poplatnou sílu; přímé zdanění těchto 
jednání jest však finančně-technicky příliš obtížné nebo vúbcc 
nemožné, proto volí si stát jistá jednání jiných osob (výrobu, 
prodej) za vhodné prostředky, aby daň vybral od těchto osob, 
a ponechává jim pak, aby tuto daň .přesunuly n;1 osoby, jichž 
jednání chce vlastně zdaniti. Daně nepřímé se tedy ukládají 

') Hec.kel: Lehrbuch, str. 140. 
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nepřímo tím, že .d,:ň již zaplace,:ou. jis~u os~b~ou, :Iefillitivni 
:dest,inatar tedy Jma osoba, zaplatI bm, ze se dan nan presune. 
Tak zapl~tí výrobce piva dávku, kterou má nésti kOllsument 
piva, a přesune ji na hostinské, ~terý ji .oPět v W'obném prodeji 
přesune na konsumenta. Podobne zaplatl u cukru davhl, kterou 
má nésti konsument, vyrobce (nehledillle-l! ku volnym ,skla
.dištím) cukru. přesune ji na obchodníka a ten opět na kon .. 
sumenta. Podobně se to má II cla. Pro-Iozděleill.~daně .. g."J'l!Plt_ 
all8 P!111~ é ..... j s s,t . Je{]cY ; .. 9. G.U tl'!"!ll. .př!lJlÝ .. 2" e Jl o .,l}~pří!p J.' ... ,zE':-S Qll. 

'ukládání, resp. vybíraní .. 9..aW. Toto nepnme ukladam pred
pokiádáVšak jistý hospodářský jev, t. j. přesunutí daně. Toto 
rozdělelú by tedy odpovídalo hledisku normativnímu, kdyby 
se tento hospodářský jev. dal normativně zachytiti, t. j. kdy1lY 
normativně bylo možno přesně vyznačiti s,kutečnosti; s nimiž 
jest tento hospodářský jev a tím také berní povinnost konsu
lllentova bezprostředně a současně spojena, To jest však velmi 
obtížno' nebo vúbec nemožno, takže- zákonodárce jest nucen po
nechati více méně náhodě; zda jeho úmysl, aby totiž dani 
skutečně byl stižen spotřebitel, bude :,skutečn~!, čili, ni? ~o 

·vEak nesouhlasí s hlediskem normatlvnlm, kterez vyvozuJe vs.e 
z obsahu dané normy. Nedají-li se normativně určiti skutečnostl, 
s jichž existenCÍ jest spojen onen hospodářský jev, t. jo pře
sunutí daně a s ní berní povinnost konsumentova, nemůze' toto 
rozdělení odpovídati nazírání normativnímu. , 

Naše zákony o dani z cukru, kořalky, p<ltroleje chtějí asi 
vyznač.iti tento ď hospodářský jev slovem "spotřební" nebo 
. j{onsumní dávka". Tím se má snad říd, že zákonodárce nemá 
~ičeho proti tomu, aby ten, kdo daň formálně platí, ji přesunul 
na konsllmenta (ostatně zákon O 'dani z piva, která je také daní 
spotřební, užívá slova "daň") .. Než i kdyby slovem "spotřební 
dávka" chtěl zákonodárce naznaěiti, že řadí jmenované dani" 
mezi daně konsumní, totiž nepřímé (cís. nař. ze dne 17. čer
vence 1899, ř. z. čís. 120, nazývá daně tyto dávkami nepřím}'1l1ii; 
pak by to nestačilo; zákon by musel sám přesně sta!,ovltl 
taková zařízení. která nutně ku - přesunutí vedou, takze hy 
v poslední řadě' daní skutečně byl stižen kol1sument. Podobně 
u cla. Zákón o dani z převodu statkú a z pracovních výkonů 
nadepsal sviij § 12 slo~y: přesunut.í da!"ě,; za~azuj~ sice z:láštn~ 
súčtování daně vedle uplaty, nezabranuJe vsak presunutl danc 
ve formč zV~Tšené úplaty. , , 

Naproti tomu mluví úaše zákony t-aké O "přím)~ch" danlch 
osobních. Zde bv však zákon používaje tohoto terminu měl 
'stanoviti takové skutečnosti, jež přesunutí daně 'iylučují a jež 
1Júsobí, že· ten, kdo daň platí, opravdu ji také nese. Takové· 
ustanovení má však záko.n o přímých daních osobních z r. 1896, 
říš. zák. čís. 220, pouze při dani z důchodů a to ještě jenom, 
pokud se týče daně z dúchodú služebních (§ 238); ničeho ~p?
dobného nestanoví však zákon při daních výdělkových, ac Je 
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přece známo, že tyto zpravidla se přesunují na konsuluenhr 
mezi produkčními výlohami jako část. prodejní ceny. Podobně 
se l~ře.sUIn~j~ daň d.?ffiovnÍ v n~jem:lél!l na nájemce a přece pú
zmteUJ8 nas rozpocet domOVlll dan Jako daň -přímou. 

Dle lla.~ivch posi5·~vní:,h Z~~{Ol~Ú jsou tedy daně přímé, které 
?: :T hospodm:;'3kem Zlvote da-JI presunouti a také přesunují na 
jme .osoby, ac dle. úmyslu záko~odárcova maji stihati ty, ocl. 
~t:"'ych se. v:fbll'ajl?, n~opak . znajl ~aše positivní zákony daně, 
jez se vyblraJ~ od Jlstych ,~sob v predpokladu, že tY.to je pře
sunou na Jme osoby, mnz však zákon stanoví skutečnosti 
s jejíž existencí toto přesunutí a tedy berní poviÍmost této druh§ 
osoby)es~ nutně dána. Z toho vidíme, že rozdělení daně v přímé 
a ,n~pnmG dl~ toho, kdo dle úmyslu zákonodárcova má jí býti 
stlhan, nernaJl pro normatr-vni hledisko v~Tznamu, pokud normon 
neb~ldou sta;:cove::>y takové skutečnosti, s jichž existencí jest 
sP.Oi8na b.enu povmnos,~ toho, hlo má dle úmyslu zákonodárcova 
by tl ~alll opravdu stlzen. S 11Ormativního hledisku jest raz
hodnym pouze obsah normy a dle tohoto možno považovati za 
plátce daně čili za osobu daní povinnou jéclině toho od něhož 
j"~. záko~l dle svého př~sného nsta~:ovellí skutečně vybírá, na př. 
pn danI z cukru podnIkatel a za Jlst}'ch podmínek i dilovedoueí 
ll~bo osoba.,)~mž se nezdallěné cukerní výrobky vydávají z vo1-
neho skladlste, nebo ten, kdo nabývá cukerních výrobků věda_ 
že ty~o nebylo: zdaněny, v~č (ll:_ zá.kontt zdančny b;;'t\. mNÝ 
(§ 4 zak. o dam z cukru), pn dam z pIVa podnilratel a za Jisti'cll 
podmínek dílovedoucí (§ 2 cís. nař. čís. 120 ř. z. ex 1899): při 
clu jest stanovena 111atební povinnost v § 201 cel. řádu. ·Pře
~mnuti darrě není tedy přesn~'Ul kriteriem ani ťinančně-vědecki'1ll 
ani normativním pro rozdělení danÍ'. S hlediska normativního 
by.chom ill?hli roz~išoYati ,daně jen. ~le skutečností, s nimiž je.Rt 
spjata povmnost .llstou davku platItI. A i to bylo by však jen 
jistou ~pomůckou orientační. Pro normativní hledisko jest kaŽdá 
skutecllost skutečností, ať jest jakákoliv a každá dávka dávkou, 
ať ji jmenuji jakkoliv. Pro normativ'ní hledisko jest dávka 
z cukru, jmění, příjmú atd. pořád dávkou totiž penčŽní dávkou, 
již musím státu platiti, když nastanou' jisté skutečnosti. N~ 
tom nesejde, jaký název jí zá.konodárce dá. Název ktenTm
zákonodárce dávky pojmenuje, řídí se obyčejně dle předmětu, 
který si zákonodárce vyvolil jako vhodný k tomu, aby si stát 
z něho ue.iniJ zdroj příjmů. Pojmenováni tedy má zpravidla 
svúj původ v nazírání teleologickém. Je-li touto skutečnosti 
~ržb~" ,podnikání na. zisk, zaměstnání na vj'rdělek, majetek, 
Jednam (na př. konsuml, uzavření právního jednání atd. jsou 
tyto s~utečnosti s hlediska normativního vždy pouhými sk,{tec
nostml, n~ něž právní norma upíná berní povinnost. 

O systému daiíovém (finančním) praví Br á f str. 131: 
"Souhrn rozli{:ných daní v jednotlivém státu zavedených činí 
Jeho soustavu daiíovou. Aby se vskutku s hlubším oprávněním 
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--d~deck}Tm mohlo mluviti o s o 11 S t a v ě, k tomu arei potřehl 
něčeho více než pouhé existence více daní, totiž v z á j e m II é ho 
dopliíování jejich k dosažení jak možná doko
na,lému těch úkolú, které všeobecn~Jmi zása.dami 
o daních jsou vytčeny." Dle tohoto {,lediska by tedv 
jednotlivé dávky měly míti mezi sebou' jist), vnitřn;" vztah 
účelnostní. Toto hledisko jest tudíž teleologickým. Se stanoviska 
normativního tento jisti' vnitřní vztah však nikterak nepadá 
na váhu. Jako jest s tohoto stanoviska právním systemem čili 
řádem souhrn yšech práyních norem, ať již jednají o čemkoliv, 
_ jediným jejich pojítkem jest t)'Ž subjekt normativní, t. j. 
stát, a to, že plnění těchto norem jest státem vynutitelno -, tak 
také systémem daňov}'ffi (finančním) se stanoviska normativ
ního jest pouze souhrn právních norem jistého státu o státním 
finani'.ním hospodářství tohoto státu. 

Poohlédllěme se ještě po způsobn třídění daní y literatuře 
finančně-pTávní: 

Fl e i n e r praví v "Institutionen", str. 392: "Die 
direkt.e Steuer stuH den vom einzelnen Pllichtig·en geseh111de
ten Bétrag nach der Leistungsfahigkeit des Pllichtig'en ab." -
"Die indirekte Steuer dagegen schlieEt. die Abgabenpflicht an 
Binen Vorgang rechtlicher oder tatsachJicher N atur an und liU.\t 
dabei die Leistungsfahigkeit. des Pllichtigcn gam auE8r Be
tracht." Tyto definice uvádí Flciner ve svém správním právn. 
Jsou to tedy jeho definice se stanoviska finančního práva. 

'Pro přímé daně jest rozhodnou "Leistungsmhigkeit"· toto jméno 
samO O' sobě značí hledisko teleologické; nepřímé' daně proti 
tomu nechávají sice "Leistungsfahigkeit" stranou a viži povin
nost berní "an einen V organg rechtlicher oder tatsachlicher 
Natur", tedy na jistý fakt nebo skutečnost. Toto SiC0 by o()
povídalo h~edisku ;:c?rm.at.ivní:nu, avšak jenom tehdy, kdyby 
tomu tak 1 v posltlYmm prayu bylo. V našich positivních 
zákonech, Jak již bylo shora vyloženo, tomu tak není. Týž 
autor pra':l v poznámce deváté ku § 26 svých "Institutionen": 
"I?w Bezel:,hnU1:;g> "dire~te" und "indirekte" Stener kllupft 80-
mlt au rmu wIrtschafthche Erscheínungen ani ob die Dbel'
.w:~ilzung bei d~r einzelnen Steuerart moglich jst, kallll haufíg 
mcht sehon bm der Erhebung der SteueI' kontrolliert werden, 
Trotzdem sind die Bezeichnungen aueh vom Steuer r e e h t 
~b~rx:ommen worden. Die Folge ist, daB fUr sie nach einem 
)urIShsch brauchbaren Unterscheidungsmerkmal g'esucht werden 
III li 8." .Ip-st ovšem otázkou a pochybovali bychom že 
~\Leistungsfahigkeit" jest i,e i II j II r j.s t i s c h l)rauchbarcs 
1Jnterscheidungsmerkmal", poněvadž tento pojem spadá do 
oboru ryze teleologického. Máme dále za to, že II e Itl u s í Itl" 
hled~.ti ; normativním nazírání rozlišovaCícl{ znakú pro toto 
rozdel81u, když toto r.ozdělení normativnímu nazírání vflbec 
odporuje. 
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Rozdělení v přímé a nepřímé daně považuje O. l\fayer> 
str. 333, za ,;von Haus aus finanzwissenschaftliche Begriffe." 
Se stanoviska juristického rozlišuje daně ve dvě skupiny: "Ver
anlagungssteuer" a "nnmittelbar zu erhebende." Tyto skupiny 
se 11 něho s přím}Tmi a nepřímJ'rmi daněmi y celku kryjí, avšak 
rozdíl jest v tom, že přímé daně se upínají na "f es t e B e
s i t z s t a n d e" (držba pozemku, živnostenského podniku, dů
chodu), nepřímé pak postihují hospodářské hodnoty v po· 
hybu: při vS-robě, změně. místa nebo spotřebě. Při prvé skupině 
vzniká dle Mayera daňový závazek u k I á d a c i m a k tem 
(str. 335), při druhé skupině bezprostředně zc·zákona 
(str. 338). Proto zove Mayer nepřímé daně "unmittelbar zu 
erhebende". Naše positivní zákony však tomu neodpovídají,. 
poněvadž nestanoví takové skutkové podstaty, na niž se ne
přímé dávky bezprostředně ze zákona upínají; dle našich zákom, 
se na skutečnost konsumu neupíná právní povinnost platiti 
dávkn. Na tuto skutečnost se upíná pouze, jedná-li se o únlatné 
jednání, právní' povinnost platiti kupní cenu, ve které lm1že' 
dávka b}Tti obsažena, ale také nemusí, dle toho, ja.k se ·tomu, 
kdo daň státn skutečně zaplatil, případně dalším prostřední
kům podaří přesunouti dávku na konsumcnta. Mayer tedy 
rozděluje daně dle toho, vzniká-li berní povinnost odváděti 
dávku jistým aktem ukládacím anebo upíná·li se bezprostřednĚ' 
na skutkovou podstatu vymezenon zákonem. O významu 
ukládacího aktu pro naše platné právo pojednáme později 
v oddíle o právním poměru dle finančního práva. 

Roztřídění daní dle našeho positivního zákollodarství jest 
dle rozpočtového zákona pro rok 1920 toto: rflmL.<lanlL.a to 
daně )'.e3}lIlía 9S?lJ'1í,Sl:1:, ~,,:',';~§p()Jřební a"p2B!'!t!sY: R~zp?če: 
tedy neužívá slova "nephme da,ne" vůbec, treba ~e ~~sarske 
nařízení ze dne 17. cerve'nce 1899, ř. z. -čís. 120, II nás--1estě-:--
Platne:-'"118se název "Q~,~~Jpt~t,~~li".-,ttkají~í<;:h_,,~sl3 ___ ;Q.e_přím3TGh 
dávek. sjlojených S průmyslovo,!produkcL" 

-_.~- DluŽno dále podotknouti; že nékterázvláštní právni za
řízení jsou výslovně vyřčena pro .iednn nebo druhou skupinu, 
totiž pro přímé nebo nepřímé dávky, čímž toto rozdělení ne
odpovídající normativnímu nazírání a nejsoucí normativně 
nijakým způsobem vymezeno, dostává juristický význam; tak 
jest tomu při eákQJl!L,Q~,jl.r()lll1.Qe:n.L.ze dne 18. března 1§1S,,_. 
ř. z. čís. 31, pak ~,jJ{ůIlLQ_JÍToCcÍch.z. pr()<.lI~.Ilí ze dne 9. března 
1870 ř. z. čÍs. 23. Používá-li -zákon těchto skupilloV}TCh názvŮ., 
lli'ěT'ty pojmy:. přímé daně, nepřímé daně, spot.řební daně atd. 
přesně vymeziti, čehož v našich zákonech není. Kromě toho 
používají naše zákony promiscue výrazy "daň, dávka, spotřebnf 
daň a spotřební dávka O). 

') hl Y r bac h: Finanzrecht, str. 67. 
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Olu jest i v našem rozpočtu vyhraženo zvlášťní místo, 
ač dÍe~ ~ theorie finanční vědy - poněvadž jest přesunu
telno ~ přhláleží ku daním nel)i::ím:\Tm; clo zařazuje nlezi 
nepřímé daně i důchodkovJ' trestni zákon (§§ 1 a 6). 

Shrneme-Ii, co jsme v tomto oddíle řekli; vidime že 
teleologickým pojitkem všech dávek jest hospodářská' síla 
jednotlivcova (právnických osob) a soulad v zatížení jednot
Jiv.í-ch hospodářství dle zásad všeobecnosti a stejnoměrnosti, 
jakož i soulad mezi potřebami státu a potřebami jednotlivých 
hospodářstvL Normativním pojítkem n"ni hospodářský nebo 
sociální- vm.třní vztah dávek, nýbrž pojem formální povinnosti 
stanovené státem a státní mocí vynutitelné. Systém daňovSr se 
stanoviska teleologického má na mysli komplex jednotliv$'ch 
předmětů jako zdrojů příjmů státníéh, finanční systém s hle· 
diska normativního má na mysli souhrn právních norem stano
vícíe-h různé povinnosti týkajících se finančního hospodářství 
státního. 

Roztřídění daní se stanoviska normativního postrádá 
tedy vnitřní materielní spojitosti; tato vnitřni materiemí spoji
tosť není však vyloučena u prvků berni povimlOsti vůbec. Tyto 
by zajisté mohly býti uvedeny v jakýsi systém; tim chceme 
říci, že není nemyslitelna právní norma (zákon), obsahujícf 
ustanovení o prveích, které jsou společny berním povinnostem 
při všech druzích dávky. Již dle nynějšího právního systémn 
máme některé zákony, obo/'hujíCí společná ustanovení pro celé 
skupi~lY daňové: itr,"~~%"1i~;!l~~li pro 9-~~Q.!?_1)~ _.g.01l~_"P~~.n~~" a jiná 
spolecná ustanovení, týkající_ se všech --dal}í tGto~ skupiny 
(y~~ část zák; ze, dne ~,5 .. října.1~g§.J... ř. z. čís. 220),1 vy
lmarn ~~~;i!?;;;er;QQl;':.IlL 'LE!,l!"l.ch dam (pozemková, domovní 
a osobm <rane; ale zakona ze dne 9: března 1870, ř. z. čís. 23. 
příp. zák. ze dne 23. ledna 18@.,j. z. čís. 26[VTz § 283 zák: 
o osobních daních přímých),! poskytnutí nah"ažQv4BÍ<lh~-úmktl 
dle cís. nař, ze dne 16. červdnce lJzQ,1,J,·z.""čfs:-79;·propříme
daně,i qpravnéřízení dle zák. ze dne ~9. března 1Jl76, ř. z. čís. 28 
platnélioprQ-'f1íe·élfuy dávky. vůbec;! pro všechllydávky vůbe~ 
normuje' zákon ze" dÍle 28.i.)řeúiaJ$7.§,ř. z. čís: 31, !.'romlčeni: 
konečně sluší uvésti důchodkový. trest:ní . zákon .. z roli:tI"'i8~Jt{ 

- jenž se vztahuje na potravnrdailě; chi; mOllopoly, loteri[:"1"0"" 
platky, jakož i na poplatky poštovní a puncovnL Zmíněný 
všeobecný zákon o prvcích berní povimlOsti vůbec jest ovšem 
prozatím věd budoucnosti. 

Posavadními předcházejícími úvahami dospěl~ jsme 
k tomu, že nazírání finančního práva jest normativní. Ohceme 
tndíž přistoupiti ku bližší analysi finanční normy a pojednati 
o právním poměru daném normou o dávkách nebo, lépe řečeno~ 
povinnostech, jež norma o dávkách stanovL 
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li 7. Právní poměr daný normou fiuančního práva o dávkách. 
Právní poměr se stanoviska normativního jest vztah po

vinIlostnÍ, jenž jest bezprostředně a současne spjat s existend 
jistý~ch skutečností vyznačený~ch právní normou. 

Chceme-li tn te4-Y zkoumati právní pO~lěr, jest nám 

zkoumati: 
L skutečnosti dané normou 'finančního práva, 
2. [qY}11iiQ:~f.Ls.' nimi s.ij?j~~é;--- --- -- ,-" 
3. snbjekty povinnosťní á ._ .. 
4. "iiiiis'6'1ry;; ,"-' jiriiiž' ""))ll'e:hÍ těchto povinností může býti 

státem v~~lriuc'eno aneho jejich neplnění trestáno. 
NÓl:mOV)T subjekt jest všem finančním právním normám 

společný, totiž stát. Neuvádíme zde objektu l,ovinnosti, ponč
vadž vůči normovému snbjektu jest vlastně objektem povm
nosti její subjekt. Objekt povinnosti v užším smyslu spadá 
nám v jedno s obsahem povinnosti čili s povinností vůbec. 

Řekli jsme již,. že není úkolem tohoto spisku podati 
nějaký celkový systém finančního práva. Omezíme se tudíž 
jen na některé druhy daní, ovšem na typické zástupce steJno
rodých dávek. Prdvedeme toto zkoumání na: 

. a) dani důchodové (z příjmu), jako typu osobních daní. 
b) dani z piva jako dávce produkční, 
·c) dani z cukru jako typu dávky konsumni (dani z hoto-

yého produktu), 
d) poplatcích a 
e) dani z převodu statkÚ a z pracovních v}7konú. 

I. Daň z důchodů (příjmú). 

Upravena jest tato daň v §§ 153 až 238 zákona ze dne 
25. října 1896, ř. z. čís. 220, jenž byl změněn zákonem ze dne 
23. ledna 1914, ř. z. čís. 13; dále nutno uvésti ustanovení tohoto 
zákona jež jsou všem osobním daním společná: ustanovení 
trestní '(§§ 239 až 261) a ustanovení všeobecná (§§ 262 až 286). 
K tomuto pak přistupuje zákon ze dne 9. dubna 1920 čís. 313 

Sb. zák. a nař. 
I. S k II teč, 11 o s t i, s ji c h ž e x i s ten e í je s t tJ r á y-

11ím řád em s pja ta. p o vinno st berní (8 te Her-
p fl i c h tl, jsou: . , 

a) lysická existence osoby; zemřelé osoby lyslCke jsou 
Tepresento;"ány dědicem,případně . neujatou pozůstalostí § 153, 
bod 4 a § 26.3 zák, o přímých osobních daních; 

b) pobírání důchodů (§ 153 a 159); '"'" . 
c) minimální výše ročních důchodÚ (!l 155 a nyncJsI zakou 

z 9. dubna 1920. čís. 313, Sb. zák. a nař.) a 
d) skuteČl:ost, že osoby a důchody .ne~řináleŽ.~jí ,k osobám 

a důchodúm vyznačen:í'1l1 v § 154 (extentonalrta, Jlste smlouvy 
stát.ní, jisté zásady mezinárodního práva, příslušnost k armádě). 
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Tyto skutečn?sti n~m tedy praví: Jakmile některá lysická 
"soba, resp. neujata pozustalost po ní pobírá jistí' roční důchod 
-Cl nejsou zde skutecnosti vyzna.čené v ~ 154, jest povinna po-. 
drobiti se všem ustanovením dle norem právního ,řádu o dani 
z důchodů (z příjmú) nebo, lépe řečeno, musí plniti všechuy 
povinnosti určené těmito normami. <. 

, Da~šími skut:čnostmi,)sou ty, jimiž zákon vysvětluje 
]lOjem duchodu, Zakon totlZ neuspokojuje se pouh:i'm pojmem 
dúchodu dle vědy národohospodářské, n:j'brž jej též přesně Vv-
světluje a vymezuje a to opět skutečnostmi (§ 159), .. 

. ~ K ji~ vyzll~Čen~'ll1 sl:,utečnostem přistupuje u 'osob, při 
mehz tyto skutBenostl nove na,stanou ještě další skut.ečnost. 
totiž skutečnost časová: uplynutí rOleu' v němž skut.ečnoRti 
dříve uvedené nast"ly. U těchto osob t~dy nastává povinn~st 
ber:1Í .~ep,rve tehdy, a.ž jsou dány skutečnosti pravidelné a uply
-nutI Jlste doby (§ 221, odst. 1). Podobná skutečnost. avšak 
uplynuti pouhého měsíce, jest dána v § 227, odst. 2. jedná-li se 
tot-iž o osoby, které se do vnitrozemí přistěhovaly állebo které
nabyly pevn:í'ch služebních platů podléhajících dani. 

Zkoumajíce tyto skutečnosti nemůžeme opomenouti ust.:.'1-
novení § 217: bemí správa má poplatníku oznámiti platebním 
TOzkazem obnos, jejž má na dani z příjmů zaplatiti. Podobné 
llstano,:~ní ,má :ák~n },éž pro všeobecnou daň výdělkovou (§ 57), 
pro z~~Y(lastm da.;t vydelkovou (§ 113, Jenže z,de: praví zákon: "ve 
forme platebmho rozkazu), pro daň rentovou (§ 143). Na tnto 
skute~,nost "oz~ámení«, :rlastně doručení toboto oznámení, upíná 
1)ak norma· povmnost přIpadající obnos daňov}! v jistém plateh
ním terminu efektivně zaplatiti. 

Dle doslovného znění zákona ,se zde jedná o ),oznámeni". 
tBdy fakt; slovíčko "mittels" (v německém textu zákona) " 
zvláště "in FormL

( (§ 113) nám naznačuje _pouze způsob jak~'m 
se to má státi. Osoba podléhající berní povinnosti l;v' mČla 
vlastně platíti daň ihned, jakmile u ní skutečnosti sho;'a zmí
něné nastanou. Nezná však v}'še daně a nemdže prot-O tak 
učiniti. 1\{ohla by si ovšem dle sV}Teh příjmů daň vypočítati 
a ji zaplatiti. Pořádek státních financí a státního ú'četnictvÍ 
však vyžaduje jistého řízení a proto stanoví zákon,_ že se má 
dai\ platiti a řádně vyúčtovati, až se straně oznámí kolik daně 
má 'platiti. Platební rozkaz není tedy nic jiného ll~Ž fOl'ma, jíž 
subJ:~t platební po,~innosti se upozorňuje, že má tuto povinnost 
SP~IJltl.. Jest to ostatně samozřejmé.Osoha, při nížnastalý sku
tecnostl dle § 153 shora uvedené, ví, že jest povinna platiti 
dávku; neví však kolik~ Stát nemÍlže zpravidla ponechati po
platníku, aby sám si vyměř'U -dávku, nemůže však toho ani otl 
n,řho žádati pro komplikovanost- řízenÍ. Vyměří to sám sv-ún 
orgá.nem a prostě mu to o.známi. Ozná:m~ll~, vJ'Tše připadaJící 

Ca h a, Finanči -věda a finančni prá,o, 3 

I 
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daně platebním rozkazem jest tedy pouhou skutečností, jíž se' 
subjekt platební povinnosti uvědomuje, že má tato povitmost 
býti plněna. Zde podotýkáme již předem, což rozvedeme 
později že berní. povinnost nevyčetpává se pouhou povinností· 
platiti 'daň; obsahuje více povinností, z nichž jednou jest p~
vinnost effektivně platiti, a tu myslíme, že právě onou skutec
ností s níž jest spojena povinnost effektivně daň zaplatiti, 
jest 'oznámení výše připadající daně, jin.')Tnli slovy tou~o 
skutečností se nrč.uje. že se má platební povinnost JIŽ 
dříve daná vvplniti. 'respektive že může její plnění býti 
vynuceno. Usťanovm',í v § 217 zákona jest tedy I'ázu ryze 
fónnálního '). N emMeme souhla~iti s tím, že by tento platební 
rozkaz toto vyměření daně ve formě platebního rozkazu vy
t v oř Ú o teprve povinnost platiti daň. Tato povinnost již zde 
byla před tím, než platební rozkaz byl vydán, nebyla však 
pouze ciferně určena. Vydání takového platebního rozkazu 
samo o sobě by nemělo vúbec smyslu; platební rozkaz mMe být. 
vydán pouze 'tehdy, když je zde benú povimlOs~. totiž kdy~ 
zde jsou skutečnosti, na l!ěž zákon upín:1. pOVlllllOS: beJ~llJ. 
'rento platební rozkaz by vubec nemusel by tl, ba u nekterych 
daní vůbec ani není. Jest to pouze zavedeno z dúvodú berně· 
t,echniekVeh. Uvádíme toto výslovně, poněvadž v literatuře se 
toínuto- 'faktu přj110čítává zcela zvláštní význam. ,LiteTatura: 
jež neklade hla:vní ·význam na "oznáme.ní", nýbrž na "rozkaz", 
považuje toto 7a jakýsi a 11 t o rit a t i v n í a k t, který vytvo· 
řuje p;o poplatníka povinnost platiti; stojí. tedy litera~ur~ ne. 
základě čistě kausálním, a zapomíná~ že pOVlnnost platIti davku: 
ja.ko povinnost -právní ml"lže míti svitj odlesk p~mze v právnín;. ř~du 
a nikoliv v nějakém jednostranném aktu, treba aktu spravmm. 

Myrbach přikládá platebnímu rozkaz~ tal~ový ~ význam; že 
jest mu přímo hraničníT? k~m;ne~ v, pom,cru fl~a?-cllJ.h? pr~v~: 
Rozděluje totiž poměr fmancne-pravnl u davek, lez se predplsuJl 
zvláštním platebním rozkazem, ve dvě fase: ' 

a) A b g a ben pflicht(A b g:; ben '! e rbindl~? hk e i t) 
poplatníka vúči státu; tento, pomer ;rva. od ~kamziku,. k~y 
v kOllkrótním lJřípadě nast.ouplly skutecnostl, "bel deren Emtntt 
die Heehtsord~ung Gelclleistungen an die offentlichen Korp8l~ 
schaften auferlegt" až do okamžiku. kdy státní orgán tuto dan 
platebním ]Jříkazcm předepíše a příkaz doručí povinné osobč; 

b) tímto okamžikem nastává (entsteht) zcela novy 
nrávní poměr, který Myrbach zaVEl Abgahensehuld 

--- 1) Zákon o promlčení ze dne 18. března 1878" ř: z·v cÍ"'- 3~, ~l.~:ví 
sie,e v § 1. o "právu státu dáyku yyměřÍ~i";v uJ:.láda-h vsak pra'-:lll ,rad 
někomu jisté povinnosti, pak jest stát, ~enz J.est ~odroben 1. praVlll.m~l. 
řadu, povinen, dohlížeti k t.O~lU, ~da ~ovm~osh ty JSou ~lneny !1 Je.~; 
povinen plnění jejich vynutlt!, nejsou-ll plneny. dobr~vol~e. Nem ted,) 
práya státu vyměřovati daň, Il)Tbrž 'jest to pOVllDostl státu. 
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nebo Z a hl u n g s p fl i c h t, totiž stadium skntečného dluhu: 
"danu íštein ne II e s Rechtsverhaltnis entstanden, demzufolge 
eine bestirnmte Persďn die nach Art und Betrag festgesetzt" 
Abgabe bis zu eine111 genau fixie.rten Zeitpunkt zu zahlen hat:~ 
Zdá se tedy, že dle Myrbacha teprve platebním příkazem vzniká 
platební povinnost; je-li tomu tak, pak by vlastně nebylo jasno. 
co dle Myrbacha spadá do první fase. Právní účinky této fase, 
již nazývá Myrbach "Abgahenpflicht", jsou totiž 'J, "daB das 
zustandige Verwa.ltungsorgan verpflichtet ist, die Person~ 
-.veleher die Verbindlichkeit obliegt, nnd das MaB der Leistung 
festzustellen nnd sodamI dieser Person die bestinlmte Leistuno' 

aufzutragen: daB anderseits die verpfliehtet~ 
Per s o n s i c h di e sem A li f tra g e z li f ti g e II h ~\ t." Uložiti 
tedy jisté osobě jisté plnění. čemuž se tato osoba musí podrobiti. 
To zdá se nám totožn:i-m s příkazem platiti a zaplatiti. 

Kdyby ovšem tento náš výklad prvé fase ~ryrhachovv 
nebyl správn.i'm, byla. by platební povinnost vytvořena teprve 
jistým autoritativním aktem. S .tím však sotva dá se uvésti 
v soulad sama definice Myrbachova: ,,0 f fen ť I i ch e A b -
gaben lm rechtlichen Sinne sind Geldleistun
gen o. o, wel e h c die Re c h t s o rdn ung beim Eintritte be
stimmtcr Voruussetzungen a u f c r 1 e g t, .. ~." Ukládá je tedy 
právní řád a nikoliv správní orgán. A ukládá je tím způsobem j 
že praví: "Kdo pobírá jistý minimální důchod atd., pod 1 é h á 
d a II i". :Myslíme, že netřeba dúkazu, že zajisté podstatnou 
složkou tohoto trpného stavu "podléhati dani" jest povÍllllost 
platltí daň. Povinnost platiti daň jest tedy již bezprostřednE' 
a současnč spojena. s oněmi skutečnostmi, jež jsme .iiŽ shorR 
uvedli a na něž zákon víže berní povinnost (Steuerpflieht). 

Ostatně nelze nepoukázati ještě ku jiným nedúslednostem 
Myrba-chova názoru. Důvodem vzniku tohoto nového práv-ního 
poměru, nazvaného "Abga.benschuld" nebo "Zahlungspflicht". 
jest dle Myrbacha správní akt, autoritativní akt předpisu. 
V § 33 "Finanzreeht", jenž jest v:')Tslovně nadepsán: "die Ent
stehung der Abgabenschlud", se v prvém odstavei praví: "der 
autoritative Verwaltungsakt, durch welchen die Abgabensehuld 

"e II t s t e h t, ist der Zahlungsbefehl·,oder Zahlungsaultrag"; od
stavec třetí pak říká: "der Zahlungsbefehl kann eine Schulcl 
allerdings ausnahms·yveise auch da b e g rti n d C ll, wenn cine 
Abgabenpflicht gar nicht besteht oder bestand." Dle těchto 
míst jest tcdy platební rozkaz Olúm autoritativním správním 
aktem, jenž dává v z n i k a t i platební povinnosti. Nechceme 
se zde zabí'vati povšechnou otázkou, pokud nějaký správní akt 
vůbec vytvořuje nějakou právní povinnost a. poukazujeme zde· 
na článek Weyrúv v Osterreichisehe Zeitschrift fUr offentL 

2) GrulldriB des Finanzrechts. § 30. 
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Recht. III (Zur Lehre von .den konstituliveu und deklaratori
schen' Akteu) a na jeho v.í'vody v "Základech filosofie právní", 
str. 201 až 206; dle toho však, co jsme uvedli z knihy 1iyr
bachovy, vypl}'Vá s jistotou, že ~lyTbach sám posuzuje platební 
příkaz za správní akt vytvářejíeí jistou změnu y posa-vadním 
právním poměru poplatníkově, tedy ze jej považuje za akt· 
konstitutivní. N ez. čteme-li v § 33 dále, tu se dovídáme, že 
tento akt (platebn;' rozkaz) má pouze "deklaratorischen Charak-
ter. weil die Voraussetznngen ftir dcn Eintritt der Leistungs
lJfllcht nnd flil' derell Umfang vom Gcsetze- determiniert seiu 
mussen. das Verwaltungsorgan also nul' f e S t z II S t e II e II hati 
daťJ dié~e Vora,ussetzungen im konkreten :Falle bei Biner ,illdi
yiduell bestimmten Person eingetreten sind und darans die 
rechtlichcn KOllsequellzen zieht". To jest zajisté nesrovnalost. 
PodobnSr V}TZnaln TJřisuzuje platebnímu rozka~u i Vo~'el :T c,~to
vaném článku "Die rechtliche Natur der FmanzobllgatlOn a 
Mayer v: Deutsches Verwaltung'srecht, § 27. 

Správním aktem předpisu se tedy dle }\1O'.:bacha, V?gla 
i ~fayera indivi(lnalisnjc povmnost a subjekt JeJI. Dle nascho 
názo;u jest povinnost i její subjekt !ndiv~dualisován" JIZ ,OneI:~l 
skutečnostmL na. něž zákon YÍže ber111 pOVInnost. K a z d y t-Otl:l, 
při němž 0113T f'kutečnosti nastalr, jest P9dT~ben povilm~st0~ 
s nimi spojenými. A naopak subjekt, u nehoz tyto skutecnos~l 
nenastaly, nemůže býti subjektem oné povlllnostI. Kdyby na pro 
některé osobě, jež neprovozuje žádn}T vJ'Tdělkov~T podmk nebo 
11evvkonává zaměstnání ll~t zisk směřující, byla přCdel)sálla daň 
výdělková, llenÍ pochyby. ZB by .t.ímto ~ř,e<lp,is:m se llBstanoyilt:: 
berní povil1llOst, již norma spoJuJe s dam vydelkovQu. Plateblll 
takový příkaz by musel ~ý!i zrušen. Kdyby pvše~ tato osoba 
opomenula v odvolací lhute podati opravny prostredek. a pla
tební rozkaz nabyl formální moci práva, stala by se Slce tak 
osoba subjektem povinnosti předepsanou daň zaplatiti, avšal~ 
nikoliv na základě předpisu daně, nýbrž uplynutlm odvolacl 
lhůty na základě jiné nórmy (zák. ze (lne 19. března }876,'ř., z. 
čís. 28. zákon o opravných prostředcích), tedy opet pouhym 
faktem' přímo ze zákona. 

Nejlepším důl,azem, že takov}':" Slwávlúm aktem se ~ádná 
llová povinnost nevytvořUJ0 a že pr~d~ls davky ve forme,"p~a
tebního příkazu jest Jlouhým form~lJ1lmmo,:,ent~m znaClcHU 
upozornění že má h\Tti platební pOVinnost plllena., Jest ta okol
nost, že při t. zv. daních spotřebních, které j~ou přec.e t,,;ké 
dávkami, není, zpravidla vůbec. takoveho ak~u treba ~\,:eJedn.a-h 
se totiž o dúchodový přestupek). Zd,e Jes:, J,,;k pozdeJl ;\vldn.ne 
lJři da.ni z 1Jiva a CUkl'U, o.kolnost-: ze m.a by tl" p:atebnl 1J?V1n.- . 
llost plněna, určena jiU)'ffil skutecnostml. Pl:lCll1 pla~el~nl P?:'" 
vinnosti jest však přece, při všec~ ~r~~zí;h dlel, vkr, s~eJne, totlz 
. efektivní zaplacení, t. J. odevzdam J,steho penewlho obnosu 

státní správě. 
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Již dříve jsme citovali 1Iyrbachovll' definici daně, z ní~ 
_ vysvítá, ze dávka jest uložena právním řádem a nikoliv správ
ním,5>Igánc?l: Jak,C: doplněk cht:~me citovati i definiei Voglovu, 
z !llZ vyS"lta totez: "Abg'aben lm 6lfentliclHechtlichen Sill11e 
Eiud Geldleistungell, welehů von den cler staa-tlichen Steuer
hoheH ,unterworfellen Hechtssubjekten in E r f iUI u II g e i nes 
": ll! C, r \\ n d der b es t e h e n den Rec h t s O r dnu Jl g bei 

. hmtntt des yon der letzteren vorausgcsetzten Tatbestandes 
e II t s t a II cl e ne 11 snbjektiven Pflichtverhaltnisses.... zn ent ~ 
richt.en sincI." 

Pro nás jest tedy vydáni platebního příkazu, resp. píselllné 
oznámení poplatníkovi, kolik má platiti, pOUh~111 upozornenún. 
že platební povinnost zákonem již uložená má h$rti plněna. a ž~ 
bude její plnění vynuceno, nebude-li }llněna dobrovolně. Že má 
něl<d? dávk~l platiti, k t5111m jso,: ~u log'ickým dúvodem po
znam skutecHostI, s milllZ Jest pravmm řádem bezprostředně 'a 
souč.usne spojena berní povinnost. Platební rozkaz sám nemllže 
nikdy tvořiti povinEosti. Pouze ve spojení s normou. tJe~li 
někdo odsouzen rozsudkem soudním, že má vrátiti vypůjčené 
peníze, nezna.mená to, že teprve tímto rozsudkem se mu ukládá, 
povinnost vrátiti vypůjč.enJT peníz. Tato povinnost jest mu již 
uložena 7á.konem Salll}Tm; rozsudek znamená pouze že plnění 
této povinnosti může b}rti vynuceno. Podobně jest 'tomu i při 
platebním rozkaze daňovém. 

Ostatně mluyí pro ná.š názor i positivní norma právní dle 
§ 5 zákona ze dne 9. března 1870, ř. z. čÍs. 23, stanovící toto: 
"Nebyla-li počátkem nového berního roku daň (přímá) jednot
liv~~n poplatní~úm pro tento rok ještě definitivně předepsánu, 
ehlSl dane platltl dle dávky roku bezprostředně předcházejícího 
tak dlouho, až nové daně budou předepsány." Zákon sám tedy 
nařizuje, že daně sluší platiti, aniž by byl platební rozkaz vydán. 

~ ,Jinou důležitou skutečnost uvádí ~ 227, a1.1: osoby, jež se 
zdrzuJl v tuzemsku a stanou se nově poplatni/mi (někdo na př. 
zdědí kapitál nebo dům atd.), mají býti zdaněny (zur Steuer 
herallzuziehen) zpravidla počátkem nejbližšího l:oku po tom~ 
C? nasta!! ~k:,tečnosti, s~ nimiž berní povinllost jest spojena. Zde 
zakon pndava ku skuteenostem dle Ř 153 ještě další skutečnost. 
totiž uplynutí kalendářního roku, Tu nemůže b"ti řeči o ně: 
jakém odložení berní povinnosti, která zde již jest; to znamenA 
Jenom, že daň má býti vyměřována teprve z důchodů pobíraných 
od počátku nejbližšího roku. Podobnou časovou skutečnost 
(uplynutí onoho měsí~e, kdy jisté skutečnosti nastaly) uvádí 
§ 227, al. 2. 

II. Po vinno sti s e sk u t e'čno s tmi s po ol ené. 
PovÍlmosti stanovené normami o dani z důchodú (příjmů) 

lze roztříditi ve tři skupiny: . 

I: , 
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A. povinnosti poplatníka, 
B. povinnosti jiných osob a 
C. povinnosti orgánu ukládacích. 
K vuli jasnějšímu přehledu uvedeme při jednotlivých po

vinnostech současně i subjekty jejich a zpusoby, jimiž plnění 
těchto povinností mUže bi'ti státem vynuceno nebo jejich ne
plnění trestáno. 

A. povinno s ti popla tníka. 
Na první pohled se zd;)" jakoby veškeré povinnosti poplat

níka byly vyčerpány povinností jedinou, totiž povinností za
platiti daú. S hlediska- hospodářského jest tomu také tak, 
pončvadž efekt, jehož chce stát v poslední řadě docíliti, jesL 
aby obdržel od poplatníka peníz jako daú. Se stanoviska norma
tivního však tomu tak není. Jistě" že jest daň zákonem uložená 
povinnost platiti. Občanský zákoník však také ukládá kupci, 
llájemci, dlužníku, anebo tomu, kdo zpúsobil druhému škodu, 
aby platil a přece tento poměr není beruí povinností. K tomu 
přistupuje tedy ještě něco jíného, totiž jiné povinnosti, jež 
specielně stanoví fiIianční norma. Že zákon sám nepovažuje za 
jedinou povinnost poplatníkovu platiti daň, vysyitá ze stylisace 
§ 153. Tento l);:tra.graf praví: ~,Dani z důehodů p~<?i!1~,!1ají. ... ". 
(Der Ejnkommcnsteuer 1ll~t~IUeg0:n.), Zákon neříká: "dllC'chodo
VOll daň plati .... " Rčení: "dani z dúcbodú podléhaji" zahrnuje 
111noho povinností poplatné osoby. 

Dle našeho názoru nelze tedy z celého komplexu povin
nORtí, stihajících dle finanční normy poplatníka, oznac.iti s hle
diska normativního -jako v;írlucně podstatnou povinnost pla.titi 
a učiniti z ní docela novS' poměr právní jak to (',iní lIyrbach II 

Vogel. Berní povinnost (německý text zákona užívá slova: 
Steuerpflic.ht) _ tak chceme naz-}/vati povinnostní pomel' vy
jádřený rčením "podléhati daní" - obsahuje celý' komplex 
l)ovinností, z nichž sice povinnost zaplatiti daň jest s hlediska 
llOSpodářského (teleologického) nejdflležitější, se stanoviska 
normativního jest však tato l)ovinnost právě takovou l'O\inností 
-poplatníkoyou- jako jsou i jiné povinnosti poplatníkovi zákonem 
takovJ'rm zpúsobem uložené, že jejieh plnění může býti státem 
vynueeno nebo jejich neplnění trestáno. ' 

Že zákon zabírá již do "berní povinnosti" povinnost platiti 
dávku, vysvitá z toho, že tuto povinnost nikde 'specielně l1e~ 
určuje. V § 226 praví se pouze, kdy se má daú platiti; ž <1 se 
-.má daiÍ platiti jest obsaženo ·ve stavu, kter)! jest vyjádřen slovy 
."podléhati dani". Jest to pouhé ustanovení platebního terminu; 
jehož v-}rzllam spočívá v tom) že se jíUl určuje - spolu s usta
]lovením § 283 -, kdy plnění plateblú povinnosti múže býti 
exekutivně vynuceno. Tímto jsme již též poznačilí prostředek, 
jímž neplnění platebni povinnosti mUže býti vynuceno. 
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. Ř~~li jsme, .že sta;-, jejž chceme rozuměti pod "berní po
Vl~O~ti , zahr.n;'Je cel! _komplex povinností. Povinnosti pla
cen: Jsme. se JIZ dotkl!; chceme nyní uvésti ještě jiné další 
povInnostI. 
, . Poplatník ';lá, po.vinnos~ býti nápomocen orgánum uklá
dam:" tak, aby se:;en~, z~~ JSou dány skutečnosti, s nin1iž je 
ben~l povmnost pravnlm raderu spoJl3na, bylo usnadněno: J'est 
povlllen: ' 

, ,a) Po~ati každoročně ve lhMě finanční správou určené l'ři
~llalll o ~uehodn podrobenému dani (§ 202) ') zpiisobem za' 
kon.em P!·edep~allým. Neplnění této povinnosti se trestá ph 
dan: z ducho~'.' dle §§ 243, bod 5, a 244 jako delikt zata'ení 
dane nebo ]1ora~ko:ou pokutou (§§ 205 a 250). J 

!') Pophtmk Jest povmen nejenom přiznání podati nýbrž 
podat~ -.l2.~_x.~~r'{~ a úplné přiznání. Kdo vědomě v pfizná~í něco 
n~~~rav~e~o u'=.ooe o ~ebo ,~avině~ě zatají, t.akže předpis nai'i 
p:lťadapCl ,~al1e m~ze by tl zmaren anebo dali v menší než 
zak?m:~ ~lre vy]~erena nebo při7.náno osvobození, které mu 
nenalezl, Je~t trestan. dle § 239 a 241, al. 3, a to vyši:ím trestem. 
byl-ll. zde U]ll Y s 1 vyhnouti se dani. Zde nařizujc tedy zákon 
mlUVItI pravdl~ a. trestá, neděje-li se tak; cthická norma stává 
se normou praVl1l. 
_ ., ~) Touž ro:i~1llost! j~st poplatník vázán, činí-li hemí Dro
hlasen!" o~~ovlda-h organulli, odůvodňuje-li prostředky opra;TllfJ 
lwbo zada-ll za osvobození od' daně. 
I d) Poplatník j.est povinen na vyzvání odhadní komise 
\~ 209, al. 2) podatI nebo. obnoviti své přiznání. dostaviti se 
pred o;thadní oko~~i~í osobně a projednávati o slmtečnoste~l; 
a ]l~merech ~u!:zl!ych pro uložení daně. I zde jest odhadní 
komIse, resp. JeJI predseda oprávněn použíti ]lořádkovvch pokut 
(§ 209, al. 2, ~ 250), m;ebo YJ~ěřiti daú z mocí úředňí (§ 213), 
neuposlechne-ll poplatmk ;,yzvuní komise anebo odepře-li nebo 
opon:~ne ,0~J10:vedl na otazky podstatné pro řízeni ukládací: 
po pnpade C!lU se 110l?latník trestným dle § 239 a 241. mluví-li 
nepravdu ncbo zatajuJe okolnosti duležité pro výměm daně jak 
bylo uvedeno pod b). ' 

. e) Osoby, při nichž skutečností, s nimiž jest spojena bcrní 
pOVinnost, teprv.: heh~.m, berního roku nastaly, jsou povinny 
:yt? okol~ostJ, be9.em. J~ste doby ohlásiti berní správě a podati 
s tml soucasne pnznam (§ 228). 

. . Tato, p0;'Ínnost doplúuje dříve uvedenou povinnost O pří
znanl -dane vuhec. 

. . () Dle §,280 JSO:1 .osoby, berní správou nebo předsedou 
k?m:~l ,plsemne zmocnene, oprávněny ku vyšetření skutečnosti 
dulezltych pro vyměření daně _Ohledati v hodinách pracovních 

,~ 3) Po~ob~ě v jest tomu i při všeobecné dani v\'dělkové (§ 39\ 
2vlaslm dam vydelkové (§ 110) a. dani renlové (§ 138). .. 
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a obchodních živnosteúská zařízení provozovny a zásoby po
platníkovy, připadně i jeho byt. !l 248 trestá každého, kdo by 
takovj'm osobám v tom zabraňoval. N eni to tedy sice ryze 
povinnost poplatníka; tento jest však jí také vázán. 

g) Poplatník volený za člena komise (§ 185) jest povinen, 
není-li zde dflvodúvyvazovacich dle § 187 (poslanci, duchovni, 
úřednici, vojenské osoby, stáři přes 60 let, tělesné vady, dři
yější č.lenstvÍ v komisích), převzíti mandát a účastniti se schůú: 
kdo tč.mto povinnostem nedostojí, jest trestán peněžit)rmi po
kutami tak dlouho, dokud těchto povinnostinesplni (S 249). 

Z uvedeného jest patrno, že právní, totiž vynutitelné po
vinnosti vižici poplatníka tvoři celý komplex. Shrneme-li je, 
shledáme, že právními povinnostmi poplatníkovými jsou tyto 
povinnosti: podati včas pravdivé a úplné přiznání, uposlechnouti 

, vyzvání komisí nebo jejich předsedil, dostaviti se před orgány 
ukládaci, podávati správná prohlášení v ukládacim řizeni a 
platiti v určitý termin daň. Tento komplex povimlOsti jest práv~ 
zahrnut v onom trpném- st.:'1vu, jejž zákon poznacuje slovy~ 
"podléhati dani". 

B. P o v i 11 n o s ti j i n j'r ch o s o h. 
a) Dle § 200 jsou držit.elé obývaných domú nebo jejich 

zástupci povinni v jisté lhlltě předložiti berní správě v)rkaz 
y š ech osob v jejich domě hydlících, v němž musi býti vy-
značena jistá zákonem vyžadovaná data. Kdo by odepřel po
dati výkazy aneb uvedl vědomě data nesprávná, bude potrestál1 
peněžitou pokutou (!l 247). Zajímavo jest, že .tato povinnost ne-
hledí ku konkrétní berní povinnosti, poněvadž v)Tkazy mají bJ'rti 
podány o všech osobách v domě bydlících, tedy i o těch, kteří 
nepodléhají dani. Táž povinnost by mohla hýti uložena z dúvodfl 
ryze policejních nebo statistických. 

b) !l 201 ukládá každému, kdo jest za,'ázán vypláceti 
skužebni požitky (služné, mzda, výslužné), převY8ujici pro jednu 
osobu zdanitelné minimum důchodů, oznámiti každoTočnč do 

. jisté doby berní. správě osobu, jež, má právo na požitky, a -Y'-jšf 
a druh vyplacených platú. Kdo by této povinnosti vědomě ne
dost.ál, trestá se dle § 243 a 244 (delikt zatajení danč) peněžit:í'l1l 
trestem nebo pouhou pokutou dle toho, byl-li zde úmysl předmět 
daně zatajiti či nikoliv. Jinak se trestá pořá(lkovou pokutou 
dle § 250. Kdo by výkaz podal, avšak v něm vědomě uěco 
nesprávného uvedl neho zatijil okolnosti pro výměr daně pod
statné, trestá se dle § 240 a 241 peněžitým trestem neho pouhou 
pokutou dle toho, hyl-li zde úmysl zkrátiti daň čili nic. Tato 
povinnost jest dána jenom tam, kde se jedná o poplatné osoby, 
jest však povinnosti úplně samostatnou a od povinnosti jednot
livých osob v oznámení uvedených úplně oddělenou. Tim, že 
službodárce oznámí jistou osobu, není mto osoba liberována 
svých -vlastnich poviimosti jí zákonem uložených. 
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cl Dle § 196 jest předsedúm, členúm a zástu]1cúm členli: 
v komisi uložena. povinnost, aby bez ohledu na- osoby jednall 
dl~ sVéh,o r~_ejlel:ší,tlO včdon:í. a --svědomí a za-chováva-li přísné 
taJemstv~ o Jednamch .v komISI a· o poměrech poplatnildL o nich? 
;se--při -Jednání dověděli; -porliš-ení této povinnosti se tl:está dle 
§ 246 vězenim nebo pe!iěžitou pokutou. Podobnou povimlOstí 
jEi;OU v~,záni svě:c1kové, přezvědné osoby, znalcÍ, c1ůvěTllíci ~1 
zastupcI strau. 

d) DlG § 234 jsou ti, kteří vyplácejí pjaty druhu v §§ 16T 
a 168 vytčeného (služné~ mzdy, v~Tslužné atd.), povinni sra,ziti 
z nich při výplatě daň a odvésti (§ 235) sražené částky státní 
Jlok~adně. Kdo by této povinnosti nevyhověl, ručí státu sám, 
platI uroky z prodlení a může b}í-ti exekvován tak. jako bv ne
sražené částky byly jeho vlastnim dluhém na dli;ce (§ <237). 

B) Toto nas vede ku povinnos~_i_ ~řetích osob. jež se zra(-j 
v ručení: (~~_G~:f\í i)řislušníkl"l~aomácnosti za onu část vyměřené 
daně a trestfl uložených pro ikráceni nebo zatajeni dUI;ě která 
připadá poměrně na jejich přijem připočtený k dúchodfl~ před
nosty domácnosti (§ 157, al. 6), ručeni korpomce za členy dle 
§ 158, al. 2',;uče!lÍ ~ědicfl, za .~aňové ,?bnosy, jež nebyly ~flbec 
nebo. v ~J?-e:r:sl, nc~ zal~onne mlre, vymereny proto, že prohlášení 
nebo pnznanl zllstavltelova byla nesprávná nebo opomenuta 
(§ 2~3, al. 2), ručeni fysických a právnických osob a pozflstalosti 
z:: nasledl~'y ponlšení po~im:ostí, jichž se dopustili jejich zákollnÍ 
zastupcove neho zmocnenCl (§ 266, al. 2). . 

tl Zmocněnee JloJllatníkova m§ 262 až 265) podávajicího 
p~iznání .3. prohlášení stíhají tytéž povinnosti jako zastuÍJovn-
neho, z~lme,na~. P??il1l:~?t po?á;Tati pravdivá a úplná přiznání 
~' p~'ohIasel1l, CHutI VUtl ol'ganum ukládacím pravdivé a úplné 
udaje; zmocněnec tak nejednající podléhá tregtu stanovenému 
v §§ 239 a 241 o zkrácení daně. Podohně proviňuje se zmoc
nčncc deliktem zatajené daně dle § 243, čís. 7. Krltce řečeno. 
~llá zmocně,nee i pro svou osobu jisté právní povinnosti. .' 

.g) Dle, § 269 jest k a ž d Ý povinen (gehalten) svědomitě 
podatI ~y~vetlem a výkazy, za které ukládaci orgány žádaji 
1<,. y d?pllle:ll a

y 

opravě prohlášení, přiznání a oznámení jím uč.Í
ne~~Tc~, )ako} 1 v~dati v berních záležitostech osob jiných na 
poz'.'dam svedeetvI nebo znalecká dobrozdání. Neplněni této 
povmllosti se trestá dle § 250. < 

. k) P0.vÍllllost jiných osob dle §§ 248 a 280. Uvedeno pod < 
povmnostml poplatníkovými lit. fl. 

v"~ . i~ Znalr:i a ~~ezvědné osoby jsou povinny uposlechnouti 
p:ikazu bermc:: .u~<adfl (Steuerh~hijrden), komisí nebo jejich 
predsedú: neucllll,h toho, trestají se pořádkovy'mi pokummi 
(§ ?502. ~yto osob{ Jsou též povinny činiti Ve svých tvrzeních 
V~Cl nra~um a. komlSl~ (předsedúm) pravdivé údaje; nedostojí-li 
teto pOVlllUOStl, tresmJi se dle !l 242. 
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Zákon ° dani z důchodů stanoví tedy, jak ,vidno, celo_u 
řadu povinností stíhajícíc~ i jiné ?sob~ než poplatníka a to opei 
povinností právních, t. J. vynutitelnych. 

C, Povinnosti úřadů. 
Dlužno rozeznávati povinnosti státu postarati se o t~, a;by 

.daň byla zapravena, případně ex~~vo,~á~a a ,pO'~lnl~ost stat~lch 
orgánů toto provésti. V prvém pnpade J:,dn,,; st~t J,,;ko subjekt 
povinnostní podřízen:,? ?tá~u ja~o llOSl~~h pra:Tnl~O raJu. !at? 
povinnost jest normatlvnl, ovsem spIse ethlCka ~ez pravu:, 
poněvadž stát sám sebe nemůže nutitI, aby t;~to pvovl1~most p,lru~ 
nebo se trestati, neplní-li ji. V druhém pnpade _ :.sak statm 
oro'ány jednají z povinnosti k státu, k~erYv.Jest ;Tuel nU?- sub~ 
jel~tem oprávněným a jim konání proste prík~zuJe. P~vmnosh 
orgánů při ukládání a vybírál;Ú daně ~edy JS?U P?Ylll:10S,tn:1 

plynoucími z imperativu a neJ?,ou "povl1l.nostn~lv nOI?1atrv~:~l. 
Úřad a imperativní povinnost Jest ldentlta. Urad Jest zr~zc12 
k tomu, aby něco konal. Povi?~osti ul0,ž~:~é, :r1U iInpe{~~tlv~~' 
státem musí vykonati. N ekoná-b Jwh, n8nl .JIZ ura,dem.~ .. L 1 edmk 
nejedná jako jednotka biologická, nýbrž jako organ, t. J. kdyby 
tento konkretní. úředník ?-ejednal pod~e r~~kaz~, bl~d~ nahra:e1; 
druh)'m, který jako organ ho yykon.a. u;ad Jedna " tam"krL 
II žívá sv\rch oprávnění, z povmnost:! l?fi],va ~s~u .. da,:la Ul~aU 
k tomu, u aby pombcí nic~ vyn~til 31sta, ~?na111 J!~~?Ch ~:;ol~: 
Pou%ívají-li tedy úřady svych prav, ID 11 S 1 jl?l:- pOUZltl; abJ .~_ 
nutily jisté konání, které 11rávní řád ehc0 1nltl vykollano. Úlad 

a. pO~7inllost jest tedy totožnost. , v' v' , 

Povinnosti dané úřadt'lm u~ládac~m v dan.ov~1ll T~ze~l ;lC
můžeme tedy pokládati za pO':ln:l0s~~. norm~trvnl, n~brz .. lm: 
pcrativní, služební. Jejich konan1 berou ?vsem. s~rOJl. pI~Vll: 
Televanei z právního řádu; 'org-anické pOVInnostI J:111 l~loz:n: 
tkví sice V poslední řadě v právnín1 řádu, l~ezl?rOSlred:le. vsa.}~ 
y organickém postavení úřadů, t.). -: imr:.~ratlvll1~ pon1er.~(mez~ 
státem jako vykonavatelem praV111

o
h?' T~du a .Jeho. OIbane~ 

určen,í-m k tomu. aby vykonával vuh statu v teto Jeho vl~s_
nosti."' Tyto povÚmosti by ani d? zákona nemns"ely :,:bo,. l~pe 
" , "I bvti ]lO)' atv' stacda by na to sluzebm lllstmkce Ieceno, neme Y .,' . J' " 'd ~ .~. t' )0 
() tom, jak si mají úřady při ukládam ane pocma 1 a I -

stupovati. "' " .. d' . 
U ůdeme některé pOVlllnosti ulozeue zakollmu ura um, 

Ve b' "aby vy-Jako přípravná konání ukládá § 199 ermm spravam, "' 
slecJmouce důvěrníky zhotovily .~e:nam ~~cho osob v okres1:, 
bydlících, o kterých se domnívajl, :e maJl dnc:lOd", podrob~nl 
d . d"' hodove' a rovněž seznam tech pramenu duchodovyc.l 

anI ue " ~ . d" b d\ b mí 
berní sp",ávě známých, jichž vlastmcl neby II v. o ,v~. ~ e "í . 
správy. To jest beze sporu povinnost impera~n~nl, }ez ~ť a 
býti pojata spíše do služební instrukce, Podobne 1 nanzem dle 
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,§ 206, al. 2, aby berní správy v pochybných případech opatřo
valy sobě zprávy o důchodových poměrech osob nepodavších 
přiznáni. Totéž -lze říci' o povinnosti úfadll založiti o tom, co 
bylo za důchod (příjem) stanoveno, odhadní rejstříky dle § 215. 
Povinnost oznámiti (§ 217) poplatníkovi výši toho, co má platit, 
jest samozřejmá; o podstatě tohoto oznámeni jsme mluvili již 
dříve. 

Již primitivní zásady kontradiktorickéhQ řízení praví~ 
že ve sporu dvou nebo více osob musí míti každá z nich 
možnost hájiti se proti důvodům druhého. Přikazuje-li tedy 
§ 218, al. 3, aby poplatníkn byly pro odvolání na jeho 'žádost, 
sděleny důvody vyměření, které jsou ze spisu zjevny, a aby mu 
bylo dovoleno nahlédnouti do s]lisů a poříditi opisy spisů, jest 
povinnost úřadů takto stanovcnú tak samozřejmou, že by ne
musela b)íti ani ve služební ii1strukci. rrýž ráz bycllom přizÍla1i 
povinnosti stanovené dle ~ 219, že berní správa má o tom, že 
podala odvolání proti "l'sledlm/ukládacího řízení, zpraviti do
tyčného poplat.níka. Nenčiní'li tak, pak jest řízení vadné, ať již 
taková povinnost jest v. zákoně uložena či nic. To jsou ted:v" 
prosté imperativní povinnosti. Dalšími takov~Tmi instrukcemi 
pro úřady ukládací jsou: § 220, aL 1 a 2, ii 234, ál. L § 236, al. 2, 
§ 267, 270, 271, 281; pokud z odvolání poplatníku lze seznati 
omyly, jiehž se dOJlustila berní správa vydávajíc platební pří
kazy, . má je tento úřad sám ihned opraviti, jinak budiž od
volání doruěcno odhaduí komisi; berní správa má u'vědomiti 
platebním vyzváním oso hy" jež jsou povinny srážeti daň důcho· 
dovou při v~'platě služebních požitků, o výši připadající daně 
(toto platehní vyzvání jest obdobou platebního příkazu dle 
§ 217) a má zpraviti o rozhodnutí finanční správJ~ vyvolaném 
na případné odvolání vlastního poplatníka též vyplácející osobu~ 
vyzvání, v~7měry, nařízení a rozhodnutí, zejména však platebilí 
příkazy mají se doručiti adresátům; samozi;ejmé: má-li nr
komu něco b}Tti oznámeno písemně, musí mu písmo ly)Tti 
doručeno (zpúsob, jak}Tm se to provádí, jest pro zásadu doručení 
nerozhodným). 

Dle na.šeho názoru jest dále sanlOzřejm}rm ustanovení 
,r ~ 281, že nejvyšší řízení při ukládání. vešker)fch daní 'pří
mých, osobních vkládá se do rukou ministru financí jako ústřed
nímu orgánu. To by SIl ad zákopem nemuselo bý'ti ani určeno~ 
poněvadž jest to jednon z podstatných vlastností ministra 
financí, jakožto representanta státní finanční správy. 

Povinnost stanovená v §§ 270 a 271, dle nichž všechny 
veřejné úřady, čít-ajíc k nim úřady zemské, okresní a obcení, 
mají účinně podporovati berní úřady a komise a poskytovati jim 
vysvětlení, pokud tomu nejsou na závadu ustanovení. zvláštní 
nebo naléhavé ohledy služební, plyne rovněž sama sebou 
z charakteru těchto úřadů vůbec. Sem sluší též řaditi povinnost 
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starost.y obce vyznačenou y § 207, dle něhož obecní starostové 
malí n:a, požád~lÚ bei"nieh orgánú spolupůsobiti při úředních 
yýl~onech, které těmto or~ánúm phslušvejí poodle §~ 199, v2?~ 
a 206 (shoracitovan"ch). Na teto zasade n8muze meeho memt; 
okolnost, že starostové - nehledě ani k positivnímu ustanOVeIll 
dle § 270 - jsou orgá.ny sa,mosprávy. . 

Z imperativního rázu povinllosti úřadů vysvítá, že llCJSOU 
v zákoně uvedeny zvláštní prostředky, jimiž by plnění těchto 
povinností mohlo" b~Tti -vynuceno. Úředník neplnící povinnost 
úl;adu zákonem uložEmou se nahradí jin}Tm, který touž povinnost 
jako ,orgán vyplní. Při povinnosti nO,Tma-tivní nelze llahravdit~ 
subjekt povinnostní. Tresty stanovene v .§ 246. pro . po:·u~elll 
no\ririllosti mlč,enlivosti stihají úředníky Jako blOloglcke Jed-
11Otkv. nikoliv však jako orgány. 

oD. Povinnosti (odhadních a odvolacích) 

komisí. 
Komise tyto jsou složeny z polovice ze členů jmeno~an}rch 

financ,nÍ správou a z polovice ze členů volen}rch poplatllletvem 
(§§ 179 a 182). Toto složení má sv~j důvo~ v ocl:raně pop}a!; 
nietva. které má míti svoJe mluvCl v nICh. Duvod slozmn 
komisé jest tedy teleologiekJ"; mají ta,Ul b}rti důvěrníci nej.enom 
finanční správy~ tedy' státu:_ ll"jnJIŽ i důvěrníci ~)Opl~t111~tYa, 
Právně jest však každá komise pro sebe celkem, Jemuz zakon 
přisuzuj~ vlastnost orgánú uklá?acího řízení" tedy ~?rg~nů _ st~t~ 
nich; § 177 zák., jenž obsahUJe ustanc:venl o z~nzenl k-?m,ls: 
(odhadních a odvolacích), jest nadepsan: "Organy ukladam 
(laně" a stanoví jako jejich úkol: "provedení prací spojených 
s ukládáním daně z (l"choclů (příjmů)". 

Blíže jest pak vyznačen úkol jednotlivjéeh komisí v § 178. 
Komise odhadní jsou povolány k tomu, aby vyšetřovaly 

důchodové poměry a stanovily sazby berní. 
Komise odvolaeí rozhodují O stížnostech na postup od

hadnich komisí a zejména o odvolání proti stanovení sazeb 
berníeh vykonávanému -těmito komisemi. 

Tyto úkoly jsou tedy takové, je.ž bX )něly vlastně. k?~ati 
státní úřady. A jedině úvahy teleologJCke shora uvedene (ucast 
poplatnictv"· při daňovémřízer;í) --:ed.ly zá!wno~áre~ !< to,-,"u, 
aby vedle státních úřadú byly cmuyml v tomto nZ81U 1 argany 

jiné. 
1iůžeme tedy míti za to, že .? charakteru po,:innos~í 1:~chtoo 

komisí lze říci tot(:ž, co bylo řeceno orazu pOVll1110Stl uradu. 
Řečené úkoly jsou tedy pod s t a t o u komisí jako orgánťt 

(jejich esse); m II s í tudíž býti k~misemi vyko~á~lY: Kd7by 
konány nebyly, mohou komise být) nahraz~my Jmym;, org:,ny, 
jež tyto povinnosti vyphú .. Dle § 18~ yovola totJ~. y pnpade,. ze 
zvolení členové komisí odeprou svou radnou spoluClnnost, mmIstr 
linancí tolik členů á zástupců, kolik je jich k doplněni příslušn(o 
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]Z(J}ni8e třeba.; dále stanuvÍ' § 197 pro případ. že by odhadní 
l~(~mise n~s~cOl~čila sv}'ch pra5:Í v vurčHém termiI;u, že _rnohOu její 
h~Jlkce ,by tl l:l'~v.edellY na IJľJ~h~snou berní sprá:nl. Ze pak po
VlllIll:S!l komISI JSOU Ť-ukOV)'ll1I Jako pOYinllosti úřadú státníeh. 
vysvl{.a z §§ 209, ul. 1 a 222, které st.anovL že odhadní komiRé 
].ná ~áž oprávnění (Bef~lgnisse) - vla.stně póvinnosti, poněva(Ú~ 
Jak .Jsme svrehu uvedh: oprávnění úřadů jsou j-2ho povinnostmi 
-.-. Jako berní sprúYa~ a že od,olaé.í komise mají táž .oprávnění 
pko komise odbadní. 

. . Členové jednotliví mohou sice odpírati ,.řádné" spolu 
l)lit'obe~í, .. a-:,šak ko;nise ja.ko orgán nikoli,; teÍ1 se jednodnše 
naln:adl Jlll}'lli ,Ol'g-ane~? kte~~}T pOV.hllloSti1 jež lnusí b},-ti vy-
konany, vykona. RoklI Jsme JIŽ, že Jest právní povinností (tedy 
norma-t.ivni) jed not 1 i v e ů převzíti úřad člena v nékterÓ 
k?misi ~1 .ú~,astniti se .zasedání; než. této normatívní povinnosti 
l~n komISI Jako celku Jako organu není. Zde jest prostě impera
t~:rní pO;7innost vykonati úkoly komisi jako orgánu přísluš~ející. 
CltoV<1na ustanovení §§ 188 a 197 nejsou prostředky, jimiž 
.~komise(' jako celek, múž: b~~ti, nesplní-li svý-ch úkolfi,'k -tomu 
«onucona nebo trestana (jest to kolektivum), nýbrž to znamená. 
~e se kO~:LÍse jako_ orgán nahradí orgánem dl:uh~Tm, kter)r komisi 
J.ako ?T~·~nu ?-ložen~ ~lko~y provede sánl. Že funkce komisí jest 

. funk.c: med?,." vys~Tjta d~le ~. to!JO, že dle fl§ 209 a 222 přísluší 
kOIDIslm a JeJlm predsedum JIsta exekutivní moc udílení pořád-
kov)Teh pokut. < 

Z organjckého rázu komise vypl~Tvá (právě jako tl úřadnt 
_ že povinnosti komise jsou· povinnostmi impera,tivními, a že i tau). 
kde .zákon l~oskytuje komisím jistá oprávnění, jest komisé 
p o v 1 II II a, techto opnívnění použíti, myslí-li, že tím provede 
své úkoly. . 

. Abychom imperativní ráz povinnosti komisi blíř.e proká
-zalJ~ uvedeme některé z nich uložené zákollenl komisínl nebo 
jejímu předsedovi: Dle § 191 řídí předseda komise práce a od

_ povídá za správné užívání zákona.. To jest zajisté povinllostí 
každého předsedy kteréhokoliv sdružení a jeho 'imperRtivní ráz 
JGst nesporný. Mohlo hyb.<·ti spíše pojato do služeb)ú instrukce 
pro komise. Předseda komise má (§ 192) svolati ke schMi 
vŘHchny členy komise v jistém terminu; místo zaneprázdl1ěll~'eh 
volen)Tch členú budiž pozván zástupce téhož sboru voličského. 
místo zaneprázdněn)Tch jmenovan}rch č.lenů zástupce jmenová~ 
!lého,· a to dle možnosti takov5', kterS' zastupuje tentýž druh 
dúchodú. Slovo "dle možnosti'" zde ovšem neukazuje na im
perativ, avšak ta.ké ne na. povinnost vúbec. 

Povinnost předsedy komise nebo členu dle § 194, že' se 
_ člen v případech t5clmjících se jeho samého, případně jeho pří
bUZllJTch nebo jeho službodárce, má z' komise vzdáliti před po
_radou a, usnesením; jest bezesporně rázu imperativního. l{,ovněž 
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povinnost komisí (§ 195) sepisovati o svém rozhodování 
protokoly. . . . ' ~.' 

Povinnost (§ 205) vyzvati poplatmka nep?d3;v~ihO s.veho 
povinného přiznání ve stanovené lhůtě; ~,by přlzn.a~ll v ]lstť:m 
terminu poda1. a v$Tslovně ho ve vyzvaul upozormtl na to, ze~ 
neuposlechne-Íi, bude daň vyměřena z rooei úř~dní, jest. tako
vého rázu. že jest celé řízení vad II "Sr ID, nebyla-ll tato pOVlllllost 
splněna. Í zde se jedná o povÍImost impcrativp.í. Téhož rázll 
jest povinnost předsedy odhadní ~zomÍE: (~ 210) v-,,:zvati ponlatc 
llíka, aby vysvčtlil poehybnostl vzmkle ~o . spl:avnostl nebo 
úplnosti jeho údaju o přizn~ní :>oh:> vysvethvkaeh k.t?~uto 
přiznání, a ,to způsobem v zakone presn~ s~anovenyD1: Taz l?O~_ 
vinnost stíhá komisi, usnese-li se (formalne) podobne vyzvam 
vydrLti. Povinnost nložená odhadní komísi v § 209, a!. 2, toti~ 
povimlOst zkoumati výkaz? osob a'duchodu (§§ 199, 200) ,Jal~o,z 
i došlá přiznání k daní, Jest, hled18 k JeJI kompete~,Cl (§ 118) 
jako orgánu, samozřejmou povinností služebl~: St~,J110U poY~n
ností jest právo, pHp. povinnost dle Si 211:. pnbratl k poradam 
inalce neh osoby přezvědné a pl'ovés,ti všechny, ~ů~{azy n3-

vržené poplatníkem zpfls9bem uveden~m. ve zmln~nem l~al',:
gra,fu; to jsou její povinnosti ?rga:llc-ke, v~e~y lmpc:·a.tlV!u: 
Služební povinností odhadní ko:nls~ Jest o urcltl~.pO p~.o,1edn~11~ 
věcí každému poplatlIíku stupen ~uc~odu a pnnadaJIc~ bmm 
sazbu (§212), poněvadž dle Si 118 .. lsOU odhadm komIse po
volány je tomu, aby. vyšetřovaly okolnosti o důchodech a sta
novily berní sa.zby. ,,",,' _ 

Že odhadní komise má po skoncenych pracleh odhadmclt 
odevzdati jednací spisy :1. protokoly berní správě (\1 21G) a že 
má předložiti Odvoláni s dobrozdáním komisi odvolací U, 220, 
al. B), jest zajisté povinnosti sh~žební.. ~.' . . 

Uvedli jsme zevruhně povlnnos~l uloze~:~ ;:ako.uem o dmn 
z důchodů, abychom čtenáři -poskytlI co ne.1SlTS1 onenta?e; ~)o~ 
"Lnali jsme }1o~innosti velmi. rozIDaI:itéh? obsah';1- ~ ~ vruzn~m~ 
eubjekty. NormrLtivními povmnostml, t. J:. ta~ovyml: J;'z phI~':, 
h):,ti mají subjekty, jimž JSou uloženy,. a. JIChz ne~hle11l .se ml~ze 
státem vynutiti a trestatI, lze nazvati po,:ze po.v:r~no~tl llopl.at
níka a jiných osob uveden.ýc!, pod B. Po:'mnostI ,;radu a .1111y~l: 
orgánů jsou povinnostmI ImperatlvnlIl?l., Om~zlmee se- ,tudlZ 
y dalším pojednání o povinnostech dle Jmych zakonu pouze na 
povinndsti normativní. 

2. Dávka z piva. 

;1. Skutečnosti, s nimiž js-ou povinnosti 
spoleny. 

Dle § 1 cís. nař. ze dne 17. července 1899, ř. z: čís. 12~, 
příp. čl. 1. zák. ze due 11. ~~ezn~ 1920: číS;,160 Sb: zak. a nal::: 

',Jlodléhá dani mlac1inka "p l' 1 vy rob e .. , Skuteenost, na !llZ 
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zákon. upíná jisté povinnosti, jest tedy výroba, a síce nejenom 
vlast':i výrob~ pr?ces, nýbrž i jíné faktické stavy jsoun 
v JIstém spojem s hmto procesem. lIužeme rozeznávatí skuteč
n?sti dl~ jist,'ch ob~obí, totiž s~kutečnosti ve stadiu předvýrob~ 
!ll?, a sGlldm vlastm vyroby az do dOby, kdy ,,,'robek opustí 
vyrobnu. NaprotI tomn neukládá zákon po době kdy úplně 
hotový v J7robek opustí vJí-robnu, nikomu žádných po~inllosti. 

II. Povinnosti s těmito skutečnostmi spojen~é. 
ll) Stadinm předvýrobní. 
Povi~!:o~ti v tomto stadiu u'lozené mají za účel připraviti 

podklad pnstl kontroly vlastní výroby. 
." Dle? 8 jest ter:, kdo ~a?,ýšlí, vyrábětí mladinku (vařiti 

l!~' o), pO':lllen oblasltl fmancm sprave v Jisté době před za
~atken;- vyroby J~st~"dat,a, týkající se výrobny a zařízení jakož 
i různych osob poverenyeh dohledem .. Podobná povinnost stihá 
I toho, kdo by chtěl prováděti tuzné změny v zařízení pod;,iku 
nebo v dohlédacím personálu podnikateloxě. 

o § 9 ul~ládá podnikatelUm povinnosť llodati vysvětlení a 
~~uka~y~ p~tr~bne bl kontrole finančním orgánum, které konají 
urednl setrem o mlstnost.ech a zařízeních v pivovaru a pod. 

. Podobně json všechny osoby, jež jsou čínny při' v)'robě, 
l~OYll1ny uposlec:hnouti yříkaz,ů finančních orgánů, týkajících S8 

k?n~roly. PofuI:~atel Jest dale povinen opatřiti podník zevně 
naplsem. .Rovnoz .lest podmkatel povinen podepsati protokoL 
který se o úředním šetření sepíše a jenž má sloužití za podklad 
ducho.dk?ve kontroly; v odstavcI 9 stanoví § 9 povinnost uscho
\~aV~~l ysechn:r protokoly, záznamy, bolety II spisy ve schránce 
!mancmill. org-anum v každé době přístupné. Dle odst. 10 S 9 
lest 1?0~lllkate~ ': případě zrušení podniku povinen oznámíti' to 
,fm~nc:um orša,nu~ a, Jest terl~ve tehdy, až obdrží úřední po-
t:::lze~l o oznamenl tom, sprosten odpovědnosti za neporušenost 
uredmch poznačení na místnostech, zařízeních a nádobách. 
§ 1~ ukládá podnikateli povinnost dáti k disposici finanČlúmu 
orgal)~, ~ Jenž jest ~ověřen ~o~ledem lUld podnikem, kdykoli,: 
cukromer a teplomer. Neplnem uvedených pOVllUlDstí se trestá 
p? rozumu § 24 zák. o dávce pivní dle duchodkového trestniho 
zakona (§§ 344 až 348 a 454). 

Dle § 12 jest dílovedoucí, případně podnikatel povinen do
hlížeti, aby úřední uzávěrka na zařízeních podniku zůstala ne
jl~rušena. ~eplnění ~éto povinnosti se trestá dle §§ 452 a 4~2 
cluchodkoveho trestmho zákona. 

b) Stadium výroby. 
"' . Výrob,a jest. z3;h~jena skut~čnostmi uveden)"II1Í v § 13, 

t~tlZ ,skutecnostmI, Jez bezprosti"edně vedou k výrobě: pod
palem pod kotlem, v parních pivovarech vpuštění páry do kádě 
v"stírací a pod. 



K a tyto skutečnosti upma zákon (§ 14) pi'edevším po
vinnost ohlásiti várku pJ" __ e d __ začátkem y)Troby n finančních 
úřadll. Současně- S ,ohláškou jest mu uložena povinnost Y~ypa
dajíeí dávku zaplatiti es 21). Teprve až těmto povimlOstem do
stojí a má o tom potvrzení y "podniku, může s várkou zapo
dti. Zdá se tedy, jako by povinnost zaplatiti daú byla spojena 
s jin}'mi skutec,nostmi než jsou uvedeny v § 13. Tomu však 
ta.k není, l)oněvadž § 18, odstavec 4, stanoví, že v tom přípa.de~ 
když s výrobou nemohlo býti v ohlášenou dobu započato. bude 
zaplacená dávka vrácena, bude-li to úředně konstatováno: 

Subjektem povinnosti ohlášeni várky jest podnikatel, 
případně jeho zástupce (§ 1 prováděcího nařízení), subjektem 
povinnosti zaplatiti daň jest dle § 2 podnikatel II v případl
důchodkového zkrácení dílovedouci za bezprostředního ručení 
pollnilwtelova. Keplnění těchto povinností se trestá dle du
ehoc1kového zákona (§ 324) a má soue,asnč za následek exeku
tivní vymáhání dávky (§ 4 zák. o pivní dávce). 

Když jest dávka zaplacena, může býti započato s vlastní 
V)íTObou. Tu pak stanoví zákon různé povinnosti. Tak jest dle
§ 16 díloyedoncí v jist}TCh pivovarech povinen vésti knihy :;t 

zápisy obsahu normativně stanoveného. Neplněn-:r-'V:~to povin
nosti podléhá důchodkovému trestnímli" zákonu (§ 387 až 392). 

~' 17 ukládá podnikatelům jisté povinnosti, týkajici 8,e 
důchollkové kontroly podniku, na přiklad povoliti fin:1nčním 
orgánům vstup' v jisté .době do jist)'ch -místností a. prokázati 
zdanění v místnostech se nalézající mladinky a zásob vyro
beného piva (zde jest tedy povinnost i ve stadiu pov)'l'ohním), 
dokud v)Tl'obek neopustí provozovací místnostiJv)Trobllu). . 

Neplnění těchto povinností se trestá dle §§ 455 a 45G 

důch. trest. zákona, 
§ 19 ukládá povinnost dovoliti úřední šetření vyrobené 

mladinky; kdo nevyhoví této povinnosti, jest trestán dle ,§§ 45č, 
II 45G, po příp. § 27 zák. o pivni dávce. 

Další povinnost ~tanoví § 15 zákazem, že lnladinka nesmí 
býti před skončením hlavního kvašeni ze spilky nikým od
straněna nebo nikým převzata. Neplnění této _povinnosti se 
trestá dle § 28 zák. o pivní dávce a dle §§ 338 a 339 Mwh, tf, zák. 

3. Dávka z cukru. 

1. Skuteč,Hosti: s nimiž jsou spojeny l)ovin.:. 

nosti. ~ 1 zákona ze dne 20. června 1888~ f. z. čís. 97:- změněného 
cíR. l1a~ř1zeni ze dne 17. července 1899, ř. z. čÍs. 120, praví: "Cukr 
každého ch-uhu, jenž se vyrábí ze surovin nebo ze zbytkú .nějakt' 
dřívějši viToby cukerní, podléhá dle následujicích ustanovení 
spotřební dáve.e, II t.o: .... " Zákon mluví tedy o c.ukru a ne
stanovÍ v tomto paragrafu nic. bližšího jako. zákon, o dáv{'-e 
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'z piva, který mluví že mladink dl·h· . :Za to ""ak ~ 1 ·1', a po e a davce ,,!,ři výrob"" ,,, ~ za cona o cukru) k' , ,~ "'. 'j. 
navení", t. j. další ustano~ení ~~: azuJe na "na~l.eduJIC1 usta-

. mluví pak na ruzných míst 1 lna. ~ Tato dalsl ustanovení 
celého procesu výrobního ae~ 1 s~ s mtecnostech, týkajících se 
není zaplacena. Tak mluvi § 14 avu pov)Tobního, pokud daň 
rafinuje". §§ 16 až 18 mají na m o (om, ~d~ cukr J,vyrábi nebo 
§§ 19 a 20 mluvi o stavu kd ~Sé 1 sta, Pled po~etlm vyroby, 
§ 21, kdy v)Toba opět začn'e. §i{2i ~0.ba2~e ~ast~vl a odpočívá, 
na mysli stadium kdv c k ' : ' ,o, , o st. , 30 a 33. mají 
avšak nalézá se j~ště ':" ll~íS~ll~eS~~~robelt ~ ~Od§~ se ku pl:odeji, 
na dobu a cesty kdy a k d. VJ'TO 111C:, '! 31 a 32 myslí 
místnosti opustiti. §§ 36 a~ ~2m~ho~ h?tove vyrobky výrobní 
jakých podmínek moh h' ? )sa lUJl ustanovení o tom za 
opustiti, § 12, odst. 3 p;~' § 2°iov~ tP~O~'~ty výrobní místl;osti 
se týkají vyrobenéh~ cukru ' o é~ ·b '. ha e ~§ 27, ~~. a 29, al. 6, 
§ 29. odst 1 až 5 m· Zl:' ',0 mc mlstnostl JIŽ vyšlého 
v' • ,a na mys l,.vubec stav od "'tk .'. ' 

az do doby, kdy hotový výrobek opouští v0-ob l?OC~ u vyrobl' 
• < ' .,'-'- 111, mIstnosb. _ 

. ,II. PovInnosti s těmito k Je II e. s II teč II o st m i s P o -

A. Stadium II ř e d ,;ýr o bní 
a) Dle ~ 14 jest kaži!:í· kd . k' ~zbytků nějaké dříyť'jší v'Tr~b ~u cu r ,z_e., s1!rovin nebo ze 

tovary rafinuje (čistí) ,ovinen l' ~ru. 'yrabl nebo takové 
,:ýrobl' učiniti oznáme;,/ ° včce~h do ~:~tc ;tol~y l(,řed po~átkem 
fmunc,ní správě. v za one presne vyznacen)Tch 

zaříze~~; § zJ~, :!a~~;~ ~~fed~i)ZO~'~ míst~:oS~i (§ .15) mají býti 
o předpoklad vÝrob,,' neJ·sou-li tot·', ormda ~VIlll povmnosti, nýbrž 
ne 

. f' " " • " . lZ po mm CI' dle § 16 s ,I ~ 
nzna manenÍ spráya, podnok t .l ůb' '- - 1 neny, 

ráběti cukr. ,1 a e e_ v ec- za oprávněna vy-

PrůkazC~. DJ.IBc'l g !7
t
jest p~dnikate[ povinen podati vysvětlení a 

"' ,lIZ Jes zapotrebí k dů 1 dk' ' ' správě konaiící' šetření o provo o c:o h 7

o-:re 
kontrole, finanč,nÍ 

a. nádobách l)ro cukerní V"('TObl"~T v~~~ .:ll:t:l~stech,. zaříze~ích 
podePhsati ~ro~okol sepsanÝ' řeČé~ou sp~~v~: /:;;s~~~uP?v;!,e~ 
a use ovatl vsechny pomůck t~ b ' se -renl sehránce . , l' po re ne ke konb·ole ve zvláštllí . . 

. Dílovedoucí jest rovněž pO"iTinen řečen)'T protokol !,ode· 
psatl. Stejně zástupce podnikatelův. 

Kromě toho json všechny osob ~. . ,. 
vÍI:llY,uposlechnouti příkazfl finančníh~ ~~~;n pnt ~~rr~b~'hPO
danove kontroly. b u, ;y aJ1Cle se 

finanč~ ~~~~~~at~l ~est f.~vinen (§ p poslední odst.), oznámiti! f 

:předem. . o u,. y vlastm vyroba začne, 48 hodin: ~ 

Ca h,lL, Finanční věda It finančni pníTo. 4 
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" 'e dobou úředníhG' 
e) Podnikatel jest pov~:ten, ]~~~~~~a]a skladní místnosti 

(8 lr,) dle § 18 opatn ,I vy d " J'ako;o 
šetře1ú,~ f' ,vden za nG}Jornšenost ~la, rll~;t- .'. , 
nadpisy ,a Jest zodl~O: e .,' o Ja.třily jednothye pnstI.oJe .. :cle 
i znač-ok. jimiž finaneuI ?I~any 1 ( ~"'k dlužno ohlásiti f111ane
nádobv, 'Každé poškozem techto znac~ 

uímu orgánu. t' z""<71áštní l)oYinnosti t~Tkající se úřed-
fl §§ 20 a 21 s anOVI , ~ , 

ního závěru. .. d"l atcl povinen dáti financt;lffi 
'I) Dle § 22, jes~ pOl 1l1' 'etření množství vyrobeneho, 

orgánhill k dispOSlCI vahu c ~ vXs 

'I v' t loměr a Imstomer. t ta' po cukru, F' (Oz lep " ,. 10Stí (kromě lit, b) se res, , ' 
Neplnění uveilenych po, llllk' dle důchodkového trestmho 

4r, ') a o 'danl z cu ni 'd . cukru, 
rozumu ~ I Z<1 (o!' "." 454) a § 48 zak, o am z 
zákona (§§ 344 az 349, 402 az· , 

B. Sta~iunl v~T.-oby .. TU'C }oviunosti podnikatelovy,. 
§ 29 odst. 1 az Dupla,.l I finanční stráže I'O dobu 

, 'k .. dohlédacího prava 't T kon 
110kud se ty aJl 'v' ,t'l'10 dohledu: povinnost. rpe ,1 . ~ 
provozování, přípa~l~: 1 :s a ~ \ lostech uvnitř' ohrady, llodpOIO~ 
trolu orgánů Íinancnl~h v, r:nl~i~ k disposici všechny:, bo~e~y a 
vati je pi'j kO~ltrole a 3 d~~~o~ i jiné listiny, jež ma]l by tl dle 
zápisy uvedene, v ~ 3, J' _.... ,.. ,_ 
zákona uscbovany (~ 17).. 't' e trestá dle ~§ 400 a 4Gb 

I ~ , Cchto povmnos I s' , 
Nep no111 ;0, ~2 zák o dávce z eukru. 

důchod, trest. zak. a ~ D '. '1 k u d o k u d se' 
'""'l • hotoveho v·yro) " 

C. ::ltad1uID, 'tech v',robnlch: 
1 'v 1111stnos.J v·, 'lU t e II t o II a e z a -. 'Jcrsonálem vyšetntl van -

a) Dle § 24 má p~dI11kate~í~~;: ~ukru a uložiti od;áž@Ý 
hotového a ku provdej: se ~o tí. vMeI1Lmá se den pr:d tu,:, 
eukr ihned do uzacvren~ych n:lst~~~m'itC-N:~plnění této pOVInnosti 
d hl' daCÍm orgánum p1semne o, 
s~ tree,stá dle § 348 důcl;. tl'. ~~'d' cukrovar býti registrován~ 

b) Dle, § 25 ID u s I pro az Yl "t' , ~'vnosťenská oC"J"wanna , "', ek zv as 111 Zl -- b 
dle za 'kana o ochrane znam 'b ""o'lcích IJřil)CVnčlla ne o , b' ť hotovvc v, > , ' , , ' d 
známka, jež roUSl Y 1 na va" N CI)hlění této pOVlllllOSt1 po -

,, __ o, _. -- " ůsol,cm vvznacen . '1 
vbodllym zp "o .'k ~ 52 cuk, Z>1 L .' 

I ') a" tI"estu dle <; 376 duch, za . a :i" • (§' 30)' z,j'išť,ovat1 vah\! e 1 'fl '" , h organu ' __ 
c) Oprávnění fi:lancl;-lC 't teell involvuje POVilll:O~~t. 

zásob y~'Trobků ve v?robr:lc~l d:~~l~t~~ I\ajdB-li se l)H tom vets.:,. 

l_lOdnikatelovu tato ~jlš~ovahI11d' 'j'.'l.sťp~ďnikatel povinen, mnoz
v vtcenv se o 81{, v 

v zákoně p~~l1:e ':\. ' , r8v'isi zdaniti. .' " '. 
ství s"házeJlcl VUCI posled:11 33. 34) povinen vest: v k~zde 

d) podnikatel Jest da},e (§d b" uzavírati a 111'edkladatI 
v .. , " v urclte o' je , dl. §s 387 

výrobnc j1ste zapI~y, v' t'to povÍI1llosti se tresta e ';J 
finanční správě. ~ eplnť111 e, 
až 392 důch. tl'. zak. 
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e) Dle § 35 má fi1U1ncní správa právo nahlédnouti do veš
kerí,ch obchodních knih podniku a učiniti. slz nich ví'pisky 
ll, to, ať se tyto knihy vedou kdekoli, takže každJT, II něhož se 
tyto knihy vedou, jest povinen finanční správě dovoliti, aby 
právě do knih nahlédla a výpisky si činila. Neplnění této po
vinnosti se trestá dle §§ 455 a 456 a § 52 zák. ° dávce z cukru. 

D. ,S_tadium hotového v~Trobkll opouštějícího 
v}Tl'obní místnosti. .. 

Pro toto stadium jest rozhodnou skuteč,Host V}TVOZU vý
robků cukerních (Wegbringllng der Zuckerorzeugnisse) z vý
robny nobo z volného skladiště m 36). Na tuto skutečnost 
upíná zákon, nejedná-li se o nezdaněn}'r V~TVOZ v}Trobků dle 
§ 42, povinnost efektivně zaplatiti daň (§ 40), Toto posledni 
jest povinností podnikatelovou (§ 15 prov. nař.). Zaplatiti daň 
dlužno sice před v}rvozem, nicméně však jest skuteč1l3T vývoi 
vlastní skutečnosti, s níž, jest spjata povinnost daň efektivně 
zapraviti. To vypl}Tvá z § 41, a1. 3, jenž stanoví, že v případě, 
kdy výrobek zdaněný se nevyveze, se poplatek vrátí, bude-Ii 
to oznámeno finanční správě. DalŠÍ povinnost s.pojená -s řečenou 
skutečností jest učíniti ohlášku vývozu zdaněného výrobku 
(nebo i nezdaněného, jedná-Ii se o případy dle § 42) u finančních' 
orgánů pověřenJ'ch dohl,odem na podnik. K ohlášce jest po
vinen podnikatel, případně dílovedoucL Teprve po splnční 
všech těchto povinností může biTti cukr vyvezen, a to pouze 
v dovolené době á po dovolených cestách (§ 31 a 32). Neplnění 
těcht,o povinností se trestá dle § 324 důch. tl'. zák. a § 49 a 
53 zák. o dani z cukru. 

Subjekty povinností těchto jsme kromě subjektů povinc 

ností platiti dávku již uvedli. P6\rinen zaplatiti dávku z cukru 
jest dle § 4: 

1. podnikatel cukerní výroby a v případě zkrácení dávky 
dílovedoucr··za ručení podnikatelova; 

2. oso ba, pro niž se nezda.něn~T výrobek .vyklizuje z vol
ného skladiště za ručení podnikatele skladiště; 

3 . .Q8oba., jež nabJÍ"vá výrobku vědouc, ~e dávka nebyla 
zapra.vella, ač dle zákona zapravena bjTti měla.-- . 

Tento paragraf jest nadepsán: "Kdo má osobně dávku 
platiti a za ni ručiti (personliche Zah1ungs- und Haftungspflicht 
in Betreff der Verbrauchsabgabe)." Ručení dle tohoto paragrafu 
bod 1 a 2, jest dle znění zákona subsidiární. 

Než zákon o dani z cukru má ještě jedno ustanovení, které
v theorii finanČ'.J)ího práva vedlo k tomu mínění, jako by se zde 
nejednalo vůbec o nějakou osohní. povinnost: dle § 6 to,tiž lpí 
(haf tet, vázne) dáylm na v)'robku, pokud tento se nalézá ve 
v}'robnč, nebo ve volném skladišti, nebo pod úřední závěrou, 
nebo při dopravě z výrobny do volného skl,adiště nebo opačně, 

4* 
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nebo l,ři dopravě k vývozu do ClZllly; tato dávka má před
ll()st před vĚemi nároky plynoucími z titulu soukromoprávních. 

V takov$'ch případech nemohou výrobky býtí předmětem 
volného oběhu z duvodu jakéhokoliv nároku odvozeného ze 
soukTomOl)rávllÍch titulu, dokud na niell váznoucí dávka ne,ní 

zapravena nebo uvěřena. . 
Z toho dedukuje !Iíyrbach, že nárok na zaplacení dávky 

se v první řadě řídí proti veci a nikoliv proti osohám. i\1yrbach 
řadi proto dávku z eukru mezi ,,4:~.11ě na věci" (Saehsteuern); 
pod čímž rozumí to, že dávka vázne na věci, t. j. že jest pod
statnou součástí věci (Finanzrecht, str. 71), k osobám pak že 
teprve v druhé řadě sluší přihlížeti jako ku platitelum (als 
Zahlcl'). lIiyrbach llovažuje tento stav za jakési věcné právo, 
jež se dá srovnati s právem retenčním; osobní povinnost ku 
placení dávky z cukru jest tedy J\íyrbachovi pouh)m ručením 
za dávku. Něco podobného uvidíme též u poplatku, jež se platí 
kolky. Jedná sctu dle 1Ilyrbacha o "steuerpflichtige Sache". 
Primérni nárok jest řízen proti věci, osobní povinnost platiti 
dávku jest vla.stně llOuhým TUČeIÚm~ tedy něčím subsidiárním. 

Proti tomu lze však uvésti: 
a) Již zařazení osobní povinnosti v zákoně před věcl1)'"m 

ručením dokazuje, že zákon sám povazuje osobní povinnosti 
li 4 za primární, věcné ručení dle § (j pak za druhotné. 

b) § 6 nikterak nevylučuje platební povinnosti .dle § 4. 
c) Ustanovení !l§ 7 a 8 nejsou vlastně ničím jiným než roz

šířením osobní povinnosti ("nicht ohnedies verpflichtet ist"). 
d) Řekli jsme již dříve, že dle § 30 mohou linančniorgány 

časem vyšetřova,ti váhu vyrobených zásob. Shledá-li se jistý 
schodek vůči poslední revisi, pak jest podnikll,tel povinen, a to 
.i tehdy, kdyby schodek nebyl faktický, n$'brž pouze čÍseln)' 
(na př. zpusobený chybami při zápisech, špatným vážmúm), za
praviti příslušnou dávku. Zde jest tedy povinnost zdaniti zboží, 
které nebylo ani vyrobeno. Na kterých v}'1'obcích tedy dávka 

e) Jsou-li vyplněny jisté podmínky. mohou býti výrobky, yázla? 

jež jsou určeny k vývozu do ciziny, vyklizeny bez daně (§ 42). 
.Jak mU,že tedy na nich váznouti daň? Tak se to má í se vzorky 
,cukru (§ 43 zák. a § ,2G prov. nař.). 

t) Stát nemUže sáhnouti na výrobek, dokud jest vc vý-

i'obních místnostech. 
. E. Stadium, kdy výrobek jHOPustilvýrobní 

~n i s t n1
0-8 t. Dle § 12, al. 3, jsou železniční (paroplavební) podnikatel-

stva povinna podávati jisté prukazy Q.transpoItu eukerních vý
fobku jimi zprost,ředkovaném. Neplnění POvlllllOSti této se 

trestá dle § 459 duch. tl', zák. 
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§§ 27 a 28 ukládají těm I d p:?d~vajÍ, nebo vubee provo~ují o -9.tJfEOdu~Í s cukrem, nebo ho 
uzrva .:ykru, jisté povinnosti II n~!a {ou. Žlvnost, v níž se 0-
nebo Zlvnost v jisté době "da ~l. pOVlllllost ohlásiti Obch

P 
" 

a'leb I' 'd~'" pIC tlm ne- - Ou ..... rova utl Zlvnost dál .' z zacnou obchodovať ~:"lku, kdy přebírají v :'robk ~ pov11;nost přesvědčiti se v ok 1 ;'l'~dními známkami aJ kdvJ:i~ :da JSou tyto skutečně opatřen~ 
I)' Y ,nepravé, ohlá~iti to 'finan 5111

:
m ta!" _nehylo anebo známk', oS~ham, aby podaly průkaz o e~ sprave. § 28 ukládá tČillt~ 

~~~; ~~:e bI,;rm~~ca~ó:~c~e~~ d VY9:~y~~~~~zn~~~fibl~r t~~~ír~l~ 
~~~tt ?patřeny. Touž povinnostO~~~lá~~y §te~ito. známkami m~y 
3'8~ ~~~h~t~I~I~!;~í tpě~~t~§P500vinností sea úestá'l;!' :~ ~:~tě 3'~9n.í~ 
'luš' . ~t~ ., \i a 55 zák od' .. ' . . a, " I .les e poukázati na to v , • anI z cukru. Konečně r.ad )Jřerllšel1í nebo úplné ;:~ zak~n ,;,kládá dle § 19 i pro př'
Jlchz neplnění se trestá dle ~ ,;v~n~;yr?by zvláštní povinnost: 

. Uvedli jsme celou řad uc o. ove~o trestního zákona ' 
z pl."" a cukru ukláda'í rúzn ~ povm;lOstl, jež zákony o d~ni 
povmností tvoří při stJejném J ~ ?sobam. Komplex všech těchto 
~;~bJektu uloženou mu právní ~~~;:',~~~l "berní pO."innost" tohoto 

jS~~c~~~t tytOj.&mJ:!:ost~ jsou vynutit~I~~i,z l'e'd; ~~~o n;u~rl1. 
se Rt . < e JIZ podotkli při os b ' h v lml, a 

_ . '" a~ovIska normativního .' v o ,ID? daních přím~rch 
POVlll"?-OSti stanovené normami p~adve t:-kl OVY,IDI povinnos{mi jako 
no st Jest při d' . amc 1 pnm,"ch B ' . k i avce z pIva a cuk . k v .,J • ernl povin-

onsummch spojena s k _ ru .la oz 1 ostatních d 'I l1ím~?h; skutečnosti ~y~ollj~~~O~~i P~~Vě tak, jako při d:~~~]: 
,-;~VJ, 111:'-8 v tomto směru 'žád ' ,Y ar:

y 
pravnimi normami. 

pllmyml a nepřím,'mi 'ok t ~. ~eho protIkladu mezi dávkam' 
,yaltungsrecht" (2: vid:í v § ;~~'II~:to Mayer v .,Deutsches Vcr: 

'I 
4. Poplatky. 

~I S§k~t~čnosti při poplatcích. 
cl e ClS. patentu ze d 9 ' odatku (novel) k tDillutO r ~,e . ;,nora 1850, ř. z. čís, 50 a 
platku (dávce)'" l' 0\lS0rlllillU zákonu podl'!'" ' . " - e laJI pO-

. I' a) .práv~,í jednání mezi živ' . b -
l. e- 1 o mell zl'lzena j' t' . ,ml uď vzdy neb . bl _. . .1S ma právní' o Jen tehdy, 

1 
prev~d:y s~atku z duvód; úmrt'· 

c vysvedcem knih ' " myslníku" ' y obchodmku živnostník' . i1' " ,u a pril-

1 podam u státního k' ství, nebo u úřadu aústavfr ;ems :ho" nebo obecního zastu itel ~~po ?b;:Í
j 

nc?o. úředních (\so~t:~f;J~~~h zá!:žitos~i ~tátu,~emj 
, UJlC~~', zapls do veře'n 'ch "k' "y,_pnpadne ustavy za

prava, urední vyhotDvení Jz~lášt- mh, IJlmZ se nabývají věcná , e pop atky za Jednání soudní. 
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, . t ,to předměty" dávky, jak je 
Blíže pak poznaceny. JSou. J . k" 'konu a v dodatcích lm 

'kOll naz\Tvá, v tanfn pnpoJenem za -za ~. 

poplatkovému zákon~. . ., dmčtú poplatkú lze sou-
Již z t.ěcht.o ruznych ~~UPl:"k pIe po 'JuJ' e st.av .. podléhati 

j t ~ sti s lllIDlZ za on s , , ". , 
diti, že s {ll -eeno '1 • ". velmi rozmanité. ZeJmena 
d · - e" ted-r berní !)ovmnost , JSou a\' c, .1" _ 
ehceme uvésti tyto:, ' . - .' amo o sobě. t. j. bez zřízeni 

a) uzavření pl'aVl;lho Je,dnal~l s bezúplatné' převody statků 
l ',t' J'edná-li se o uplatne ne o l,~ lny, , 
nemovit}TCh; , , jednání a vyhotove,ní právní 

b) uzavření jiných pravmch. A .• hod 3 pop1. zak.). 
list.iny o příslušném jedl:ání (ll 1. :,t. " _ lí jednání uzavřeno. 

V ObOll t.ěchto pnJ~adec~l jekS~ P::;~n'; (blllgerliche Ge-
I I· k tečností jez ohcans e. , . '1' 'ávo) nasta y- 1 S 'u' '- '. vl' ., od názvem CIVI 111 PI 

_ .tze" t. j. zákony, Jez se. s !lllllp P "'o 

;;8 'v' .: 7 '1 iednam vVzaduJI, . 
pro uzavrClll ~Ia, ~110 ". .~ dl ~ bčanského práva. jest spoJeno 

c) skutecnostl, s mmIZ . e ~ , . 
nabyt.í práv dědíck;?ch (o~k~ZO~lllckych), 

cl) vyhotovení vysvedcen~,. t k~rch knih: 
e) vedení obchodních a Zlvnos jens ''''1~) klŮh: 

, . ',h (po zem <OV) Cl, 
tl zápisy do vore,lI:; C _tO ohíášck Živnostenských, oprav-
g) l)odání žalo b. ~ Stl~:lol:-;}.' . Cll OJ'O'a'1111 n(1)0 Úhldú; 

. o td I)TlS u~nv nc, ~ 
n"ch prost.ředku a· .. 11 "'.... dních rozsullkfl nebo 

.1 , • d '1' (vvneSenl sou' "d' ' 
h) úředn1 Je na: 1. , .,' k'l T Tdán1. úředníeh osvc cenl, 

, 't 1 ~ z vcroJnyrh llll. \) 
usncsem l vy ,a 1)' ", h~r~tkú ~ pod)' 
cestovních pa.sú~ hon0l1111C lb,,~ cizo~e~í do tuzcmská~ 

i) 'Dřínos listin vystaven?leh -;T , . SI1'.)j·el,t:<..T podléhajícími 
o •• t TrOl pravn1ffi1 L "- J ' 

kl lirženi st.atku J"'. . 'hrad' za 'llřevodní pOlllatky, 
poplatkovému ekvivale>;tll (ja~~ na dn~ 13. prosince 1862, ř. z. 
tarifní )101ožka 10? ]3" .1It. e) za;~~~mžíkIl. co držba byla nabyta. 
Čís.89) a uplynutI ]lstc doby o. .. .' 

, . ~kutečllostml spoJene. 
II. Po v i nn o stl se", , . , 10plat.kú vodly k t.omu, že 

. l' d' -ocl" vVblfam I· . 1·1· '10 TeclJlllC ce li\' 'e "'. "d ch (t\ 4 pop at <ove 1 
'-~-'b"ť' , nektervch pnpa e . c '", 8\)') 

(iávka muze )' ,1 \, d ~ 13 prosinee 1862, 1'. z. ms. .. 
záko)la a § 6 zákona ze .ne I':'ť l).řilmdv--kUe se jedná bll~I 

1 I 'Cll .Jsou to zv as, ." t pm-zalJraven, v _",.~()_ Cl • Q o vetší l)oplatky t. zv. ,s li 
{) menší poplatky vubec. anebo" m 1 a 110hodlí obecenstva, tak 

f 'e,t lak v zaJ 1 , . 1 tečnř cové. Tato orma J ~ ... : d" úřady ohláškami nejsou Z)y", ;: 

-i v zájmu úřadů~. l)One~Ta z '~l dek že se d:ivka plat1 -
,. T má ovsem za na..., e, 'v dO A...by se 'zatěžovany. o ' , bA rědomí finančníeh ura u . . .L. ' 

a ovšem také neplatI - :;z 'stem v"\rhnouti se dávce, JSou pro 
, d 'I rúzným moZJlO·" v l' štní 1)0-tudíž pre es o . , I 't' kolkem. ulozeny zv a 

V' dvkdv lze davku P atl -l , pnpa .J' .J 

vinnosti. 
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Povinnosti tyto jsou vyznačeny v nařízení ministra financí 
:ze dne 28. března 1854, ř. z. čís. 70, Za hlavní zásadu prohlašuje 
'toto nařízení (§ 3),zeIGlždou listinu nebo spis kolku podléhající 
jest psáti na papíře kolkem již opatřeném; zároveň jest usta
noveno, ja,k- má~ býti kolek upe\Tiien a jakým způsobem přepsán. 
Není-li tato povinnost vyplněna, jest dle § 14 téhož lliiřWení 
míti za to, že listina. nebo spis i tehdy, je-li kolkem sice opa
třena, a však kolek neIlí řádně přepsán, není kolkovaná, což má 
za následek trest. dle § 79 popl. zákona. 

Toto nařízení připou;:;tí v.í'.iimký (§ 4), na příklad: pro 
podání, úřední protokoly- sepsané v záležitostech stran, 
obsahují-li právní jednání, knihy obchodníkll. a živnostníkú. n. 
jíné. V těchto případech mMc sice býti kolek nalepen jíž na 
listinách nebo spisech hotov)Tch, avšak zase jen zptlsobcm, jež 
nařizuje § 5 téhož nařízení, na př. podání třeba. kolkovati dříve 
než se předá přislu8nému úřadu nebo orgánu, obchodní. knihy 
Ueba kolkovati, dříve než se začne do nich zapisovati. Jest po
vinností úřadů, aby kolky, které v těchto případeeh ovšem 
zflstávají ncpřepsánYj obliterovaly; pro jisté' případy vŠa.k stihá 
strann samu povinnost dotyčné listiny nebo spisy přinéRti 
k některému veřejnému úřadu k oblíteraci (S 7, odst. 4). Další 
povinnosti jsou uvedeny v ml 10 an tohoto nařízení. 

Poplatkový zákon připouští též v § 28 pop1. zákona, ahy 
z listin a spisů, z nichž zpravidla poplatek se platí kolkem, 
mohly býti poplatky ]'laeeny přímo, V těchto případech múže 
dle § 12 zákona ze dne 13. prosince 1862, ř. z. čís. 89, všem 
společnostem, ústayilm a osobám~ jimž toto přímé placení bylo 

<dovoleno, h)'ti uložena povinnost vésti za úč,eIem kontroly jisté 
záznamy. 

Chceme ještě· uvésti jeden druh povinnosti zvlášť důle
žité. Dle § 13 zákona ze dne 8. března 1876, ř. z. čís, 26, jest 
zapraviti směnečnj-T poplatek dříve, než paíiíl' určený pro smčnku 
vůbec někdo podepíše. Tato 'povinnost sc podstatně kryje se 
shora zmíněnou zásadou dle ~ a,J1~t.ř. min. fin. ze dne, 28. března 
1854, ř. z. Č,ís. 70. Zákon z rolnl 187G stanoví však zvláštní 
zpilsob, jímž v}Tlučně možno splniti řečené povinnosti při smřn
kách (viz § 14 tohoto zákona) . 

N cplnční .všech llveden~?dl povinností se· trestá dle' § 79 
popl. zák., příp. jin}Tch zákonů, na př. ze dne 13. prosince 1862; 
ř. z. čís. 89 1 8. března. 1876, ř. z. čís 26 a j. 

Reldí jsme dříve, že technické dúvody vybírání poplatkú 
vedly k zavedení. kolldl. Účel toho jest vyjádřen v dříve uve
deném na.řízení ministra finaneí ze dne 28. března. 1854, ř. z. 
čís. 70, takto: 'IUm dia Entrichtung der Stempelabgabe Zll er
leichtern nnd die mit ihrcr Einhebung verbundenen Kosten zu 
vermindern." Z toho vysvítá, že kolek jest ponhým prostředkem 
ku placení dávky. Přes t.o však tato forma placení nadělala 
.thcorli mnoho starostí. 



Dl~}tyrbaeha (Finanzrecht, str. 72) žádá zákon zcela vše
obecně, aby jisté listiny a spisy byly kolkovány dřive než JSOlL 
vyhotoveny anebo než se jich použije, aniž by předem stanovil 
závazek nějakého určitého subjektu (personliches Sehuldver-
haltnis). Myrbach praví, že příslnšnou listinu může okolkovati 
kdokoliv. Finanční správě nezále~í prý na tom, kdo tntopo-
v.iriflost vyplnil, když již pOVlllllost jednou vyplněna jest. Také 
nemůže ten, kdo tuto povinnost, nejsa třeba v pražádném po-
měru k obsahu listiny} vyplnil, žádati vrácení z titulu, že bylo
placeno indebite. Tato povinnost může býti tedy vyplněna 0,1 
kohokoliv, takže zde neni předem povinnosti nějakého určitkho 
subjektu. To by bylo ovšem správné, kdybychom nepřihlíželi 
k jiným ustanovením poplatkového zákona o tom, kdo jest dle
výslovného ustanovení tohoto zákona povinen kolkovou povin~ 
nost splniti. Okolnost, že povinnost m ů že právoplatně vyplniti 
kdokoliv, nevylučuje l)ře-ce normy, že povinnost tu určitý 
subjekt vyplniti má. povinnost bez subjektu není povinnostL -
Subjektem- povinností jest ten, při němž _ skutečnosti, na něž 
právní norma. 'lÍže onu povinnost, konkretně nastanou. Pro 
toho, kdo nějakou povinnost uloženou jinému dobrovolně vy-
plnil, třeba s týmž výsledkem, jako by ji býval vyplnil skutečn$
subjekt llovinnosti, není tato povinnost povinností. Nezáleží 
tedy na tom, že jistá povinnost může býti nějak3'lli jiným vy
plněna" nýbrž na tOlll, zda norma sama stanoví, kdo tuto po
vinnost plniti má. A poplatkový zákon stanoví velmi zevrubně 
(§ 64), kdo jest povinen kolkový poplatek platiti. Myrbach 
oveem považuje tuto povinnost, jen z?-: takové "ručení\'; jako 
jest stanoveno v § 71 pop!. zák. Jaké ručení, není-li primárnf 
povinnosti plniti? liry bychom spíše měli za to, že totn ručenf 
dle § 71 jest rozšířením primární povinnosti platebni. Zákon 
chtěl právě z ohledu na to, že při placení kolkem může zl!Statl 
mnoho poplatných jednání finanční správě utajeno, rozšířiti 
okruh subjektů, na nichž dávka. by se mohla vymáhati, co noj
více. Povinuost zaplatiti dávku (tedy povinnost primární)
v kolcích uložil osobám, jež jsou, abychom tak řekli, bezpro
středně a ve vyšší míře zúčastněny na obsahu listiny nebo spisů 
(vystavitel, příjemce listiny, osoby, v jichž prospěch se listina 
nebo spis zřizuje, osoby, pro něž se vysvědčení vystavuje, 
zkrátka OSQby, v jichž zájmu se poplatná jednání dějí). "Ručení"
uložil pak zákon (§ 71) osobám účastněn)'lll sice na tomto 
jednání, avšak v míře nižší. /Přes 'to však, že zákon stanoví 
pouze ručení, nestanoví povinnosti subsidiární, nýbrž stanoví 
solidární povinnost ručitelů s primárnimi dlužníky, takže- je
zde vlastně stanoven poměr solidarity dle § 896 obč. zákona.
Pro praxi ovšem jest to stejné, považujeme-li povinnost dle· 
§ 71 pop!. zákona za rozšířenou povinnost platební anebo po
vinnosti dle § 64 _ za rozšířenou povinnost ručení. 
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Myrbach ,. Vt'· ' - jlllpOUS.1 povmnost .. t·h v·_ 
_ p~lUze pro ten případ. když ovínnJIS e ? u rCI t e h o subjektu. 

tepr?e tehdy lze se dómáhati Plně .ost v,:be? vyplněna nebyla: 
SI predstavití J·ak b b IP, Il1 na urCltem snbJ·ektu Te'-k' . ..' y y o mozno do . h· . z o 
vmnos!_1 na někom kdyb . h ma atl se plněni jisté po-
existovala. Platební:n rozl-Ize: o, pyvmnost již dříve nebyla 
kolek někomu . předpíi<e'" ne ' !~z. se poplatek pro nedodaný 
m,usela bJiti, ab; právě "m~ mo~m ,a Jeho povinnost; ta již zde 
11azor by také vedl k d· _ h bo;-tl poplatek předepsán Te t , .. po lVU odnemu p . _ ' . n o 
ll!. sepsati hstinu o nějakém h _ ' ravnu:m stavu: chci na 
Jestdlužno dle § 6 zákona ze oto;em pravmm jednání, z níž 
platltl poplatek v kolcích. dr:e 13: prosmce 1862, ř. z. čís 89 
d~stá~i kdokoliv, nejsem j~. p~::~vadz, kol~ové . povinnosti n;úž~ 
kletue povmen tuto povinnost pl~i~ez l~c~u ~IStlI':U psáti, kon
napsa! a vyhotovil, a kolku ani ., I. . yz vs~k ,Jsem smlouvu 
zpraVidla nikdo činiti n b d Ja am mkdo J1ny - což také 
,;enn eine Gesetzwidrig~e~t \ereit~edod~l, pak tBprve, tedy 
s utečně byla konkretní - ovin .. v.0r 

18gt", vidím, že zde 
popl.. zák.), mezi těmi talé mtO;t Jls~ych určitých osob (§ 64 
psaneho způsobu dodati a v ,la~tm osoby, kolek dle přede 

'Z- k .' v • ,prepsatl. -
e oneene lest z o b 

H.zení ex 1854 vYžadovf:Sjen s:a~~~ent y § 3 ,cit?vaného na- - -
vmnost dodati a přepsati kolek ~du ~autelarlllch a že po
podepsání a vydání listiny h'r~~ Vlze az !la vyhotovení, t. j. 
kdy k podpisu vůbec nedOj~P s" la ~ ~O~?, ze v těch případech 
psan)r fin-anční správou s'tra~ě e ;;:~ e d :adně připevnčný a pře~ 

, Kdyby byl dále názor že n: ':; I nebo __ vymění. 
plati v kolcích, není konkr~tní s C~lk~.de~h, kdy se poplatek 
:r:ym, v :r:emohlo by __ začíti ani li.1; ~Vlll p~~lnl1osti, správ-
fmanclll sprá,:y, poněvadž by zg~o:~em vymerov:,cího. práva 
kterou § 1 zakona ze dne 18 bV ylo kon~retm povmnosti 
slovem "Schuldigkeit' má zaJ·i~t' rezna 1878, r. z. čís. 31 pod 

Že pal .'k . e na mysl!. . ' 
'1 ,< 1 za on pohlíží na kol k . k l' acem vysvítá z § 6 lit B ·k e ,]a Q'na, Jlouhý prostředek 

r z v· -89 ".. za ona ze dne 13 . 
• • .ClS. , dle něhož má 1 t' - . prosmce 1862 

stupmcov3' přesahující 50.K bPd' ,:.mk volbu zaplatiti poplatel~ 
posledn!m přípádě stíha·í . .u .~nmo o~nebo v kol?ích; v tomt-<> 
uvedene. J Jej OHem ,< sechny povmnosti dříve 

Z uvedeného patrná že i v tě h V> 

se )latí kolkem, existují s'kute' ' c pr~pa~ech, kdy poplatek 
urCltých ~ubjektů. . cne normallvm povinnosti jístých 

Povmnosti jínS'ch osob V> 

kolkem, jsou uvede;JV v _~ 71 v(/~:,p~d)ech, kde se dávka platí: 
Podst t v·· " " ucem . . ,a ne JlTIé normati' . . případy,kdy poplatek jost ;:;r!~;mn,?stI ukládá zákon -pro 

popl. zák.): _0 - Vll pnmo (případy dl" § 5 

.v ~. Dle § 43 popl. zák .. 
uredm výkony podléhající· ':':'Jí. všechna právni jednání nebo 

pnmym poplatkům býti ohláš~na 

I 
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, " 't Jředložiti též listiny o tom 
" dům, Soucasnc s ohlaskou Jes 1 t r dle § 79 a 80 popl. 

111 a. _ 1 ~ . této IJOvmnostl tres ,a se 
zřízené. Nep nelll 
zákona, .innost předložiti úřadům 

9 V témž § 43 jest stanoven,a po, dr zvláště pOVll1l10st 
-', ok . pomůcky, Sem slJa a, " d 'ilkaz 

lJotře1Jne }11'U az} __ .a_ -v, --ulo~it-l pozústalostnlmu ura 1~ pl 1 
v § 46 stť'\llovena pIe z., r Tne stanoven~Tm (VIZ ll~ve u 
o l;ozůstalost- s o:)~a~eI}-l1~~.~~~~ěl~í nařízeni). Neplnění. tec~.to 
z roku 1915' oJ. }1h~, mm~ .. dkovS'mi pokutami (V~7noS mUl. lll. 

!JO'>J'nností se tresta, pOla v'." 'O) , S-6 -..; z C1S o . . 
ze dne G. dubna 1 ,0 . ~ I: . .' t' v této skupině jest pO:!lll: 

'3 D;tlŘÍ llormatlV1l1 povmllos ': "!'O'il'"'(T"'<T kolcích, nybrz 
" < '- V;' t ~ nl,,- ' , • 

nost zaplatiti popJat;k ~n~"o, kl;dnv ~ 60, odst, 1, llt,,:VI: 
llOtov\"mi II přislušne stt;.tnl po 'aviÚ' iakmile příslušny l.ll~a:d 

" , I tel"'- ma se zapl.: "I - " se dPIC Předepsa.nv pop a,..... .' :mil"' Toto oznamenl ", 
Eo osobě lJoplatkem povlnne ~z~~~ ro·zk_a,zem. Tento rozkaz nl~ 
zpravidla písemně t. zv, p~~te, TIbnlcl; daních lJřímých, Dle ,~[YI' 
t~IŽ V\T7.11am jako Jozkaz pll T o~~ <mtoritativním aktem, ,11mz vy
baclu~: -jest tento rozkaz, fO, ne~ )latiti poukazujeme zde ,,,na., to, 
tvoÍ'uie se povinn?st davku 7~ lk), )á osobních daních pnmyc~1: 

, m'· 8 o ]Jlatebnlll1 rozkazu le 1)1. ;>')::;,e má přímo zapraVIti 
co JS '1 poplate < Jem c , .. '] 

Praví-li § 42 p0 11:; za}_,; ;:v. ,(;; n~~namená to opět mC _~l:lC l~j 
([; 5) v v 111 ě ř í lmslu"ne mad", 'f ' ' výši poplatku vyplyV~~" 
l{eŽ 'že příslnšn)T ú~ad stan~v~ (':~žel~~ist~ljícíhO; oznámení ,~?s; 
cí110 z pov1n1108tm110 pomc-:., dJ , autoritativnÍll1 aktem, Jmu; 

, k ' tudíž za nvm .: -,' 1:)' ost za-tohoto pOl11at ~u nenl -,' te :)l've vznikal~,. OVlnn ~ ,,-
tv povinnost zal)latiti }?otl~t~~vie~u pov~innostl tvořícího, ,~~v, 
platiti dávku jest s;mcas ,1 (t" kter-\ržto sta.v jest vY.ia. ľ~n 
, " zoveme .. bernl pOVll1ll0S, :'1 ex 1850. Tento pma~ 
JeJz " u d' " g ,'J)0111 zaL, dl'j "Cl 
~l~vy 1)odlóhati avce y ';) d< a' ~. ]1fávní jednání po ~ l~'Jl ' 

." 't )okud se Je n " Jedna·lI se oTaf pak Jes·, J • g 44.< Tento lJravJ: ". " .. 
poplatku přímému, (lopl~eJl ,~.o st"tuua popl:1tok y oka~lzlkn, 
O jlrávní iednáni, nastava. pra\ sku R8 uzavře." Právo st.atu ?a 

" "d" y tuzem " 1 pOVlll' němž právlll ]e nanl . f' . ]iného než komp ex. ' 
~oplatek nemfIže tedy znar:-1en~ \~~~)to práva~ mezi těmIto po
ilOStí. které vedou k reallsa~~7. Dovinnost z~apraviti popl~!ek. 
vinn~stmi- jest l:C:6 v spO,ru )'OVa7,uje za, skuteč,nost, n~ nrz ~~ 
Z ~ 49 pak VyS\'lta, ze,zal~:,~ I o l~tkú převodu statJ:'u z du 
víŽe berní povinnost, tJ:kaJ~Cl(,,\e ~~ci. 545 a 703 obě, zakona) a 
vodu ú1-1lrtí, dědIcky ~apac ";-j, D , "", 

nikoliv platební rozkaz, "e"t 'ak z ~ 1. lit, D" CIS, 2, 
Při zá11isu do veřejll)Cch knIh ~ ~,,~ J pod~bně pH úředníeh 

-' v t' r\rkon zapltiu. ~ 1 't v 

vysvítá, onou skut:~e:lOS 1 ..:;~ '-' ~rm poplatkfun jest touto s cu ce
'~dnállích podléhaJJclCh lmm,. " • 
~ostí úřední vi'koll, , ,1 jest pouhým fakte~, Jmlz 

Doručeníplatebmho Ioz,<azu, ost platební jiždhve n.a· 
,,' ;>' e ma pOVIl1l1, " • , 1a 

]'OI1latník se up~)~?InuJe, z . t můžf>. b\cti exekUCi vynuceI L 

~ , .' ,----v tato pov1l1n05 v. 

sh'lyší -plnltI a ze . 
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(§ 60 poslední odstavec), Že ani zákon sám platBbní rozkaz ne
pokládá za autoriu,tiYllí akt, jímž se povinnost platiti poplatek 
teprve. vytváří, vysvítá také z toho, že dle § 6, lit. C., zák. Z3 

dne 13. prosinec 1862, ř. z. čÍs. 89, lze tak zvané procentuá.lní 
poplatky, jez spadají pod ustanovení § 5 o přímém placení a 1):a, 
něž se tudíž ~ 60 zásadně také vztalmjc, v jistJ'ch případeéh 
platiti kolky, tedy bez zvláštního platebního rozkazu, 

NeplnětIÍ povinnosti poplatek zapravit( má za nisledek, 
jak již bylo řečeno, exekuci (~. 60 po sl. odst, popl. zák,), 

III. Subjekty řečených povinnosti. 
Subjekty poy"innosti ohlásiti, -že jisté právní jednání bylo 

uzavřeno, jsou vypočteny v § 44 pop1. zák. J-sou to v první 
řadě veřejné úřady ll, soudy, bylo-li právní jednání uzavřeno 
li nieh, 'pak notáři a právní zástupcové, již byli účastnčni při 
uzavření právního jednání a konečně, nebylo-li právní jednání 
uzavřeno před uVeden}7llii orgány nebo zástupci, obě smluvní 
strany. Byla-li právní listina zřízená o právním jeaiiállf .'i- -ri
Zíně' přinesena do tuzemska, jest povinen k ohlášce ten, do 
jeho7. rukou se Jistina v tuzemská dústala. 

Tuto povinnost, pokud je uložena úřadům a soudlun, 
jakož i povinnosti soudú dle §§ 43, 45, 40 a 47, totiž dodati po. 
ml1cky finanční správě jakož i ohlásiti různé soudní vj'rkony 
této správě považujeme za. povinnosti imperativní. 

811 bjektem povinnosti předlo7.iti úřadúm potřebné průkazy 
a pomůcky stihá v~'lučně osoby, které jsou povinny přílll}T 
poplatek platiti; zvláštllí pak povinnost předložiti jlozůstalosl:
nímn úřadu průkaz o pozůstalosti jest v~Tlučně llJožona (hlav
nímu) dědici, Povinnost zaplatiti poplatek přímo mají subjekt,. 
vypočtené v § 68; s ťčmito pak ručí osobně, t. j. cel:frffi sv:frtTI 
jměním a solidárně m 896 obč, zák,), totíž rukou společnou a 
nerozdílnou osoby vyjmenované v §§ 73 a 74. _c 

Kromě těchto osob, které ručí" osobně a sol(dárně.) zná 
poplatkov}T zákon osoby, které nejsou sice povinny osobně 
nějak:fTffi závazkem~ které však stíhá povil1l)ost trpěti, aby stát 
vymáhal si nezaplaCell}T poplatek exekucí věcí nebo práv .spa- o 

'dajících do jmění těchto osob, Dle ~ 72 vázne poplatek z pře. 
vodu statků na. 11řevedené věci, což platí zvláště též o poplatku 
z dědictví a odkazu; poplatek Z!3 ,zápisu do veřejll}':-ch knih 
vázne n~, věcném právu I jehož oprávněllj.T zápisem mthyl. Tento 
právní institut zove zákon věcllj.Tm ruč,ením. Znamená to pak, 
-že poplatek, jenž je nedobytný_ u osob, jež jsou osobně povinny 
poplatek platiti, může b:f,-ti vymožen exekUCÍ převedené věci 
nebo nabytého věcného práva. Exekuce se tedy vlastně vede 
]JToti pozdějším držiteJům převedeného sta,tku, tedy singulárním 
-právním, nástupcftnl vJastníeh osob pl'.1.voclně povinn}Tch k za
placení dávky; ovšem vede se tato exekuce proti těmto. drži
telům nikoliv osobně, totiž na ~celé jejich jmění, ll:f'brž pouze na 
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, ,.. . vní povinnost těchto pr~vních' 
~nčící ve,c jak.~ ~ast Je~c~';~e' mnsí trpěti, :,b1 ~tá~ sahl na 

'suKcesoru spoclVa tedy I v ' p~vinností osobamI JmymI, 
jejich majetek pro nep nem 

" " du statků a z pracovních výkonů. 
5 Dan z prevo ,,' 658' 

. ze dne 11. prosince 1919, ClS. 
(Hlava 1. zákona . 

Sb. zák. a nař.) . '. omezena koncem roku 1923; 111C-
Platnost zákona Jest ~,?e t . dnak daň nová a jednak, 
.. 'd' poněvadz Jest o Je . k atI'", méně Jl UVll lIne, ' . se stanoVls a norm<,· ,. 

, 'asne a "'stematIcky upravena, JSouc J -o., , 

ního velmi instruktlV111.. t'to dani úplatné tuzems}{~ 
Dle § 1 j s o u pod I 01; e '; y e ~ ~ . ež se dějí ke spinem 

převody (dodávkO:) statků urcenl;~: : ~h~h~dů komisionářskýcl, 
smlouvy zcizovacI, smlouvy,o .tčené v § 3. Bez ohledll .n~ 
a úplatné v,'kony tuzemske '1robeny dodávky mezi různyrrn 
úJllatnost dodávky JSou dam ~~k mezi souvislými P?d!"ky a 
závody téhož p0d.mku a tO~~st Y4) '); dani jest konec~,e pod, 
závody téhož maJlt~le (§ , ú l~t předměty z vlas~111ho po,?-
rob e n o vezmou,lI se h:.z ,P Y dělečné upotřehem (odst. ()). 

'd 'no~t neb Jlne uevv ~ 9 3 niku pro amar. >c. drobelYV',. užívají Š~ ~ a '. ' 
Téhož rčení "dam JSou po o t nezáleií byl v,ll dodayka 

d t 9 S 1 na om , ." v v p'e Jelikož dle o s . - ~ v v anebo hvla-li skutecne l-

b "'·kon opravdu uskutecneny 'tO a" to že pod sloverr, 
ne . J ." "'"li' C Jest ml 1 z ,'" " d 
vedena fysická drzba Cl 1 ~~e' ~ozuměti uzavření prá::ll~l~ J~ = 
převody" v odst. 1 § "ho titulu na uskutecnem pre 

~ání J"ímz nabyvatel nabyl pra;7!1l 'k n vÍže onen trpný StRY, 
~ ~ ť šak na nlZ za o . ov" 'sme 

vodu. Skutecnos 1 v . ' d beny dani" a JeJz my, J 
jejž vyjádřuje slovy ,.Js;}ll po ro stí" není jak z § 11 zakona 
sbora pojmenovali "b;rlll yO:~:~itul~ na převoél. Dle toh?to 
vysvítá, pouhé nahytI pr~vn~ latných dodávkách nárok statu 
paragrafu totiž vznik~ pn up e skutečností placmú (úplaty 
na daň v době Placem·d?elr;: :pojena daňová povim:ost., To 
za dodávku) jest, tedy, .e ~ ři dodávkách, při nichz, za!<on 
platí pro úplatne do~a:k", Př li 1 odst. 4 a 5) vzmka.naro~ 
, ~atnosti nepředpoklada (~a p . 'p' nik daňové povmn.ost,; 
up v ' d bě dodavkv. ro vz , v Z i', 18 JellZ 
státu na dan v o ... ~stanoveIlí v zakone. ij ,_ 

při výkonech není ,pod?h~e~~ta z daňového základu, hyl,,; ~d, 
dovoluje, aby vrace!'-\e~~o případ pouze pro úplatn~,doda;r;: 
počtena, a neohmezuJe, § 11 ákona vztahuje se ta e na ' 
vysvítá, že ustanovenI z " 
covní výkony. v' o dani z převodu statku 

Skutečnosti, na něz zak?n ovinnost , jest tedy uza-
a z pracovních výk~n~ :~žež ~aa~~~'::'ei nabývá právního titulu 
vření právního Jednanl, JIm ~ dnem~ 

... latnost dle- § 48 zák. teprve 
'l Ustanovení toto v. -~tOUPltV P-ak posud vydáno nebylo. 

. -tn' řízem To o vs který určí zvlas 1 na . 
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na uskutečnění příslušn)'ch převodů nebo' v$'konu, a pokud se 
jedná o dodávky, jež nejsou takovými, při nichž zákon úplat
nosti nepředpokládá, skutečnost splacení úplaty. ' 

Jako při ostatních shora zmíněnýéb daních tak i zde trpný 
stav "berní povinnost" zahrnuje v sobě cel)T komplex. povin
ností. Jsou to jeďnak povinnosti p I a ti tel e d a n ě a jednak 
.povinnosti ji n Ý c ho s ob, 

Dle §,5 lze platitele daně rozděliti ve dvě skupiny: ne
podnikatele a podnikatele, případně osoby, jež podnikatele na-
hrazují v konkursním řízení a při dražbách. ," 

Povinnosti ne pod n i k a tel e jsou vyčerpány v § Vl. 
Dle Odstavce 1. tohoto paragrafu jsou nepodníkatelé v případě 
příležitostné dodávky povinni pod následky vyznačenými v § 42 
do 14ti dmi vydati nabyvateli potvrzení jistého zákonem přede
psaného obsahu. Zákon nařizuje, aby v tomto potvrzení bylo 
též udáno, z d a· a· co tyto osoby povinné potvrzení vydati 
z úplaty' obdržely. Jest zde tedy možno s!, že neobdržely vúbec 
ničeho. Zákon jim tedy ukládá povinnost konati něco v době, 
~kdy daňová povinnost dle § II ještě vůbec nevznikla. Berní 
povinnost, jež záhrnuje všechny povinnosti finanční normou 
uložené, vzniká tedy v' tomto 'případě dříve llež v ďobl' placení. 

Další povinností stíhající nepodnikatele jest odváděti daň 
z tohoto právě zmíněného potvrzení ve formě listinného koJ ku. 
Jelikož dle zákona platí ohledně odvádění poplatkú z listinného 
osvědčení předpisy poplatkového zákona (odst. 3, § 13) _ 
není-Ii totiž v zákoně něco jiného v}Tslovně stanoveno _, stí
hají nepodníkatele, pokud se týče této povinnosti, všechny po, 
vinnosti, jež ukládá poplatkový zákon pro případy, plutí,li se 
poplatek kolkem. 

Pokud se t}Tče povinností pod II i k a tel e, tu uvádíme 
především, že zákon stanoví některé specielní povinnosti pro 
podnikatele jako platitele daně (§~ 14, lG a 17). Zda tyto po
vinnosti týkají se též osob uvedených v Č. 2 a 3 § 5 zákona, 
-přesně ze zákona nevysvítá. Na.proti tomu stihají všechny po
vinnosti uložené tuzemsk}m podnikatelům zástupce cizozem
ských obchodníků a živnostníků jmenované těmito dle § 14, 
odst. 2. . , 

Uvádíme nejdříve povinnost, jež ?\ 14 ukládá poclnikatBli 
jako platileli daně. Tento jest povinen ohlásiti svůj' podnik 
finančnímu úřadu během jisté lhůty.. Pokud se tedy týče 
nových .podniků, tu zákon ukládá určitým suhjektům jistou 
povínnost, již dlužno plniti dříve než daňová povinnost dle 
§ 11 vznikla. Tato povínnost jest povinností právní, poněvadž 
může dle li 43 býti vynucena pořádkovou, pokutou. Další po, 
vinnosti stíhající podnikatele jako platitele jsou uloženy již pro 
dobu po vzniku daňové povínnosti, totiž po uskutečnění placení: 
,sem patří povinností (ýkající se daňové kontroly dle § 16 (po, 
cvinnost véstí záznamy' a podati finančním úřadům žádaná vy' 
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světlení), a poviml0st přiznati daň dle § 17. Neplnění těchlo 
povinností se trestá dle §§ 42 a 43. Kromč tobo má neplnění 
těchto povinností v zápotí další povinnost dle § 19. "já-li totiž 
finanční úřad přiznání- za neSlJTávnó a odepře~li platitel daně 
podati dostateč'né vysvětlení anebo 'nepodá-li přiznání vůbec, 
múže finanční správa pi'ovésti odhad celkové sumy úplat po,
droben)'ch dani, je-li potřeba, ]lo slyšení znalců. Platitel daně 
jest v tomto případě povinen podati žádaná vysvětlení a před
ložiti obchodní záznamy a korespondenci potřebnou pro odhad. 

U stanovení dle § 14, 16 a 17 JSOll řízena podnikatelúm 
jako platitelům daně, nikoliv tedy -'osobám uveden-ÝTm v § 5, 
bod 2. a 3. Na.lJToti. tomu mluví § 1B v prvních dvou větách 
o platiteli daně vúbce; vztahuje se tedy tato povinnost v § 19 
,rymezená _ totiž podati žádaná vysvčtlení a přeclložiti ob
cha-dní záznam a potřebnou korespondenci - i na osoby 
uvedené v § 5, bod. 2 a3. Výsledek odhadu· řádně odůvodněn}' 
má bSTti však dle znění zákona oznámen ]J0uze podnikateli~ 
nikoliv tedy osobám jmenovan:im v § 5, Č. 2 a 3. 

Každého platitele daně, tedy všechny osoby vytčené v § 5, 
bod 1 až 4, stihá povinnost zapra-viti dali clo tHceti dnů po 
doručení v}Tměrn. Zde ho opět poukázati k tomu, že toto usta
novení (§ 20) _ právě tak jako při ostatních druzích daně, při· 
nichž \ryměřená dali se oznamuje poplatníku daňovSTffi v)Tměrem 
_ netvoří nijak nového právního poměru, poněvadž l)ovirulost 
platiti daň jako součástka berní povinnosti jest dle § 11 spojena 
již se skutečností placení. Výměr daňov)' jest tedy pouhým 
oznámením, že rná l)~Tt.i platební povinnost plněna. N eplnční této
povinnosti podléhá dle ustanoveni § 23 exekuci. 

Z povinností stihajících j i II é o s o b y než platitele daně 
sluší uvésti: 1. Dle § 13, al. 6 - jedná-li se totiž o daň u ]lříležitDst-
nýeh dodávek nepodnikatelú - jest povinen na b yv a tel 
v' případě, že mu dodavatel nezašle vč,as vůbec žádného listin
ného osvědč,enÍ, do měsíce po 'uzavření obchodu učiniti o tom 
oznámení finančnim úřa,dum s obsahem zákonem přesně 
vytčen:í'm. Neplnění této povÍ1111osti trestá se dle· poplatkovýeh 
pravidel (§ 47). Přím" trestní sankce v zákoně samém ncní 
stanovena, neboť v § 13, al. 6, neuvádí zákon § 42 jako v od
stavci prvém, v § 42 samém pak trestní sankce pro takově lJří-
pady není a v § 43 rovněž ne. 

Jedná-li se o daň II dodávek a, v}Tkonů l)odnikatelů, jest na-
byvatel dle odstavce 3 § 17 povinen, JlO uplynutí daúového ob
dobí (§ 15) podati při7.l1aní také pro dobu až do odevzdání 
podniku v tom l'řÍpadě, že se závod prodá v celku a prodavatel 
nepodá přiznání včas, Nabyvatel ne111níeí tuto povinnost trestá 
se dle § 42, příp. § 43. ' V" ... , 

N abvvatel ručí dále dle § 8, odst. 1 za clan pnpadaJlel 
na běžné daňové obclobi nerozdílnou 111kou s býval}'1ll majitelem 
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podniku v případě. že se podnik r d' ,T . . 

ma za následek e~ekuci. pna. Neplnění této povinnosti 

. 2. Ji n ě ° s o byr učí c í z a d ~ , odst. 2 a 3. a n .ISOU uvedeny v § 8. 

3. O s o b v ktel·e· "d' . 
(
k' T • • "' ' z me mho '] . I~llle statmch zřízencú) 11"';' T ~lIl ~a~u s pol u P II s o bil v 

POVll!-:lY o zařízeních a pom~~'e~h mm ovar:l d~l:ě, jsou dle, § 4'1 
se 1,)1'1 vykonávání 8\'0·110 '''';, d dOb<:'hOdl,l a zlyností o kterjfcll 

I
, I· ~,Ul d, U oved v]' r , ' '. '. 

m Ce111Vost a. nepodnil'ati n'Y I e J, zaehovavatl pří<":11011 
obcho 1- , ta' "- lee 10. čím bj' se I I .. e 111 _ Jemství. Poru;;:en' t' t' . . ' mo 1 o prozraditi 

4. Osoby. kt81:é se Z",'lC'a' te'lo pm:mnosti trestá se dle" 4" 

P
od Tt k' .. ,s ,lll v pravního . d ' , ';-i-' 
,ne vymě-řenÍ daně' dl·' Je Ualll zavdayfiího 

fmanc'. " ,.lsOU e § 46 al ~ . nIm uradům na poža'da" ,~". {...J, povlllny dodati daně Y d <- nI vvsvctlenÍ I)ot~ b ' k ' 
v a pre ložiti spisy o těchto·' " " ,re, na vyměření 

techto povinností trestá se dle PI~Vl11Ch ;lednaníeh. Neplnění 
Povinnosti státnl'cIl " r;op atkovyeh pravidel (§ 47) 

a 1 ' d Zllzeneu dle " 41 (k . ' o ),r~, Ie § 46 (poskytnouti stát' )i, o mlčenlivosti) 
~a uce~em vyměření daně atd")' nml uvra~dum každou pomoc 
ImperatIvní. '. povazuJsme za pnvinnosti 

§ 8. Heteronomní ráz 
kem 

berní povinno t'· . " S 1, "pOVinnost" vy' chod· 
normatlvnlho uvažován' IS-

Shmeme-li všechny ( . ., 1. 
n,ěn}Tch druhů dávek uve~~~~~latIV11l), povinno~ti li všech zmí-
SICe. na venek velmi rozmanité !h~~~aI?-e. p"ovlnnosti, jelž jsou 
ohledu na zvláštnost dávItv TO "h l;e, Jez se však dají bez 

\ ' ,., .J Z'I noutI takto· 
, a) _Eovmnost1, JIchž plnění má '",;, d ~ ". , . 

?x;st,ence a rozsah "oněch fakticlnT~;~a l~m ousnadnltI zjištění 
Jez JSou rozhodnými pro SlIb]' kt" ~~avu, resp. skutečností· 
r O , hl'" e a VySl ďl' u~n~ o asky, z nichž nejdůležitě .~, .' a,,: cy; sem náležejí 
znam k dani nebo ohlás·C··· t' klSl ~est llovmnost podati při
plnění platební povinno'sl

t
t, J~~~ s~ ut,ecnostI, ~la něž zákon vÍže 

nost předložiti pomůcky atd. povrnllost, vesti zápisy, povin-

T "' , bLpovinnost trpěti ji tf . d • ,. " rU]ICI k z a J' i s' t e' ll' . t . s a. Je nalll fmancmch orgánů srn' 

f 
' . - ,- - ,l eXlS ence a 1'0 s h ~ ('

.aktlCkýeh sta vú resll sl t' z, a n onee11 suh CL) uveden"ch 
d' b't' ,. '. mocnosti" sem 'I" . J 

10 lIse kontrole finailťních ,: o na eZl povmnost po-
orgánů ukládacích a pod~ti . ,,:,?fgvan,u, uposlechnouti vyzvání 

v; c) povinnost r e a I i s o J~ ~'i usna vysvětlení ";td.;" .-/< 

~~"lVe vzniknuvší na základě skute~ I aot: b n 1 jl.~ Vln n ns t již 
1 adu Jest. spjata 1,~2i'ní povinnost.' no~tl, s 111ImZ dle právního 

,Toto rozv:ržcní odpovídá . b . , 
nosb; obsah. tento jest však .o. s ,a h II .lednothvých ]lovin-
vyplnění povinnosti /jest t' t dPatIlnym teprve při skuteč,něm 
vnější. Vnitřní ])o'e o ,e !',aJychom tak řekli, kriterium 
normativně vůbec defl'llJOm t1JOVZ1~I~0f;ti tím dán Ilení a nedá ~e " , va 1. ualo bv se ~ , ce ' 

zavazancho subjektu že 'v ".' ze Jest to vědomí . , ma ne co konatI. Tomu jest ovšem tak 
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snad při povinllostech autonomních; jinak jest tomu pn povin~ 
nosti právní, která má ráz heteronomní. Pro tuto poviunost jest 
llerozhodnou okolnost, zda jest subjektem svým uvědomována 
nebo cítěna, neboť berní -povinnost jest uložena i takov5rffi 

subjektŮlll, jež si ji ani uvědomiti ani ji cítiti nemohou (akciové 
společnosti, družstva, společenstva atd., zkrátka právnické 
osoby), anebo takov)'m, jež sice mají psychickou schopnost si 
ji uvědomiti, ale nemohou tak učiniti, poněvadž jí prostě ne
znají. Neznalost zákona neomlouvá. Typickým příkladem pro 

. toto jest povinnost uvedená při poplatcích, jež se platí kolkem: 
dle § 21 popl. zák. a § 3 nař. ze dne 28. března 1854, ř. z. čís. 70, 
jest zásadou, že každá kolku podléhající listina nebo spis mlleí 
býti opatřena příslušn~vm kolkem dříve, než se na ni začne psát; 
tento kolek pak musí býti dle způsobu normou zcela přesně 
určeného přepsán a. považuje se, není-li toto vyplněno, za ne
dodaný. To znamená: subjekt jest si úplně vědom povinnosti 
platiti daň; chce ji platiti, přilepí kolek a jest přesvědčen, ne
znaje hořejšího ustanovení, že skutečně své povinnosti zapra
viti dávku dostál. Kolek však nebyl řádně připevněn a přepsán 
a považuje se proto za nedodaný, t. j. povinnost platební nebyla 
splněna a subjekt musí platiti dávku ještě jednou a může býti 
případně trestán. Subjekt jistě jedná bona lide a přece nelze ho 
osvoboditi od opětného placení; jedná se' S ním tak, jako by 
byl kolku nedodal, t, j. přičítá se mu jisté porušení povinnosti, 
třeba fe ho subjektivně, v jeho mysli, vůbec nebylo. I při 
ostatních povinnostech obsažených v beruí povinnosti mají se 
věci podobně. Zvlášť komplikované řizení při různých druzích 
dávek vyžaduje přísných kautel: ohlášek, zápisů a pod. Tyto 
povinnosti nejsou po vetšine ani známy; mnohj'r by nechtěl 
jednati proti těmto povinnostem a rád by je plnil. Neplní-li jich 
však - ať vědomě či nevědomě ~, přičítá se mu toto neplnění, 
t. j. činí se odpovědným za neplnění povinnosti a případně se 
i trestá. § 30 cnk. zák. dovoluje finanční správě konati časem 
šetření množství vyrobeného cnkru. Nalezne-li při tomto scho
dek, jest podnikatel povinen ~ nehledě ku případnJ'm trestným 
následkům _, tento schodek zdaniti bez ohledu na to,. zda 
skutečně existuje ancbo jen vyplývá z početních omylů. 

Povinnosti zahrnuté v povinnosti berní jsou tudíž -povin
nostmi právními, heteronomními, jichž neplnění se subjektu při
čít á, ať' již je sílllje1ft"uznával nebo neuznával, plniti chtěl 
nebo nechtěl; on je jednoduše plniti měl. Právní povinnost se 
tedy subjektn příiSíii tak; jákó'bysí býval povinnosti uvědomil 
a subjekt se činí za neplnění povinnosti odpovědným. (Při všech 
shora nvedených povinnostech jsme úmyslně poukázali na pro
středky, jimiž jejich plnění se dá vynutiti státem.) Má tedy 
právní povinnost b.i>ti konána vždy, i když není uvědomována, 
Jest to tedy jakási skupina vyšších povinnosti. Jsou to za
jisté dtívody teleologické, které vyžadují, aby tyto povinnosti 
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~WtT. Plllděny vždy. Jako však teleologické důvody normy· I" 
n~ 1·1 o ustanovenI hotové norm t 'k ,. ~ Ut'i; 
duvody proto že J'istá skupina ,O', "; take 1 teleologlcke 
I " d- ' .' povmnostl má býti koná -d 

s USl ehtI od normativních ustanoven' kt 't ~a ,vz ~; 
z.aručiti, totiž které stanoví v lutiteln

l
, _ -e;e ,oto, l~ona.nl maJI 

tím účelem, aby zajistila Plně~ 'isté ost .. i:itanovl-l! !lOrm~_ z,,; 
ustanovení vyjadřující jistou poJ b pO';lllnostr, J~ste zvl~stm 
vůči subjektu normy )~k -',' ro eno!St, sub,]ektu po\rrnnosti 
než aby vyjádřily _h~t~rono~~~~ ~sT~a.~ov~nl nemají jiné,~o rázu, 
mativní povaha se tím nikterak a te:o, nor~y. JeJIch, n~r
c?ar~,k,teru povinnosti právní nemůž:e::;;~~, N~. ~ormatlvnlm 

PZ~~~~~0!tPÚbSIOl'~etét1~ pOď;-ohenosti, t. j. tl;tO o Př~~~~~~l!~'st vy~~: 
'" h, o ovsem nemo} V' 'ť .. 

vymezím, čím je subjekt zodpověde~~ tu~m: -1 Jmak, ~ež tím, žP" 
plnění povinnosti: nebude-li ovinno~ . J. z,e uvedu na-slc?-ky n~
subjcl.,t trestán nebo exekv~v' T t konana" b~de ,povmnostní 
t' . ano o znamena ze JIŽ v ..... 

s unOVIm vvnutItelnost -povinnost' P v,' nOIIDe 

t
.' l' '. ,1. ovaZUjeme tedv za I .. 

~ll~m ,leteronomníeh povinností vvnu!.l·t I ,.1 ~!_I~_ 
matlvnun p.'" - "'-- e no st-. Tlill se na nol'-' 

'- ' r"Lvmm razu normy ničeho v , v -

J'sme J'iž cVast v " , kl' b" nemelU, ponevadž J'ak 
, < eJ' le 1 su lekt nemus' pl'ť . .. 

přiro7.enou' tím se d~ku~ent ,lnI ,1 pOVInnost s nutností 
normy. Je~t za 'ist' v v U,je pO,uze hete~'onomní (právní) ráz 

právn] norma !á .en~~i~:~in~e :J:o~~r~u ž:ak~~2dárco~~ nějaká 
tuto normu vynutitelnClStí. Působit" t' vP v o op~tlll zakon 
njrm. n-ení však identitou: není te~ mo Iv~,ene a. ~ytl vynutltel~ 
znakem nazírání kausálního (jak . Yt t~ke vy:,nbte~no~tsama 
a ,neruší hlediska normativního 'js~~c ;;::s:l~tlvac~~_ puso~e~í), 
vyrazem heteronoIDllího rázu p;a'vn' ,ne pOli }-ffi vneJsllll 

Kd 1 normy. / 
" .. h yby nebylo vynutitelnosti právní norm" pak b " 
lazem eteronommho rázu )' . .l' Y VJ-'
že subjektem normy jest si~~v~ ~o:my byl p~uze vnější znak, 
ronomie? V čem by spočíval~ ted ~ byv se. JeVila i;edy ~ete' 
podříditi vůli druhé? Jedině v to y 9, ~e Jedna vule n;'a se 
pust.ili, že vůbec každá povinnost d~~á z~ůll~~~~:ua p;~on. při
dru~lOn vůlí bj>ti vynucena anebo ze b v - d " muz~ ,ton,t,; 
ulozená nemohla býti tal 't . . O' za ll,. normaclzl vul! 
býti touto cizí vůl" {, s anovena, ~by bez dalšího nemohla 

. 1 'ynucena. A to nas vede k' v·. 

Weyrova formule (Základv str 157)' J lnalzoru, ze am r á níh v'd' , J" • ,. e mys lte na V rámci 
,r v o ra li povmnost některého subjektu ani V b" v 

odpovídala. povinllost' (t' j vůle) t.'t .; d z. Y Jl soucasně 
trestati)?" při právní no~~: , s a u .Je natl (exekvovati, 

H t " e pOjmU vynutltelnosti nevylučuje· 
. e er,onomm raz právní normy nese dále s sebou V· .. 

~~~~~!t~~~ ~;;~~~nfr~ét~eb~o~mos~~tntm ,a ,rozÚŠ~l;;:: Po°ei 

~~~~l~é vý~lO~y nebo prospěchn a n:~: ~ed~st:~~o s~ě~~;om:l 
Ja eSl "pravo nebo "oprávnění" (nárok) na to b. . ma 

Caha, ]'inančni věda a finančnl právo. ' a y- PO~lllllost 
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byla plniína. Mám-li něco konati, mám to k.<:nati. proto, pone
, d' tak káže norma. Proč tak norma kaze, Jest. pro m!t~ 
~:d~ejším. Jest tedy také pro mne vedlejším, ply:,.e-h z pInem 
mé povinnosti vedle toho, že uspokojuji normu, ne.1aka vyhoda 
nebo oprávnění pro někoho jiného. , 

Zkoumejme blíže některé z po:~innost~ ~ří~~ ~~v~d:nycl~. 
v'kd má na příklad povinnost podatr pravdlve pIIznam k dam. 
l'~e o ~. k' ," "kolo? J"c;::+, 
Jest zde proti této po\rinnosti ~leJ~ e "P!.u:-ú, ne \.' --;.:-~ 
t ' t 'vem ,j}rávo" OTO'ánu statnlho uloZltI teto oso~e l)O~ad, 
lm o pra" o 'V' 1 ,,, .. t" b oloo'lekl' 

kovou pokutu? Toto právo přece pnf) USl .11S e ,1, tl ' .. "; 

. d tj 'cn J'uko OI'''a'nu úřad vykonávajícímu a tu Jsme ,lIZ le no ce ' M •• , ", d ., 
dříve řokli že tyto ~rgány užívajíeo sv}í-.ch opravnmu J,e 1:a31 

• C t'. • ,: státu aže i stát jako vykonavatel prav111ho z povmllos.l VUCI " , v.", koná 
řádu "est podroben tomuto řádu a všecka "opr~vnenl o ' 

J plnění své povinnosti. Povinnostnímu subjektu (puvod-
pouze II ' ,,,, ,'" rávem" v pod-
nímu) zdají se ovšem tato opr~vllenl ~rgallu ,~p._ - '. 'h 

t t V • ou Y~'lk pouhými povmnostmI, neboť stat, t. J. Je o 
s a ~ JS, 'kJ

L

', pVoužívati práv jim právním řád8111 dan)'ch 
{}r~.al;Y JSou povl;:nY

l ab'y -normou stanovená pOVhlllOst byla 
l)rave k tomu uce u, . 
vyplněna, . ",,, /' daně 

Jest proti této povinnosti podatI pravdlye prJ:nam 
nč'aké právo" jin)Tch osob neorgánů? Není, leda .~e- boychO]~ 

J ~ ;' li právem" udání II úřadu, že někdo zataJIl d~cho~J. 
~o;~~6~:é, '~č úřad přece vůbee llení povinen na takove udanl 

zakročovati, 
Stejně se to má s povinllostí trpěti daňo:Tou kontrolu 

( . ~íklad při konsumníeh daních). Zákon O d~vce z ;ukru 
na2{ mluví o . kontrolním právu". Toto právo ovs~m n~l z~se 

(§ ).., ", k " orO'anických povinno str a zadnym 
ničím Jlnym nez onalUID o 

subjektivním právem, . . ' 
Neplní-li někdo povinnosti platiti dávku, J~st cxel~v~va:,' 

k . . 'd' stát případne jebo organy, Jlste, ze 
Tuto eXb'e~ UCl l:Iova t~nl 'zd,'J'em aby b,;ly daně řádně placeny; 
každý o can ma na ' , ' ", t bob" 

, ' k se J'e~I' J'eho subiektivní právo na 0, a y.os ,r v cem vsa y. ' ,I - k' ? 
povinny daně platiti, ale neplatící je, byly exe /yova~y.. , 

, 't' jJroti nimz n8nl subJckhVlllho Takovvchto povmuos I, ., 1 . h 
. . t "8zi shora uveden)'l11i povinnostmI, Jak :::e ~~ ~ lll~ 

prav~, Jes m , 'd"\' více. Tento poznatek pnblJzu.1e nas 
samych snadno presve Cl 1, . - • a': a povinnosti" 
tedy l10etickému názoru, že pOJmy "pTa,:, ~ '~' co do 
~- ~boru normativního poznáváni nijak neJsou. pOJmYt:~ J' es t 

, 'b" pojem pOVlllllOS I . 
důležitosti souřadne, II Y r z ze. 1 o d i s k e ID Je a ž d é II o 

b ' t' základem a vyc 1 
ne z y II ym ,' .. " (We"r Základy str, 151.) 
normativního uvazovanl . J' , 
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Oddíl druhý. 

Hledisko finanční vědy a finančního práva, pokud 
se týče úhrad mimořádných 1). 

§ 9. Úvahy předcházející vzniku normy. 
1. Teleologické úvahy před vznikem normy. 

A. Daň či dluh? 

Jak hospodářství jednotlivcovo tak i hospodářství státní 
projevuje se v tom, že hospodář přijímá peníze a vydává je na 
jisté účely. Hospodářství státní je mnohem různotvárnějšÍ než 
hospodářství jednotlivcovo, zvlášť pokud se tj"če výdajů, které 
jsou diktovány účely doby. Stát jest především velikým spráy
ním tělesem, které má různá zařízení' trvalá, jež jsou v zájmu 
každého jednotlivce a tím v zájmu všeho obyvatelstva. Stát 
má orgány správní, soudy, vojsko, poštu, železnice a jiné různé 
komunikace, jako jsou cesty pozemní a vodní, má rozvětvené 
školství atd. jako zařízeni trvalá; pokrok však vyžaduje, aby 
všechna tato trvalá zařízení byla opravována.: rozšiřována, lépe 
vybudována; ba přijdou doby, kdy na stát dolehnou úkoly rázn 
zcela mimořádného vyžadu.iící velkého okamžitého nákladu. 
Všechna tato zařízení potřebují úhrady, lJhrady, které se 
v každém hospodářském období státu periodicky ve stejné nebo 
zvolna se měnící v}rši dle všeobecného v}í-voje opětují a jsou 
jak}ll1isi pravideln}'mi: normálními součástkami finančnÍ. po
třeby, jsou YXSL':,:.iLřM!1'ý,mk Proti tomu pak .isou výdaje slou
žící k úhradě potřeb nepravidelných a snad i nečekaných vÝ!l~i 
mimořádl],Ý-I])i" V:í'še těchto mímořádných výdajů jest ovšem 
naprosto různá a může dle účelu potřeby dosahovati obrovských 
výši. Stát na příklad vidí se nucena pro rozmach průmyslu a 
obchodu vybudovati nov)' systém železnic se- širším základem 
Ilež, je systém dosavadní, nebo provésti splavnění řek, kana-li
saci, nebo jest nucen vybudovati velikou armádu z nepředví
daných důvodů politických. 

Výdaje první skupiny bude zpravidla možno uhraditi 
~E'I~LI>fíjl!lX, t, .i. příjmy, které se periodicky opaku.ií na 

1) Literatura: Bráf: FinaniSní věda, str. 250~272. ~ Heckel: 
Finanzwissenscha-ft, II. ~ Fr e u II d: Die Rechtsverhaltnisse der offent
lichen Anleihen. - Han k i e w i c z: Bestimmungen uber Munzwesen. 
Staatspapiergeld und Staatsschulden in lJsterreich. - K o II rad: Hand·· 
buch des osterr. Finanzverwaltungsrechts, § 10 a 11. - K o r n e r: Grund
riB des osterr. Staatsschuldenwesens. - La b a n d: Deutsehes Reichs
staatsrecht, § 44: III. a Staa-ts1'ccht des deutschen Reiches, IV., § 116. -
P o s e II e I: Banken Ulld Borsen im Dienste der offentlichen Emissionen 
(Zeitschl'ift fur Ve1'wa1tung, Sozialpolitik und Volkswirtscha-ft, roč. UHl, 
·stI'. 491). Ůsterreiehisehes Staatswo1'te1'huch, M i s chl e r ~ U 1 h r i c h. 
heslo: Staatsschuld. - S c h w li t z e 1': Die Pra.xis der Emission von 
V.l crtpapieren na-dl den osten. und deut-sehen R.echtsycrhiiltnissen. 

,5* 
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základě pevných zdroju příjmu a zpravidla ve stejné nebo ne
patrně změněné výši. Stává se vša.k mnohdy, že stát má sice 
tyto řádné příjmy zajištěny, že však tyto příjmy z ruznJ'ch 
dúvodú se nesešly (na příldad nebyly daně včas vybrány),. 
takže stát stává se v daném okamžiku in~olventním pOlize
proto, že nemá pohotových prostředku. Než ·vtakových pří
padech jsou vlastně· v$'daje, jež mají býti činčny, materielně 
kryty budouCÍmi příjmy řádnými. 

Druhá skupina však vyžaduje úhrady takové, která není 
dána příjmy řádn)'rmi vůbec. Tu pak musí finanční politika 
státu najíti prostředky cestoucmimořádnou. Tato cesta jest buď 
ta, že se posavadní ~1~:Yl\y~~yý§I~~!!tP~~a~§.d-2.1L5i~f1~~~,.n9y§,~nebo· 
že se ~§_":,iL..sl;~EL.S!!'_t~y. Při mimořádn.í'ch potřebách se 
však bude zpravidla jednatI O takové obnosy, že by zvýšením 
posavadních daní nebo zavedením nov)Tch daní v takové míře,. 
jíž by hylo potřebí na úhradu mimořádných potřeb, rovnováha 
mezi hospodářstvím státním a hospodářstvím jednotlivcovým 
byla porušena a soukromé hospodářství ohroženo, nebo že pro
dejem státních statku - nehledě k tomu, že by to bylo vlastně 
mrháním státního majetku - by ani potřebná suma nebyla 
zi~káI;ta. Třetím prostředkem, ke kterému v takov}Tch mimo-
řádn}Tch _přjpadech finanční politik může sáhnouti, jest ten, že 
si jednoduše získá potřebný kapitál úv ě r e m. 

. Prvním tedy problémem, jímž -rif; mirĎOřadnJich potřebách 
jest finančnímu politiku se zab.í'vati, jest problém: dluh či daň? 
Otázka tato se nedá řešiti ahsolutně, nýbrž od případu k pří
padu; záleží to na rozsahu a zvláštnostech účelu potřeby, jež 
má býti kryta a jejím významu pro pospolitý život obyvatel
stva, na finanení situac~ státu vůbec a na národohospodářském 
vlivu účehi potřehy na hospodářství jednotlivcovo, na produkci,. 
spotřehu atd. To jsou tedy momenty ryze teleologícké. 

B. Prameny státní výpůjčky. 

Rozhodne-li se finanční politik pro státní výpújř.ku, jest. 
se mu zahývati otázkou, z kterýchpramenú kapitálových má 
nové prostředky čerpati, to jest na které kapitalist.y se má 
obrátiti se žádostí o pújčku. Tyto prameny kapitálové se dají' 
přédevším roztříditi na dvě skupiny:!u!illt.t;1!Y.9.9PliÍccj, t. j. kapi
tály uvnitř území státu se nalézající nebo .. 9iÉ~ .. t. j. kapitály 
mimo území státní. Domácí kapitály mohou pak zase b.í,ti 
takové, jež jsou nějakým zpusohem l'!.Q!lukt~YEiLul"~~:l}y, nebo 
takové, jež jsou _,,-ol,!!. Chce-li finanční politik sáhnouti ke 
kapitálum produktivně již uloženým, znamená to, že hy musel 
pújčovatelum nahraditi všechny výhody, jež jim plynou z ulo
žených kapitálu, ba že by jim musel poskytnout.i výhody lepší, 
hlavně pokud se týče úrokú. To však ved" ke značnému zdra
žení státního úvěru. Stejně jest tornu při kapitálech posud pro-
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.dukt.ivně neuložených, chce-li stát sáhnouti k těmto kapitálum 
v dobách prúrrlyslového neho obchodního rozmachu, kdy obchod 
i prúmysl hledají yolné kapitály pro sebe. ]<:.illilJ1ČIlLpglitilf.Jll!!.s.t 
·tedJ'ygli.tLPrg_st~tl)í.mlj"lm.t!,l'oyoll .. dobu.,.kdy.voln~.]{:1pit.ály 
llejsou jin)'llli .o.Q.větvími hledány, aneho má,liyzhledelIlk.Jjll, 
doucí _f~nanč,~lí, _~JtlJ~ei _sý*tll_,,_na9:_~j!j _ ~0 ."státn!_.ťj'yěX_,,,§}~_(}§~ __ J~Q.1:!::_. 
kurenci. národg ho spodářskýchčinitelu]{a pitály. vyhledáyajíG.!cll, 
Použíti kapitálů cizích l t. j. učiniti Y}Tpůjčku V- cizím státě, stát 
z ohledů národohospodářsk.í'ch zajisté mUže, jest však mnohdy 
otázka~ zda ohledy politické snesou úvěr v cizině, poněvadž 
tento může vésti stát ve finanční a tím i politické područí vůči 
cizině. I při volbě pramenťt státní výpujčky jest tedy celá řad" 
problém1t rázu teleologického. 

C. Ty P P u j č k y a h I i ž š í jej í v I a st n o sti. 

Finanční politik, jenž se rozhodl pro státní výpujč.ku a JeJI 
l)rameny, bude dále uvažovati o tom,. zda finanční situace st.átu 
a pravděpodolm,' rozmach státních příjmů v budoucnosti mu do
volí, aby V)ipujčku splatil U9.1.Lě ls'r..á t k~, nebo bude-li nutno 
vzíti půjčku na ,,-UP_u hQ.2Ldoblt;_ volí-li pak dlouhodohou 
jlújčku, zda příští finanční situace státní hude takovou, že bude 
možno spláceti nejen .. f,!ok.x, nýbrž i k.'l.pi 1. á I, anebo bude-li 
možno spláeeti pouhou ,.t~.!lJd-;l ve v:\,rši úroků z vypfljčeného 
kapitáln. Bude-li zvolena výpujčka s povinností splatiti kapitál, 
nastává otázka .z.púsobu splácení I,apitálu: má-lí totiž kapitál 
býti splacen teprve po určené dohě ..1"_".Í-".2.J:l_o II nebo hěhem 
celé doby 1'.2.Yl.0....Yl" . .Ý_"l._.~_plA9_'iIlí.Ill' a tu opět, má-li býti 
kapítál splácen .cl.t~JleY.Il .. éllo.pl lÍIl.u čili dle toho, jak dovolí 
každoroční rOgločet. 

Dále sluší finančnímu politiku dle významu potřeby, jež 
má b}Tti uhra.zena z V3'~půjčky, uvážiti, má-li stát při výpůjčce 
obraceti se pouze na osoby, které chtějí ve státní pujčee své 
jměuí si uložiti, anebo na osoby, u nichž převládá moment 
aleatorni, t. j. má-li pujčka hýti vydána jako pap í r uk I á 41LQ.í, 
anebo· má-lí mimo splacení kapitálu poskytnouti pujčovatelům 
též liP __ U' o~.P2cláJs. ]{_~.yý h od y(p~émie, výhry). N eméně 

"-důležitou jest pro finančního politilca volícího typ pujčky okol
nost, že stát má býti zajištěn proti možnosti, aby věřitelé hro
madným zpusobem žádali splaceni půjčky, poněvadž .by mohl 
bí'ti tím· stát uveden, nemaje okamžitě po ruce dostatečných 
prostředkťt, do nehezpečné situace. Tomu zabrání fimtnční po· 
litik tím, že volí pujčku tak, ahy věřitelé nemohli ve chvíli, kdy 
se jim zlíbí, pujčku vypověděti. Naproti tomu musí však 
--yěřiteh'hn, kteří jsouce~--v ~ka.IÍlžité tísni peněžní nebo z' jin}TC':h 
<duvodú hy chtěli svého práva vliči státu využíti jinýmzpuso
Ibem, poskytnout.i možnost, aby tak mohli učiniti. To se .st",ne 
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tím, že přislíbí vydati půjčku v úp i sec h snadno pře n O S i t e 1-· 
ný c h. V dobách, kdy z jak)·chkoliv důvodů jest pravděpo
dobno, že úvěr státní dobrovolnou ÚČa.stí hude málo vyhlcdáván~, 
nesmí se finanč,ní politik obávati ani p:Ů:,jč,ky v,nucené. 

Důležitou otázkou jest _9<t~_?ik,~L}P:~l_1i,Y~"'v" -ilÍž~ pťíJ~I~a-má 
býti učiněna. Chce-li totiž finanční politik umístiti půjčku 
v cizině, bude nucen cizozemsk}Tlll věřitelům učiniti ji hledanější 
tím, že půjčka bude vyplácena i kapitálem i úrokem v jisté 
měně cizí a v cizině. ' 

Nejdůležitějším předmětem úvah finančního politika jest 
stanovení úro k.o v é III Í r y půjčky a k li r s, za kter:fr se půjč,ka 
vydá. Jest,ws-amo-zfuJmé-,~-žé-v)"še úrok"lllrnl-ši bi'ti tak stanovena,_ 
a.by rozpočet státní byl co nejméně zatížen. To jest ovšem jenom 
zásada. ,JI~2.k"J~_,,-,gI!~t9yá_n ,po_mčl'y na _ trhu l~cněžníln; je-li na 
trhu peněžním poptávka po papírech dividendových, musí býti 
úrok pl'i státní půjčce stanoven tak, aby prospěch kynoucí věři-· 
teli z tohoto ukládacího papíru vyrovn"l SC prospěchu z papíru 
dividendového. Stejně důležitou otázkou pro stanovelú úrokové 
sazby jest v~eobecná míra úroková. Jako zvláštní prostředek 
ke zv,'šení poptávky po státní půjčce jsou st<l:i!,QlI!~.nlLpLé-,nie, 
kteréž hudou na každý splacený úpis půjčky vyplaceny vedle 
plné nominální hodnoty úpisu. Tyto stejnoměrné prémie ,nejsou 
vlastně ničím jin}TID než zv}~šením úroku. Pro st-anovení V:<rŠc· 
úroků jest tedy rozhodnou' otázka: který úrok jest vhodným 
prostředkem, aby půjčka byla, hledíc k situaci na peněžním trhu 
a ke všeobecnému běžnému úroku, uč,iněna hledanější, při čemž 
však nutno příhlížeti k tomu, aby břemeno ~('-toh6 státu vzniklé 
neohrožovalo hospodářskou sílu státu. I zde json tedy momenty 
čistě teleologické. Stejně se to má i se stanovením kursu. 

Mezi prostředky, jež mají zvýšiti poptávku po státní" 
půjčce, jsou také ještě jiné výhody, zvláště yj_~.Q..<!.L<i"jíg_y~ 
a různá z a j i š t ě n í p ů j č k y. 

I t;--;;'h~~T~k é '-p~'';-';'-;;d e ní půjček vyžaduje různých 
,teleologických úvah. Jsou lidé, kteří z obav, že stav jejich ma· 
jetku se· stane známým finančním orgánům, nechtějí, aby 
veřejnost zvěděla, že účastní se půjčky; nerádi by -se úč,astnili 
půjčky veřejn)Tm upisováním a dávají přednost anonymnímu 
nákupu hotových dlužních úpisů. Finanční' politik ínusi tudíž 
rozhodnouti, jakým způsobem technickým má vlastně půjčka 
býti umístěna: zda v.e ř..ej!l_o.llY21.!J s l< .. r !l2.9.i. nebop};.2_"'~.iS'_'!)_ 
h o t o ".1.." l>. ... cl.lll.z.Il_ic}l~"'I'..i s ů .. --"..2.2.lné JJ1_k.x. Pro stát sám 
:;:gak jest prodej z volné ruky, zvláště při půjčkách umořovatel' 
n}Tch dle pevného plánu, spojen se zna,čn)Tm r~~ikem. Není totiž 
v takovém případě vyloučeno, ze valná část papírú určenÝ'ch 
ku prodeji se neprodá, takže vlastní účel půjčky, zaopatřiti Státl1 
peníze ihned, zůstane do značné. míry nesplněn, a. že stát přes;. 
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to musí půjčku umořovati dle daného pevného plánu; nerozpro' 
dané .p<tpíry pak musí po dlouhou řadu let rozprodávati třcba 
i s kursovní ztrátou. Druzí dávají opět přednost přímému styku 
se státem a vidí v zápisu do k nj.hy~.§JJÍ..t11.LIILd11!JULnej
lepší zajištění sv}í-ch nároku. Konečně dlužno finančnímu poli
tikovi přihlížeti k tomu, v jakých .k u sec h mají býti dlužní 
úpisy vydávány. Pro kapitalisty a větší peněžní ústavy se" hodí 
kusy znějící na obnosy vysoké (na př. 10.000 až 50.000 Kč); chce-li 
všále stát apelovati též na kruhy méně majetné, jest třeba vy
dávati kusy na obnosy pokud možno nejmenší (na př.' sto
korunové). 

Toto vše jsou zásady a úvahy ryze teleologické. Všechny 
tyto úvahy musí předcházeti vzniku normy. N orma-tivní činnost'r 
totiž sdělání normy spočívá na těchto momentech jako výsledku 
úvah teleologických. 

2~ Normativní úvahy před vznikem normy. 

. Řekli jsme dříve, že normativní nazírání spočívá na TIorm-ě 
hotové. Jest tedy'mezi tímto tvrzením a nadpisem této částky 
jistá nesrovnalost, již dlužno výsvětlití. N ornia musí býti vy
tvořena a ten, jenž .ji tvoří, musí uvážiti všechny momenty, jež 
pro tvorbu normy JSou důležity, a musí hleděti je stylisovati 
tak, aby pouhým plněním ustanovení normy bylo dosaženo cíle 
vytč,enóho finančním politikem. Tato "stylisace" zna.mená 
přesně zachytiti jisté skutečnosti, s jichž existencí jest bez
prostředně a sončasně spjata jistá povinnost, jejíž plnění samo 
sebou vede k uriSenému cHi. Ten, jenž normu tvoří, musí ji 
před sebou viděti hotovou, dříve než ve sklLtecnosti hotova 
jest, a musí ji zkoumati, jako by již hotovou byla. 

A. Forma normy. 

Rozhodne-li se soukromnik udělati dluh. uzavře s věři
telem smlouvu, 'jíž stanoví podmínky vj'Tpujčky.' Rovněž i státní 
dluh se musí kontrahovati za jistých podmÍllek; modality splá
cení znamenají jisté zatí~ení pro hospodářství státní a musí b:fTtf 
proto presně vymezeny. Kdo má tyto podmínky stanoviti? 
Stát? Stát je fikce. Tedy orgány representující stát: sbor 
zákonodárný a hlava státu. Kdo pak má půjčku, t. j. ono právní 
jed.nállí, jímž si stát chce získati potřebných prostředků, uza
vříti? ~fěly by je vlastně uzavírati tytéž orgány. Technické 
důvody však doporučují, aby toto právní jednání uzavírala t. zv. 
moc výkonná, t. j. státní správa, representovaná kolegiem 
minls'i:ru. 

Sluší' tedy rozeznávati dvojí: stát, resp. ony řečen" 
orgány pověří státní správu, aby za jistých určitých podmínek 
půjčku uzavřela, astátni správa tuto půjčku pak jiným aktem 
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skutečně nzavře. Státní správa jest tedy povinna uzavříti ono 
právní jednání dle jistJ"ch přesně jí danJ"ch podmínek a nesmí 
se od nich uchJ"lití. KaždJ" ovšem, koho pověřuji uzavřením 
jistého jednání, jest povinen toto jednání vykonati za podmínek 
mu přesně vymezen}Tch. To jest povinllost ethická. Než pro 
hospodářství státní tato ethická povinnost nestačí; třeba ji 
stanoviti tak, aby skntečně byla plněna a aby neplnění její 
mohlo bJ"ti vynuceno. Tuto povinnost státní správy sluší tcely 
stanoviti jako. povinllost právní, totiž právní normou. Forma 
.aktu, jímž státní správa. se pověřuje uzavříti státní p11jčkll za 
jistJ"ch přesně vymezených podmínek, jest tedy z á k o n. Pod
mínky, za nichž státní správa může státní půjčku učiniti, molÍou 
ovšem b$rti různy. Zákon může státní správu zmocniti, aby 
učinila dluh do jakékoliv vJ"še a za jakJ"chkoliv podminek. 
Řádné finanční hospodářstvi státni však vyžaduje, aby ročni 
zatížení rozpočtu státního nebylo tak značné, že by ohrožovalo 
finanční sílu státu; jest tedy sotva pravděpodobno, že by státní 
správě tak dalekosáhlé zmocněni bylo uděleno: Zákon zajisté 
vytyč.í státní správě jisté meze, až ke kter)rll tato může jíti, 
při nejmenším obnos, který má bJ"ti vypůjčen a podmínky, jež 
mají v}Tznam hospodářsk}' a určují výši břemena, kterj'TJll má' 
bj'Tti národní majetek zatížen. Tyto -hranice tedy určují povin
nost 'státní správ~T~ že nemá uzavírati výpůjčky vyšší a za pod
mínek nepříznivějších; dále jest nutno, aby bylo státní správě 
uloženo, jak)Tlll způsobem má. závazek, jež V}'lAíjčkou státu 
1Tzniká, plniti. Zde tedy máme na mysli akt, jímž určuje se 
jistá povinnost státní správy vftči státu. 

Tomuto však aktu následuje akt jin)!, totiž ten, jímž státní 
správa uzavírá právní jednání s věřitelem a jímž tentb státu 
skutečně. poskytuje půjčku. Z tohoto aktu není ovšem zavázána 
státní správa VllCi věřiteli, n§brž stát, jehož jménem pfljč,ka 
byla uzavřena. Máme zde tedy ještě jiný právní poměr, totiž, 
vorněr mezi věřitelem a státem. Stát jako subjekt, jemuž se' 
-úvěr materielně poskytuje, jest povinen, dostáti svým závazkům 
z úvěru plynoucím. I stát jest tedy vázán povinností, a to se 
stanoviska, materielního povinností hlavnÍ. J cst však llcmysJi~' 
telno aby plnění této povinnosti státu jako takového mohlo 
býti tj"rnž státem vynuceno. Zdc by musela býti jiná moc, jež 
by na základě jiného jakéhosi nadstátního právního řádu mohla 
stát nutiti ku plnění závazků z rypůjčky plynoucích. i'lIáme ovšem 
ve stycích mezi státy prostředky, jimi?' stát, jehož příslušníci 
jsou věřiteli jistého státu, donutí tento dlužící stát ku plnění 
:záva,zku, z poskytnutého úvěru, na př.: blokádami, zbraněmi 
"td. 'roto jsou však prostředky moci a násilí a nevyvěrají, 
"pokud nejsou připuštěny nčjak~rm právním řádem, _ jenž vÍže 
společně j~k stát dlužící, tak i stát oněch prostředků používajicí? 
ze, žádného právního řádu. N eni ovšem vyloučeno, že- meZI 
státy .. zvláštními dohod"mi by takový právní. řád mohl bJ"ti 
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-utvořen a pojat do právních řádů jednotlirych států jako sou
částka těchto právních řádů. Jedná-Ii se však o věntele, jež 
jsou příslušIÚky samého státu dlužícího, není ani těchto pro'
středků násilí; prostředků právních pak neni proto, poněvadž 
státem jako nositelem právIliho řádu mohou býti jeho povinllosti 
vůč-i jeho příslušníkům každou chvíli zákonem zrušeny nebo 
změněny. Poměr mezí dlužícím státem a věřitelem .zakládá se 
tedy na poUhé -povimlosti ethické a nikoliv na -Povinnosti právní. 

Stát jako právní subjekt jest sice jako každJ" jiný práYní 
subjekt povinen plniti normy dané státem jako subjektem nor
mový-m a ·'-mlolže b),ti jako každ}T jin}'r právní subjekt donucen_ 
-(cxeknci) tuto pO,\Tjnnost plniti, na př.: povinnost vrátiti vypůj
čené penize, zaplatiti kupní cenu, kupu, dodávek a pod. Stát 
jako subjekt nOrillOv}r nemtlže však b}Tti donucen k tomu, aby 
II cm 8 II i 1 norem jisté povimtosti ukládajících- nor'mami jin}'mi. 
Stát m ft ž e změniti (jako normov)' subjekt) normy mu jisté po
vinnosti ukládající normou jinou, alespoň, vůči svJ'r])1 vlastním 
poddan;\CJll, ovšem aktem leg'islativním. Povinnost státu jako 
normového subjektu neměniti norem jisté povinllosti státu jako 
právnímu subjektu ukládajících jest tedy povinností ethickou. 
Stát může změniti zajisté normu: ,,!ta-žd}T (tedy stát jako právní 
subjckt) jest povinen (má), vypůjčené peníze vrátiti", v normu 
opačnou. 

Ochrana jednotlivcova může bJ"ti tedy zajištěna pouze 
právní povinností státní správy vůči státu, jenž ji normou uložil 
povinnost' závazky stát (ethicky) vížíci plniti. Prostředky pak, 
jimiž státní správa může bJTti nucena tutD povinnost plniti, 
}llOhou b}Tti růz.né: obžaloba ministrů, civilní ručení nebo tresty; 
}Jrostťedky ty sluší ovšem též stanoviti normátivně. 

B. Obsah normy. 

Normou touto má b)Tti stanoven rozsah povinnosti a tím 
"odpovědnosti státní správy a kromě toho má také uvědomiti 

--osoby, které by chtěly státu úvěru poskytnouti, za jakJ"ch pod
mínek VjTpůjčka. může b}Tti státní správou učiněna" a jalC}11l 
zpúsobem mají b}Tti závazky státu z úvěru plynoucí státní 
správou· plněny. Poskytnutí úvěru jest Sllllouvou; má tedy 
norma, krátce řečeno, stanoviti přesně essentialia negotii, t. j. 
její podstatné znaky: obnos. typ půjčky, jedná-li se o typ 
'zvláštní (prémiová, lotel'llí pl1jčka) doba a způsob splat.nosti, 
-právo v}Tpovědi, jedná-li se o pilji5ku s neurčit}rm termínem splat
nosti, měnu, ve které budou kapitál a úrokysplatny, jedná-li 
se o půjčku v cizině, dále právní ráz dlužních úpisů (papíry na 
,doručitele· nebo na jméno), kurs, za kterJ"bude půjčka vydána, 

. úrokovou míru, rúzné v)'hody, které pro podobné transakce 
11estátní nejsou dle jiných norem právního řádu téhožstatu 
přípustny, způsob zajištění půjčky a koneČliě způsob umístěni 

i 

, :1 
I' 
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(,;eřejňé upisování, prodej z volné ruk:( nebo zall'S d~ kni:',: 
o státním dluhu), případně i obnosy, v Jakých maJi byt: dluZlll 
úph;y vydávány, alespoň úpisy minimální. Z důvodu ~ ucelnostl, 
t. j. dle okolností panujícíc~ na pen~žn~ím tr!u~ se ov~seIll dop.o~ 
Tučuje, aby norma ))řeneeh~va.la sta.t~1 ~prav~e ~ ~ame stal:OVI~1 . 
některé z podstatnych znaku; toto ma vsak byh v norme vy
slovně řeč,eno, aby právě tato zvláštní stanovení měla vJí-znan~ 
pro právní povinnost ulozenou st~tn~ .správě: '~ato st3'nover:l 
budou se však vůči právní normě JevItI pouhyml skutecnostml~ 
na něž. norma viže jistou povinnost právni, a nemohou sama 
o sobě vytvořiti něj'akého ,právniho stavu, .t. j. právní p~yill
nosti a zodpovědnosti státní spl~ávr Mohou, se, vztaho.va,h !la 
právní l'á,z dlužních úpisů, na, en:lsn: k~:vs, v doba~~ ~a~111lol.:7se~ 
obecné úrokové míry též na zurocenl pU:Lcky, l~a za~l1stenl.l)uJcky, 
na zpúsob umístění a na vlTši- kursů. _ Rece;n-e po~~t~tne . znaky 
půjč,ky mohou b'Jí-ti stanoveny v !lOrme,~ame,. txkaJICl s.e,Jednot
livé půjčky, při čemž pak modahty pŮJcko:, Jez stano;l~l no~a 
přenechala státní správě, stanoví tato sprava dodatecne zvlast
ním aktem. anebo může b)7ti již nějak}'ID všeobecll}í-m zákonem 
určeno. ktéré podstatné znaky mají býti do zákona pro každou 
jednotÚvou půjč,kn pojaty a. které mohou b}'ti přene~l!-~ny úvaze 
státní správy, V našem zákoně o státní prémiové pUJece ze dne: 
<i. února 1920. čís. 85 Sb. zák. a nař., byly určeny tyto pod-
statné zna.ky 'půjčky: , 

a) způsob umístění (veřejná subskrIpce), 
b) právní ráz titrů jako papírů znějících dornčiteli, 
c) doba a zpúsob splatnosti, ( 
cl) sazba úroková a zánik povinnosti státn vypláceti úroky, 
e) vJí-še prémie a 
f) daňová v)·hoda. ..." . 
Provedení půjčky bylo pOllGchano vladulffiu nanzenl, do 

něhož pak byly pojaty ještě další momento:, jichž jest zapotřebí 
ku provedení pújčky, jako: ustanovení o uplsovaclm kursu, ? ku; 
ponech, jejich splatnosti a výměně, ? talonll,'V~. kusech ,;,p;su 
" o tom, k:í.m úpisy mají býti podepsany, o bhzSldl ::"odahta.ch 
tahú o době splatnosti vylosovaných hodnot a premll, o povm-· 
nostl že při v)7platáeh hodnot a prémií jest s úpisem vrátiti 
všechny kupony v den vylosování ještě neJ.0sp~lé, .o . zpŮSOb'.' 
upisování~ o zúrokování obnosů ~pl~cenyc? pn, Uplso ... ;aIl1" o d?b: 
vydávání illužných úpisů a o Jmych vyhodach. pn Uplsovalll .. 
:Nějakého všeobecného zákona o státních půjčkách vůbec u nás 
~ení. Naproti tomu má říše německá zvlášt~ řád o státní?h 
dluzích (Reichsschuldenordnung ze dne 19. brezna 1900), o Je
hož obsahu se zmíníme později. V různých zemích byly také 
vydány ústavní zákony, jimiž uZ2:~rání státn~ch půjče~ se ome
zuje jenom na jisté účely a do JIstých hramc. Tak Jest tomu 
v různých stát.ech Severoamerické Unie (viz F~eund: Das 6ffent
nche Recht der Vereinigten Staaten von Amerika, § 168). 
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Mnohdy vyžadují okolnosti, aby ani vládní nanzeni ne
určilo všech podstatných náležitostí půjčky a ponechalo správě 
finanční jako orgánu půjčku technicky provádějícímu určiti 
náležitosti, jež zákonem a vládním nařízením nebyly vymezeny. 
Stanoví-l~ finanční správa, tyto náležitosti, pak jest toto stano
vení VŮČI normě pouh~~m faktem, s nimiž norma spojuje povin
nost vlády plniti závazky, jež vÍží stát z výpůjčky, právě tak 
jako ustanovení vládního nařízení určujícího náležitosti mil 
přenechané zákonem. 

li 10. Povinnosti z hotové normy vyplývající. 

1. Skutečnosti, S jejichž existencí jest' spojena právní povinnost 
státní správy plnit~ závazky z výpůjčky stát ethicky vÍŽící. 

Uzavření státní půjčky jest' právním jednáním. Skuteč· 
nosti, na ně-ž norma upiná právní povinnost státní správy jí 
normou uložené záva,zky plniti, jsou tedy ty, při jejichž existenci 
sluší dle právníeh norem považovati toto právní jednání za 
uzavřené (perfektní). Byla-li půjčka mezi státem a věřitelem 
uzavřena takov$Tffi způsobem, jak se obyčejně uzavírá mezi sou
kromými osobami (na př. stát si vypůjčí od nějakého peněž
ního ústavu), pak se zajisté jedná o pťljčku v právně-technickém 
smyslu (§ 983 obč. zák.). Jedná-li se však o pújčku uzavřenou 
veřejn}Tm upisováním, t. j. o půjčku, při níž stát vydá na upsani~ 
a splaeen}~ obnos dluhopis znějíCÍ na doručitele, a při níž tudíž 
5t~tu nezáleží' na tOffi,- -zda věřitelem jest" nepřetržitě původní 
upIsovatel sám nebo jiná Dsoba jako držit.el dluhopisu, pak jest 
tento zpúsob uzavření takOv)Tffi právním jednáním, o jehož právním 
rázu není v theorii shody. Jedni je mají za pújčku v právne
technickém smyslu (!l 983 obč. zák.), jiní za úplatné zcizení 
práv ztělesněných y dluhopise. Jde-li o dluh rentový, při němž 
není právní povinnosti vlády vrátiti vypůjčený kapitál, nelze 
mluvit.i o půjčce; zde jest uzavření půjčky zajisté prodejem práv 
zapsaných v dluhopise. 

. Kdyby tedy uzavření takovéto pújčky bylo skutečnou 
pÚJčkou ve smyslu právně-technickém, pak by smlouva byla 
perfektní - jsouc smlouvou reální - splacením upsaného obnosu 
a přijetím penízu se strany státu nebo upisovnou za stát jedna
jící, a to ovšem i tehdy, kdyby při subskripci dluhopisy ještě 
vůbec nebyly vydány. V takových případech hy stíhala stát.ní 
správu povinnost vydati upisovateli dluhopisy na celý upsaný 
obnos. Poněvadž pak vláda obyčejně bude míti obnos jejž může 
p.r0.~tát vypújčiti, rozpočtem omezen3', bude dobře,' vyhTadí-Ií 
Sl JIZ v normě (prospektu) m'ožnost upsaný obnos přiměřeně 
snížiti. 

Je-l.i však uzavření stát.ní pújčky úplat.ným zcizením práv 
" dluhoplsu,pak skutečnost, s níž norma spojuje povinnost 
státní správy plniti závazky jí normou uložené, jest vydání 
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1iluhopisu věřiteli. V takovém případě by ovšem upsálú půjčky 
bylo pouhou ofertou, jež by podléhala ustanovením právní 
normy o ofertách vůbec (§ 862 obč. zák.). Slušelo by tudíž sta
noviti již y normě o pujčce závaznost ta.kovéto oferty až do 
vydání dluhopisfl, resp. do oznámení o přídělu. 

Vyřešiti tento rozpor v theorii právní přísluší ovšem právu 
civilnímu. S hlediska normativního, t. j. se stanoviska právní 
Hoeliky jest jak splacení upsaného obnosu tak i vydání ~dluho
pisti pouhou skuteěností~ S jejíž existeneí, jest dle právního řádu 
souČ',aS118 a bezprostředně dána jistá povim:lOst státní správy. 
Se stanoyiska. pTaxe by ovšem se doporučovalo, aby se předešlo 
všelik}'Ill rozporúm, vyřešiti ~llto otázku již v normč o jisté 
pfljčee nebo nějakou normou všeobecnou. 

Ve státech, kde existují knihy pro státní dluhy a kde se 
pohledávky bez v,'daje dlužních úpisů zapisují do těchto knih, 
jest povinnost Rtátní spravy plniti zá.vazky z úvěru spojená 
zpravidla se zápisem do knihy. Knihy o st.átilÍm dluhu JSOll za.~ 
vedeny ve Francii~ Andii a Německu; v Němeeku zákonem ze 
dne 31. května 1891 (Reichssehnldbuchgesetz) změněným zá
~kony ze dne 28. června 1904 a 31. května 1910. 

2. Obsah povinnosti z normy vyplývající. 

A. Přehled. 

Norma obyčejně praví. že se státni správa zmoclluJ8 vy
půjčiti peníze pro stát pod jistý-mi podminkamL To znamená, že 
státní správa nesmí udělati dluh pod podmínkami jinj'rmi a že 
musÍ 1 byl-li dluh udělán dle podmínek normou. urč8n~;rch, konati 
povinnost dle těcl1to podmínek. Povinností státní správy jest 
tecly: a) sjednati půjčku jistým způsobem a ne jinak, na př. 
v8řejn}~m upisováním tl v jistém kursu, byl-li tento normou 
určen; b) vydati dlužní úpisy nebo zapsati dluh do knihy 
o státním dluhu; c) platiti úroky v terminech II měně normou 
stanoven:í,ch; d) spláceti dluh (kapitál) způsobem v zákoně 
urc.en}Tm (umořitelné dluhy umořovati dle pevného plánu, nebo 
kupovati tilry z volné ruky, neumořitelné dluhy spláceti jen 
po výpovědi) a konečně e) zachovávati vi'hody (zvláště daňové) 
normou stanovené, nebo jiné výhody (zajištění), které byly 
v prospektu přislíbeny. 

B. Jedno tlivě. 

Povinnost sjednatL si jistým způsobem půjčku a povin
nost nevydávati pújčky za kurs jiný než jest stanovený, jsou 
jasny. Stejně povinnost poskytovati zaručené výhody'). N ej
důležitější povinností jest spláceti dlužný kapitál a platiti úroky. 

:1) O dani z' kuponů, viz Fl' e u.n d:- Recbtsverbli-Itnis:se, str. 236 
.až 244. 
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, . a) Povinnost státní sprá'VY vydati dlužn1 
UplSy nobo potvrzení o zápisu do knihv o stát
ním dluhu. Aby upisovatel měl jakýsi průkaz své pohledávky 
vůči státu, bude žádati y prvé řadě na státní správě aby l111t 

'7dala úpis anebo zapsala pohledávku jeho do knihy ~ slitním 
dlUhu a vydala mu o tom potvrzení. Ih'ivody účelnosti žá.da ií. 
aby dluhopísy byly jístJ'n:! zpúsobem upraveny. " , 

a) Právní ráz dluhopisů. 
Dlužní úpisy mohou zníti na jméno, chce-li míti věřitel 

svou pohledávku chráněnou před ztrátou, anebo na doručitele. 
chce-li věřitel svúj v půjčce imobilisovaný kapitál v čas potřeh,: 
reaI,is?,:ati jinak. O :p:~v:ním rázu těchto .iedno~liV}Tch úpis~ 
a zaplsu nebudeme se slntl; to nespadá do rámce tohoto -spisku 
a poukazujeme na příslušnou literaturu 2). 

Poněvadž okoJnost, zda. dluhonisy mají zníti -na jméno 
nebo na doručitele, jest pro věřitele velmi dUležitou, má b}~ti 
rozřešena buď již v zákoně nebo. v prováděcím nařízení. Státni 
správa tedy má v prvé řadě povinnost doručiti upisovateli 
úpisy buď na jméno nebo doručitele nebo potvrzení o zápisu 
pohledávky do knihy o státním dluhu. 

P) Vnější úprava dluhopisů. Kupony. Talony. 
Nikoliv bezv~Tznamnou jest vnější úprava dluhopisú. Tato 

jest tot~ž dúležitpu pro výplatu úroků. Titry znějící doručiteli 
sestáv"~í Z I?lášjJi~t. j. :vlastního dluhopisu a '1:Eehukuponového, 
Jemuž ~ .Jest přidělen t'!lillk-~ Již normou bývá Stanověn~-ri~ó-čeC~ 
knpom"!, jenž jest ku plášti přiložen; tento počet nevyčerpává. 
však obyčejně celou dobu splatnosti, n:j,brž jen její část. Po 
této částečné době obdrží věřitel na prukaz talonem nový 
kuponový arch. . 

"f) Přeměna titrů na doručitele v papíry na 
jména anebo obráceně a přeměna v dluhy knižnL 

Věřítelé, jimž se dostalo dlužnÍCh úpisů znějících na do
ručitele, mají sice možnost kdykoliv úpisem nějakJw právním 
jednáním disponovati (prodej,lombard); poněvadž však pouhá 
držbaúpisú na doručitele znějících jest dostatečným průkazem 
vůči dlužrúku a tento není povinen zkoumati legitimaci doru
čitelovu, nemají věřitelé dostatečné ochrany pro svoje nároky 
vůči dlužníku pro případ krádeže nebo ztráty. Úpisy mohou 
býti též lehce pOŠkozeny, z čehož mohou někdy vzníknouti 
i pochybnosti o nárocích věřitelových. Z těchto důvodů budou 
někteří věřitelé chtíti, aby jejich úpisy znějící na doručitele 
byly převedeny v úpisy na jméno, poněvadž převod úpisů zně
jících na jméno jest stížen růzll}Tmi formalitami a možnost 

2) Fr e l! n d: RechtsYerha1tnisse~ str. 136---148 a dá,le civilně 
právní literatura . 
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'Ztráty náro~n\ z papírů odstraněna. Pro jiné věřitele ma.jíeí 
papíry na Jmeno může býti někdy ž~doucím,. chtě~í-li na př. 
v ok"mžité tísni své pohledávky z ÚpISŮ realIsovatI, aby tyto 
jejich úpisy byly zaměněny za papíry snadno phmositehlé, ted:; 
papíry znějící na doruótele. Bylo by tedy ~pro vyznam,. J.aky n:~ 
přeměna titnl nízn}reh kategorií pro věntele, upraviti Jl tez 
normativně. 

l;vádíme předpisy u nás platné, týkající se dlnžních úpisft 
jako vnějšího pn1kazu pohledávky v~ůči st~tu, po případ~ zp~sob, 
jaký~m normativní úprava by se mela bral.. Sem spada otazka 
zavedení úředního šetření o osobě, jež by presentovala ku pla
eení (prav}~m vlastníkem) ztracené splatné obligace znějící na 
doručitele nebo kupony (iJl~ilt~."ce).;.. dále v ot~~ka . výmčI;Y. 
nov)Teh papírů za poškozené papíry a ,amortlsae!ll r~zen:, tykaJlCl 
S0 ztracených úpisů na doručitele (sem spada ~lavvne ~kompe
tence úřadu: § 115 jur. normy ze dne 1. srpna 189D, r. z. ClS: 111, 
formální řízení a doba a:fnortisační: patent ze dne 28. breznu 
1803, Sb. j. z. čís. 599 a patent z 15. srpna 1817, Sb. j. z. 
čís. 1361)'). 

Sem náležejí dále předpisy o záměně papírů na doručitele 
za papíry na jm'éno a. ~áměně p~'píru ~a jméno za" pa.píry na 
doručitele (vyhláška mmIsterstva"fmanCl ::e dn,c 6. brezna 1869, 
ř. z. čís. 29 a 4. září 1872, ř. z. ClS. 136) ), dale otazka, po~ud 
ustanovení obča.nského zákona o právech nálezee ztracenych 
věcí lze použiti též na nálezc"e ztraeených obligací z])ějícíc~ na 
určité jméno (dvorní dekret ze dne 24. ledna 1818, Sb. J. z. 
čís. 1410), pak přepis obligace znějí~í na určité jmén~ v obl.i
ga-ci se jménem jinJí-m následkem prevod:r :71ast~l.lctv~, SOUpiS 
více obligací na jméno v jedinou a rozeplS Jedne obllgac~ ll~ 
jméno ve dvě nebo .vÍce ,obliga?í n~ j:néno, .a.I!lOl'tisace obhgam 
znějících na jméno (vynos flnan~mho. ffi1l1lsterstva ze ~ne 
21. ledna 1858, ministerstva fin. v. čís. 6 a patenty z 23; cer
vence 1819, Sb. j. z. čís. 1582, dvorní de~re: ze dne ~10. unora 
1838, čís. 18.188) '). Podobně. jest nutna ,;,prava 1}J;' talonu; 
platné právo nepřipouští amortlsace ztracenych talonu a upra
vuje řízení. pokud se tJ'rce talonů~ zvláštním zákonem ze dne 
2. červencé 1868. říš. zák. čís. 88 '). 

b) Povin~ost státní správy spláceti dlužný 

kapitál. . " 
Tato povinnost jest při papírech znějících na dOTucItele P?d-

míněna ještě skutečností, jež vyplývá. z pova~y tohoto ,?,apIru. 
Státní správa totiž neví, kdo v dany okamzlk lest ventelem 

~) K o r II e r: Grundr~B, str. 33. 
~) K o r n e r: GrundnB, str. 111 a násl. 
5) K o r II e r: Grundl'~B, str. 109. 
G) K ti l' fl e r: GrundnB, str. 23. 
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,2, doví se, to teprve v okamžiku, kdy věřitel se přihlásí o vý
platu: toto se děje tím, že věřitel předloží papír státlu správě 
(nějaké státní platebně) k výplatě. 

Povinnost spláceti kapitál jest ovšem dána jenom tam; 
kde se skutečně jedná o dluhy splatné. Skutečnosti, s nimiž jest 
pro státní správu spojena povinnost spláceti kapitál, musí ovšem 
b)rti v normě přesně vyznačeny. Při krátkodob}Teh V}Tpůjčkáeh 
bude to uplynutí kratší doby, při půjčkách na dlouhou dobu 
jsou modality splatnosti různy. Pro tyto modality jsou roz' 
hodn.í'llli rftzné teleolog'ické úvahy. Závazek splatiti celý dluh 
najednou po uplynutí jisté řady let jest spojen s risikem l1ro 
dlužníka., poněvadž jest. zde nebezpečí, že různé llepředvídanr, 
okolnosti znemožní státní správě zaplatiti dluh v daný termin, 
Bude tedy namnoze lépe stanovíti normou, že dluh bude umo
řován povlovně dle jistého pevného plánu, na př. že jest státní 
správa pm,rinna umořovati dluh pravide-ln:f'm volným nákupem 
pevného množství obligací (na burse), nebo že jest _povinna 
spláceti určitou část dluhu dle pevného slosovacího plánu nebo 
že jest. povinna spláceti pftjčku po jistou dobu ročními část
kami v jisté vJéši, na př. 1 % neb '/, % nominale a pod. Způsob 
placení vyvolí finanční politik dle poměrů státních finaneí 

.jistého státu. Vyvoleu}T způsob pak se stanoví normou. 
Jedná-li se o kapitály nesplatné (renty), může býti ovšem 

splatnost vyloučena. Z důvodu účelnosti však i zde· bude do
poručitclno, aby státní správa měla možnost spláceti kapitál. 
To pak se ·stane trm, že normou se stanoví nevypověditelnost. 
pohledávky se strany věřitele, jinými slovy: věřitel má právo 
jenom na jístou rentu, nikoliv však na. splacení kapitálu, státní 
správa pak jest výhradně povinna platiti rentu, má však též 
právo platiti kapitál a dlužník jest povinen výplatu kapitálu 
přijati. Pro tuto formu půjčky mluví různé důvody: dlužník 
platí pouze úroky a jest tudíž zbaven nesnází spojenýeh s umo
řováním dle pevného plánu, má možnost v každé době sáhnouti 
k redukci úrokové, která mu chybí při umořiteln.i'ch půjčkách 
dle pevného plánu. Normativně se tato form:t dluhu stanoví tak, 
že se již normou samou vyloučí právo v~rpovědi se strany věři
tele. Nezřídka se zavazuje,,'stát, že nepoužije svého práva. v5~
povědi před jist)rffi terminem. 

Otázka umořování státního dluhu jest jedním z nejdůleži
tějších problémft finanční politiky. Jedná se totiž o to, má-li 
z á k o II e m býti stanoveno umořování dle po v n é hop 1 á n ll, 
nebo má-li se ponechati státní správě možnost umořovati dluh 
-libovolně, t. j. ve volných splátkách. U volného umořování 
jest jak doba tak i v~rše umořovací sumy nejistou, závjsí na. 
finanční situaci státu, vede však k lehkomyslnému děláni dluhu. 
Při obligatorním (dle zákona) umořování ]'e II t neIií sice smlúv
ního závazku státu, že bude dluh (kapitál) umořován, avšak 
,státní správa jest zákonem zavázána každoročně jiBtý určitý 
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obnos státních příjmů použíti na placení dluhů. V Němechr 
byl učiněn pokus zákonem vyloučiti umořování dle- pevného· 
plánu (§ 5, Reichsschuldenordnung); ustanovení toto bylo všalc 

-brzy změněno zákonem: Reichsgesetz betreffend die 'Ordnun" 
des Reichshaushaltes und die Tilgun'~ der Reichsschuld von~ 
3. Juni 1906, dle něhož mnsíkaždý 1'01< býti pojata ln'ota 'J, % 
dluhu do rozpočtu za účelem pravidelného umořování dluhu. 

Stanovila-li norma, že splácení kapitálu má se díti dle 
jis!éh~ slos~vacího plánu; j?st stát.;ú správ3; povhma v přesně 
urc.ene terminy vylosovatI JIstou, predem urcenou část dluhu a 
splatiti ji. N cIze se jí uchýliti od stanoveného slosovacího plá,'m. 
};esplácí-li státní správa v určité terminy n0bo nekoná-li splátek 
EenodlCk}Tch dle plánu nebo je mění, porušuje svou povinnost 
Jl normou uloženou a múže býti k tomu dle daných prostředkTi 
donucena. Předpokládá se ovšem pro tento případ, že státní 
správa. má skutečně prostředky po ruce a že neplní z úmyslu 
nebo nedbalosti. Jinak by však tomu bylo, kdyby státní spl:áva 
byla ochotna plniti závazky a nečiní tak jen proto, poněvadž 
nemáprostředků. To nás vede ku případu, kdy nikoliv státní 
spr{~va, nýbrž stát nemúže nebo nechce platit. Fakticky jest 
to J1Z' státním bankrotem, formálne však může stát jako nositel 
právního řádu normu o půjč,ce libovolně změniti, po případE' 
zrušiti, čímž jest ovšem každé plnění povinnosti dané pllvodnf 
normou vyloučeno a, nemůže -h(Tt vůbec vynuceno. .Jedná se 
právě, jak jsme již řekli, o ethi~kou povim:iost státu. Tak jest 
tomu též, jsou-li včřitelé příslušníky cizích států bydlídmi mimo 
dlužící stát. Jest sice pravda, že "ákon, daný dlužícím státem, a 
mě,nici původní zákon o státní výpůjčce nemůže v případě, 
byla-li půjčka uzavřena v domovském státu věřitelově. měniti 
povinnosti dlužícího státu vůči cizím věřitelům; nemá~Ii však 
dlužící stát ve státě věřitelově nějakých objektů zastavitelných 
nebo prodejných, pak jest každé vynucení plnění platební povin
nosti dlužícího státu vyloučeno. Řekli jsme již dříve, že v mezi
národních stycích jest dosti prostředků, jichž používají státy 
věřitelú vMi státu dlužníku, neplatí-li tento dluhů; to jsou však 
prostředky moci a nikoliv práva. Právními prostředky by se 
mohly státi jenom tehdy, kdyby byly stanoveny nějakotl mezi
národní dohodou, která by byla pojata do právního řádu všech 
úča,stněn)7-ch státl'L ' 

Aby státní správa mohla dostáti řádně své povinnosti' 
splatiti vylosované -úpisy, jest povinností rnajitelú jí tyto úpisy 
presentovati a vydati. Proti tomu jest pak státní správa po
vinna, aby věřitele uvědomila o výsledku vylosoyání nebo o v,'
povědi(při rentách). Státní správa musí to tndíž jistým způ
sobem učiníti, a to tak, že veřejně vyhlásí (zpravidla v novi
nách), že ta a ta čísla byla vylosována nebo vyptlvězena_ 
Obyčejně bývá již v prospektu určen bližší způsob této vyhlášky_ 
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Jednou z nejdllležitějšíCh otázek sem spadajícíeh jest, zda 
-dlužícímu státu přísluší právo předčasně, t. j. kdykoli jedno
stranně vypověděti a splatiti dluhy, jež mají býti zaplaceny na
jednou po jisté době, anebo mají býti spláceny povlovně dle 
pevného umořovacího plánu; se stanoviska normativního ře6eno, 
zda _.státní správa milže sama o své yíili změniti skutečnosti, na 
něž norma upíná povinnost spláceti dluh. S hlediska normativ
ního jest to jistě porušenúll normy, poněvadž skutečnosti jistou 
normou stanovené a s nimi spjatá -povinnost trvají nejméně 
potud, pokud i norma trvá, leda by již v normě. tato možnost 
byla stanovena. I kdyby tedy teleologické (finančnč politické) 
důvody mluvily pro přípustnost toho, nelz+~ toho l1řinustiti se 
stanoviska normativního. ,Jest sice pravda., že státní sprá-va 
podobným postupem by se mohla v příhodné době zbaviti 
plÍjčky~ již musela uzavříti za tísniv$'ch podmínek na dlouhou 
dobu, přes to vi§.ak nelze připustiti, aby státní správa sama o své 
újmě - nedovoluje-li t·oho norma již předem -, se uchý~lila 
od skutečností stanoven)Tch normou. Nelze také zapomínati, že 
i doba a způsob splatnosti jsou podmínkami smlouvy aže mnoho 
owb stalo se věřiteli právě proto, že měly na příklad dlouhou 
dobu zaručen vyšší úrok nebo považují půjčku státní za trvalé 
uložení kapitálu. Byla-li na př. uzavřena pújčka umořitelná dle 
pevného plánu v padesáti letech, nesmí státní správa po třiceti 
letech jednostranně vypověděti půjčku a splat-iti najednou. 
Pokud tedy norma trvá, nemÚže státní správa předčasně splatiti 
dluh; jinak by tomu ovšem ~ jak již řečeno ~ bylo, kdyby 
již původní norma dovolovala státní správě dluh kdykoliv spla
titi, anebo kdyBy n o v á norma to připouštějící, byla vydána, 
Toto jistě stát jako nositel právniho řádn může učiniti, ale 
učiní-li tak, porušuje svou ethickou povinnost dodržovati 
smlouvy. Novou normou hy stát sprošťoval státní spTávu po
vinnosti právní a porušóval by současně ethickou povillllOst 
'svoji vůči věřitelům. Není vyloučeno, že by se stát Ze různ)'eh 
důležitých příčin, tedy z dúvodů teleologických, k tomuto kroku 
odhodlal; jest však samozřejmé, že by to mohl učiniti jen VB 

srozumění s věřiteli. 
. Se stejného hlediska sluší posuzovati změny jil1)"ch po

vinností -Hormou stanoven}'ch, přípa.dnE' snížení úrokové míry 
(konverse). Tato jest se stanoviska normativního jen tehdy při
pustna, vyhra9-i1-li si dlužící stát již v normě a to y podmínkách 
smlu,vllÍ'eh právo vJ'rpovědi, anebo kdyby novon normou sp1'o
stil státní správu posa,vudních povinnosti v plnění -a stanovil 
povinnosti jiné. Tato nová norma, vydána. státem jako nositelem 
právního řádu by nebyla. poruše-n:ím právní povinnosti vlád~7: 
byla by však porušením dosavadní ethické povinnosti státu. 

Vedle povinnosti spláceti dluh jest důležitou otázkou 
Jl r o mlč e n í této povinnosti (počátek, poclmínky a doba) jako" 

Ca h a, Finanéui věda a :finanční právo. G 
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i jejího stavení a přetrženÍ. Zde platí II republice Čéskosloven_ 
ské jednak všeobecná ustanovení §§ 1478, 1494, 1496 a 1497 
obč. zák., jednak zvláštní předpisy (pro papiry znějicí na do
ručite!e: dvorní dekret ze dne 2;",. března 1812, Sb. j. z. čís. 982). 
Stanoviti podmíilky prohl1čcní jest činností normativní. ' 

c)P o v i nn o s t stá t n í spr á vy pIa t i t i ú r o'k y. 
Další povinností státní 'správy z normy o státní půjčce 

jest VJí-plata úrokú. Skutečnost, --na niž se tato povinnost upíná, 
jest určena normou. Jest to upl:\'líutí jisté doby; při papírech na 
doručitele -vypláeí se Úrok na kupol!Y, při papíl'eeh Íla jméno 
n~ zvláš~ní vi-kazní listy (J.lg,!_e}J.IIL.ílrolcg.':,L",~. Kromě doby 
vyplaty .lest dále tj>~ba normativně stanoviti, kde se má v}7plata 
díti, a jak si má ~~ěřitel vp-bec počínati, aby dosáhl v~~platy. 
O tom jest v: republice Ceskoslovenské eelá i;ada nařízeni 
(Kiirner,GrundrW, str. 16 a 52 a násl.).Jedná·lí se o papíry na 
doruč.Helc, které se splácejí při vylosování, dlužno též stanoviti, 
kdy povinnost vypláceti úroky (kupony) přestává; v,\'znum toho 
totiž spočívá v tom, že při pozdější výplatě kapitálu (po splat
nosti) musí b3:cti presentovány veškeré, v době, kdy přestává 
povinnost platiti úroky, ještě nedospělé kupony: na příklad při 
losech 1860, § 7 ",'n. min. fin. 22. března 1860, říš. zák. čís. 71, 
(viz dále § 8 provádřcfho nařízení k zákonu o státní prémiové 
pftjčce republiky Československé ze dne 20. února 1920, čís. 99 
Sb. zák. a nař., a ~ 7 prováděcího nařízení k zákonu O čtvrté 
státní pftjčee republiky Č;eskoslovenské ze 27. července 1920, 
č.ís. 454 Sb. zák. a nař.). (Troley z papírů na jméno se mohou vv
pláceti též na kupony, které samy jsou "bezejmenné" (právilÍ 
ráz těehto kuponú, viz Freund, "Rechtsverhaltnisse", str. 150 tl 
násL), anebo na zvláštní platební úrokové archy nebo na zvláštní 
vJ7kazy (V3l-n. min. fin. ze dne 6. března 1869, věst. fin. mjIi~ 
čís. 10). Pro případ zll'áty takového archu platebního jsou dána 
rovněž jistá pravidla (vJí-nos fiIl. min. ze dne 14. května 1874, 
fin. věst. čís. 20). Pro výplatu úrokft z papín, na jméno jest 
důležito, že zde platí i § 1335 obě. zák., že totiž úroky nesmějí 
pi'esahovati kapitál (dyorní dekret 29. května 1845, Sb. j. z. 
čís. 890) 'j. 

DalŠÍ normy, t}Tkající se vJl-platy úroků z dlužních státních 
úpisů t}Tkají se promlčení úroků: 

0.) počátek a doba promlčení: 
1. promlčení jednotliv,Í'ch kuponft (výnos min. lin. ze dne 

16. ledna 1860, říš. zák. čís. 21), 
2. promlčení všech úroků splatl1)~ch v' budoucnosti, a to 

u dluhft, jež nejson kapitálem splatny (rent, zákon 28. března 
1875, říš. zák. čís. 49) a II dluhů splatných kapitálem (výnos 
lin. min. z 29. kyětna 1875, věst. fin. min. čís. 17) '); 

,) K o r II e r: GrundriB, str. 55, 56
J 

66. 
8) -K ij r II e r: GrundriB, str. 63 a 40. 
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~) pro stavení a přet:-ržení povinnosti -vypláceti úroky ze 
státnich dlnžních úpisů platí obč. zákoník (§§ 1494, 1496 a 
1497), a pak zvláštni předpisy: pro stavení při papírech na 
jméno (výnos fin. min. ze dne. 4. prosince 1866, věst. fil1. min. 
čís. 50), pro přetržení při papírech na doručitele (,'}'nos min. fiu. 
ze dne 29. května 1875, věst. min.,-nu. čís. 17). 

Kromě citovanJ'ch předpisů sluší ještě poukázati ua předpisy 
o vinkulaci a devinkulaci titnI, pak o obstávkách 
a exekuci pro státní dluhopisy a úroky z n"ich. 

Nyní, kdy služební ka1,lce a kauce zajišťující rent,y (vojen
ské kauee) jsou zrušeny, zůstávají v platnosti -jenom předpisy 
t8kajíeí se vinkulací státních papírů ke kauci zajišťující P!í
padnou škodu z právních jednání uzavře.n~Teh se státem, na př. 
z dodávek pachtů (ví,nos min. lin. ze dne 31. ledna 1873; vest. 
lin. min. čís. 4). 

Co so t~Ý'če obstávek a exekuce na státní papíry a jitřI' 
úroky, sluJší z předpisu II nás platnS'ch eitovati nařízení uveřej
něné pod čÍs. 231 ř. z. a.i 1897; o obstávkáeh spněívajících na. 
mimosoudníeh zákazech jednají zvlášť, dvorní dekrét ze dne 
8. listopa.du 1832, čis. 47.888, dvorní dekrét ze dne- 24. října 
180CJ, Sb. j. z. čís. 789 a dvorní dekret ze dne 16. srpna 1841, 
Sb. j. z. čís. 555, pak naŤ. ze ř. zá.Jc. čís. 251 ex 1897; před
pisy.o -exekuci soudní stanoví exekuční řád a. zvláštní předpisy 
recipova.né. uváděeím zákonenl k exekučnímu řádu (jsou to nařo. 
min. fin. a Spl'. ze dne 2. červenee 1859, ř. z. čís. 120 a 24. října 
1897., ř. z. čís. 249,. pak výnos min. fin. ze dne 26. listopadu 1897, 
věst. min. fin. čís. 220 a 221)"). 

d) Jiné povinnosti státní správy. 
Kromě uveden}rch hlavních povinností, jež třeba normvJ

tívnč upraviti, bude ještě někdy zapotřehí Hormova.ti .po,,rinnosti 
jiné, které linanční politik dle sv,éch teleologických úvah uzná 
za nutné. Jak jsme již ře.kli, bude l,ěkdy nezbytno, aby právě 
úvěr mohl býti státu sjednán, poskytnouti jistá z aj i š t ěn í . po
hledávek věřitelských vůči státu vyplývajícich 'z'poslí:ytnutého 
úvěm (zastavení dftchodft z drah, dolft, hutí atd., tabákového 
monopolu, pošty a pod.). Norma stanovi pak bez ohledu na 
tyto (Alcologické úvahy všechny okolnosti, jež zámku usku
tečllují. 

Sluší též poukázati k tomu, že finančnímu politiku bude' 
záležeti na tom, aby se státní papír mohl státi předmětem 
peněžního trhu a vešel rychle ve volný oběh. S teleologického. 
hlediska bude proň rozhodnou situace na trhu obchodních papírů, 
a důvěry v papíry ukládací. Rozhodne-li se pro volný trh, pro-

. vede se to připuštěním dlužních státních úpisft na bursu, a to 
opět činností normativní, z níž teleologické úvahy nikterak ne~ 
budou zjevny. 

~) K 6 r II e r: GrundriB, str, 70 a násl. 
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,e) Povinnosti jiných orgánú než státní 
spravy, Sprava a kontrola státního dluhu 

_ Z~Tlášť, důlvež~tou _ ,součástí normativní úprav}, rltátního 
dluhu, Jest konecne sprava a kontrola státního dluhu. Pokud 
v .~eskoslovenské r~p.ub~ice nebude _ zavedeno něco 'jinéh~ 
platl posud norml pre.l~~e ze starého Rakouska 10), ' 
f . AdI?-1l11~tr~trvnlm ul'a~em pro správu státního dluhu bylo 
~ edlt~I~t;yl"§t,atll~1l2,,,<.llllll!l,i ClS, patent ze dne 23, prosince 1839, 
1. ,z. c~s. 22?, vyl1. flll. mm. ze" dne 26. února 1800, ř. 7.. čÍs. 53. 
vyn. flI~, mm, ze dne 19:,října 1871, L z. čís. 123,) . 

PU~Ob;lOst tohoto radu byla: sprúva státního dluhu, evi, 
dence stat,mho dluhu a eVIdence peněz věnovanJTch na zúroi5ellÍ 
.a , sr~lacenl v dl~l~U, 0r:atřenÍ t}TkajícÍ_ se vyhotovení, s1osování. 
vy~"e~y, pr,elllsu ~ z~měny dlužních úpisů a pod., jakož i pří~ 
~ll!-s~la adm1l11stratrvlll. rozhodnutí a konečně všechna opat.ření 
Jez JS?U l;ubla při ztrátě, a exekuci dlužních úpisft a pod, Ředi~ 
telstvl ~tatlll~o dluhu v Ceskoslovellské republice bude utvořeno 
v brzke dobe, 

Dl'llb,'m orgánem jest pokladlh~ státního dluhu, jejíž pů, 
SO~~lOSt, stanoví zákon ze dne 13. dubna 1870 j ř. z. čís. 57, min. 
nanzelll ze dne ~~. dubl:a, 1870, ř, ~, čís, 65, Úkoly této po, 
~ladl1J. byly vy~laskou mUllsterstva fmallcí ze dne 9, října 1916. 
L ,z. ~lS. 361, pre,:~s81~y lla_UstředllUJ;AtlliJ!2.li:l"clll]1. Pokladně 
statn~ho dluhu pnslusela vyplata kuponů, případně realisace 
;}t. k:ltance úro~ů, vjrpl~ta yyloso,?,n}Tc~ obligací a ÍJ]'ovedení 
zan:eI;y k. S?l!PlSU, preplsu a. rozeplsu, vmkulace a devinkulacc
dluZlllCh UplSI1-

Třetím orgánem jest kontrolní komise státního dluhu. 'jíž 
parlament v;vkonává kontrolu celého státního dluhu (zákon ze 
~~le ~3. Pl~oslllce 1862, ř. z. čís. 96, ze dne 10, června 1868, ř. z. 
ClS. 03 a,04, a ze dne 13. dubna 1870, ř, z, čís. 57), V Česko, 
slovenske repubhce vykonává prozatím kontrolu státního dluhu 
llil.Lyy~i I~OlJlt§'lnLúřail (zákon čís. 175 Sb, zák. a nař. ai 1920). 

, '\ 1dlme, ze kO~lpet81::e uvedenych orgánů odpovídá i práv, 
n~~ povl11n~stem vlady dnve uveden)Y1l1 a vyplývajícím z úvěru 
V1Z1C1l10 etlllcky stát. . 

§ 11. Závěr. 
" ,Z, m'.ed~ného patl'llo, že předměty normativní úpravy 
LykaJlCl se statlllho dluhu jsou velmi rozmanity. Rozdíl obou 
hJ;edlsek" tele?logického a normativního, tedy hledisek finanční 
vedy a }u;ancllího práva~ jest zde zvlášť patrn}' a velmi přesně 
vyhraneny. . 

Mnohdy velmi hluboké ú,,<thy o tom kterak stanoviti kurs 
?misní a V37ši úrokové sazby, nikterak' nevysvítaji z normy. 
.lež prostě a jednoduše stanoví cifra. Tak jest tom~ i s jin}.,ní 

~ Hl) K o 111' a d: Handbuch des osten. FinallZYCrwaltungsrecht-es, 
" 32, vyd, 1913, 
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vlastnostmi půjčky: typem, dobOl, splatnosti atd. Není vůhec 
třeba, aby ten, jenž normu buduje, tyto úvajlY znal. NonnativnÍ 
činnost počítá pome s hotovými resultáty úvah teleologických 
a shrne pouze skutečnosti, s jejichž existenci jest spojena po, 
'vinnost státní správy plniti záva.zky z úvěru vypl)'-vající. 

Citovali jsme dříve úmyshlě hlavní předpisy, dle nichž 
tyto povinnosti mají b~,ti plněny, aby bylo patrno, jak nepře
hledná jest normativní úprava v oboru státního dluhu v naši 
říši a jak žádoucí by byla úprava jednotná '). Tato jednotná 
úprava by měla na mysli všechny prvky společné všem typům' 
půjček; jest ovšem samozřejmo, že by snad různé případy vy
žadovaly v jednotlivých bodech zvlášl!ú normace, na příkl>lrl 
případy, kdy zvláštní ráz ptljčky by vyžadoval, aby v zákoně 
]lovolujícím plljčky byly stanoveny úchylky; pro pravidelné 
případy však jest taková jednotná úprava zcela dobře· n1ysli
telna. Poukazujeme tu na "Ř.ád o státním dluhu Německé říše

il 

(Heichsschulclenordnung, zák. ze clne 19. března 1900). Chceme 
několika rysy vyznačiti o,bsah tohoto řádu: tento řád stanoví 
všeobecné zásady platné pro úvěrové hospodářstvÍ Německé 
říše, Jlokud se týče zúročitelnýcl! půjček nebo pokladničních 
poukázek. Kancléř může učiniti státní dluh v této formě pouze 
na. v)Tslovné zmocnění uděl~né mu jistým zvláštním zákonem, 
jenž určuje též výši půjčky a její typ, případně další modality 
pú,i(,ky. N eurčí,Ji toho tento zvláštní zákon, jest kancléř 
opnivněn stanoviti sám dobu, místo a kusy dlužních úpisů, 
úrokovou míru, kurs a podmínky výpovědi (§§ 1 a 2), Podobně 
i při pokladničních poukázkách (§ 7). O umořování dluM 
jednají §§ 5, 6 a 8; příslušná ustanovení o vyhotovení a plat, 
nosti titrů, jejich záměny a amortisace obsahují' §§ 3, 4, 16 až 
inkl. 19. Správa státních dluhů přísluší "Správě státních dluhft" 
(Reichsschuldenverwaltung, §§ 9 až 11); dozor vykonává říšská 
komise (Reichsschuldenkommission, §§ 12 až inkL 15). Ostatni 
ustanovení jsou přechodná. 

Oddíl třeli. 

Hledisko finanční vědy a finančního práva, pokud 
se týče finanční rovnováhy ve státě 2). 

§ 12. Rozpočet. 

Již s počátku jsme řekli, že vznik normy, tedy i právní 
normy, másvftj původ v teleologiL Každá norma má svůj účel; 
normativní 'názírání samo ovšem neobírá se vznikem normy, 

i) úástečná úprava týkající se účetního a kontrolního zjedno
duiíenÍ plateb kapitálů a úroků. bylo provedeno v roce 1912. 

2) B l' á f: Finanční věda, str. 38--:-60. - Dra c h o v s k y:. Ra-kouské 
účetnictví státní, III. kap. - Hec k e 1: Das Budget. -'- K a i z I: Finanční 

, ! 
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n1brž obsahem normy již hotové, která byla knčjakému účelu 
dana. Bude s,e tedy dopomčov:,ti, abychom, zkoumajíce hle. 
dl~ka: s :u:chz ~l-.?zno. Jest nazlrati na finanč,ní hospodářství 
statm, vysll od ucelu Jeho. 

Vrchní všeobecné pravidlo finančníhO hospodářství stát 
n~h? jest zabezpečiti úhradu yšem potřebám: dlužno tedy' yč: 
det:. zda ,;de .. Jsou skutečně takové. úhrady dány jaké jsou 
lJotl'eby. ~!sa~a hospodářství YeřejDj~ch není totiž' taková jako 
ll. hO~l??c1~l'stvl svoukro::-~~'ch. ~.U. těchto plutí: v}Tdaje řiďteŽ $B 
dle l}l:J~lU •. ll onech: pl"lJlny neHež se dle pot.řeb. Abychom se 
do\~edeh, zda .180U zde '.sl~utcč,ně t~l~oyé lJříjmy, jimiž všechny 
pot~~b]: by se d~17 1::'adltJ, nutno príJmy s Yýdaji srovnati. Jes'! 
tUc11Z t;"eba ~nat~ 1 IJl'l.1my i Yj';-daje.- K tomu pak slouží rO~lJočet. 

,'''"; Cr :)'ozl~ocet . .lest t.edy, y pryé řadě er~~~~}}lě ~:~~~~lel~.t. hospo-
-_g._,::lL~~j ___ l)I~1~_J21_Q __ ~.2l\c:1.Q~!~!_E~EI,02~~~_._~PravnÍ; obsa.huje sumy. je~ 
budou l;o,h:eb;"y v tc:o yerio~lě k za]iravení státuích (zemsÍc,Í'ch 
atd.) l:~ll,Jddu a uduva. z Jakych prameml příjmu a, ja]qj-ml 
~um~lll~. s~ tyt? .náklady mají uhraditi. (Brál, ~tr. 39.) Toto 
Jest za.)lstc de/uuce s hledlslm teleologického. 

~ V nai3~m ;ákonoclál'8tví nemáme, právní definice pro roz
pocet. V byvalen2 Rakousku vložil § 11, lit. c) zákona ze dne 
21: pro~lnc: ~86'(, oř. z. čis. 141, do kompet.ence říšské rad v 
llrcovatJ <statm rozp~čet (die l!'eststellung der Voransehlilge dds 
St~at,sha.l!S~a-It~s). ?\lepravl vsak; co ."lest rozuměti rozpočtenl 
statmm. y Nemecku praví čl. 69 říŠ.ské ústavy: .. AJIe Eill
IUl:l111en uud Ausg'nbcn des. Reiches mussen ftlr jedes

U 

JahI' ver
nn,chlagt und au! den RelChshaushaltsetat gebr,wht werden" 
N~lz~ ovšem ani tot.o posuzovati za právní definici rozpoÚu' 
:Btatmho. 

,. ~koIe~l našÍl~, jes~ zkoumati, pokud státní rozpoč,et může 
by tl predmeten: l1ravlllch norem a pokud právními normami 
mo~lOu, respektive by měly h}Tti stanoveny (právníj povinnosti 
l{ fmunčnÍmu hospodářství státnímu a. rozpočtu hledieí. 

§ 13. Právní povinnosti při státním hospodářství finančním. 
, R~zpo~čet jest tedy hospodářsk]'m plánem a poskytuje nám 

'soue~sl:e prel~led o v}~da.lích a. o jejich vj'Tši a ukazuje nám 
l)Olll~r. Jedno~hv)T,ch :ca~egorií v}'da.jov}TCh, z čchož mťižeme, ])0-

SOvl~~ltl, ktere vyda.l'3- JSOU nezbytn)Tllli a které se mohou od
lOZltl. Jest tudíž nutno, a to již i pro ohromnou komplikova.nost 
státního hospodářstYí. aby takový rozpočet zde skutečně byl. 
První povinností při státním hospodářství finančním jest tedy: 

věda~ I.~ § 6. - JelI i n e k: Gesetz und Yerordnung. _ K o II rad: 
Handlmeh des osterr. Finanzv8rwaltungsreehts, str. 27-40, _ La b a n d: 
Annalen des deuts~hen Reiehes, 1873, str. 524-----562; ......:... t 'Sr ž: Staatsrecht 
des deutschen Relches, IV.) str. 481-556; - týž: Deutsehes Reichs. 
,staatsreeht, str. 392-404. 

i 
.1 

.<\j 
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·s e s t fl v i t i r O i poč, e t. K orma, která by tuto poviml0st za
váděla, mnsela by b),ti právní normou, t. j. daná státem a ta
kov~'m způsobem; že její plnění může b}Tti státem vynuceno: 
Subjektem normov~7m by byl ovšem jako při každé právnl 
normě stát. Kdo by byl subjektem )lovinnostním, t. j. koho by 
'Stihala právní povinnost rozpoč,et sestaviti? Ka první pohled 
Tmr1ament jako zástupce lidu. Při z.načné kom})1ikovanosti

o 
stát,,

ního hospodářství jest to však nemožno a 81uselo by z duyodl,l 
rozdělení práee (tedy z (lůvodu teleologického) uložiti. povinnost 
tuto moci v}Tkonné, t. j. státní správě l'epresentovalle kolegIem 
minislrľL 

Prnlí právní povinností ve -finančním 'hospodářství stát
nínl jest tedy povinnost státní správy sesta.viti rozpočet 1). 
-Jest ovšem v podstatě pojmu státní sprá'vy, že má právě proto~. 
poněvadž stát spravuje, řádně hospodařiti, t. j. hospodařiti na 
jistém pevném základě a že má, za, tím úče~~m ~·ozl:OČ?t. se
stRviti, ncboť rozpočet státní a řadne hospodarstvl statm Jest, 
nbyehom tak řekli. identita. Sestaviti rozpočet jest tedy pod
státnou povinností' státní správy s 'hlediska hospodářského; 
llenÍ však povinností _' právnf; dokud tak nestanovÍ právní 
norma. Tq,kováto povinnost (hospodářská) by však sotva stačila 
k udržení pořádku v hospodářství státním. Tuto povinnost 
nutno tedy uložiti státní správě 'jako' povinnost právní. Dohr~ 
správa vyplní zajisťé i ~ tuto Dovinnost (hospodářskou) .. Nel;' 
však "vylouč,eno. že správy- '>'U- státě mohou 8e UChOpltl hde, 
kteří se z jist\:eh důvodů nebudou lekati ani hospodářského 
rozvratu státu.' Norma ovšem nemůže- rozeznávati dobrou nebo 
.šp'atnou_ správu, ll}Tbrž stanoví právní -povinnost sestaviti roz
počet pro každon správu bez rozdílu .. 

Rovněž i vnhřní zařízení rozpočtu bude se sice opírati 
hlavně o teleolog-ii, účelnost: než i llormou právní lllůže b~?ti 

-toto zařízení upraveno. 
Rozpočet státní obsahuje výdaje, t. j. sumy, jichž v jisté 

}leriodě bude zapotřehí lla úhradu státních nákladů. Jest san:o
·zřejmo. že se nemůže poneehati libovůli toho, kdo rozpocet 
státní ~estavuje aby výda-je stanovil sám, když se mají přece 
příjmy říditi dl~ vSrdajú, a příjm}T určuje jiný subjekt než státl;-Í' 
správa rozpoč<et sestavující. Pravidlem by byl,?, :,by, ,:ýdaJ,~ 
nebo jejich přiměřenost stanOVIl tcn, kdo na 11e pnsplva. Pn 
nynějších finančních systémech jest to konsument, poněvadž 
většina, dávek se v hospodářském životě přesune na. konsumenta 

1) Ústavní listina čes4os1ovens~é r,epubliky pr,aví, s.ice ~ v ~~_ 4.1, 
.al. 3: . Vládní návrhy zákona rozpoet9veho .. , mUSI by tI pTedlozen~ 
napřed '~němovně poslanecké." Tím vša.k jest jenom řečeno, že takov~ 
návrhy, j S o li -1 i zde v ft b e c, musí b$Tti .předlože~y napřed vsnemO\'11.e 
poslaneeké; není však tím stanovena. povmnost vlady rozpocet vůbec 
sestaviti. 

! 
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a jest nesena i jměním tohoto. Tedy vlastně eelý národ jest to,. 
který přispívá na státní výdaje. Národ sám z důvodů tech
nických nemůže zkoumati státní správou sestaven"$r rozpočet, 
resp. vj'rdaje v něm určené; má však svého zástupce, totiž par
lament. Tím přieházÍme k jiné povinnosti, totiž k povinllosti 
státní správy: pře d I o žit i s e s t a ven Ý roz poč e t p a r
l a. II e II t II Z a s t II P II j í e í h o II á rod. Ovšem předložiti ho do 
jisté doby před počátkem nového hospodářského období. I tato 
povinnost by v zájmu řádného hospodářství státního mčla biTti 
stanovena ,tako povinnost právní. ZmÍněn}T § 41 ústa 'lni listiny 
republiky Ceskoslovenské sice tuto povinnost stanoví, a-yšak 
jen, jak jsme- řekli, pro případ, že rozpoč,et jest vúbec sestaven. 

l'ovinnostípal'lamentu pak jest, .aby rozpočet zkoumal za 
národ; YŽdyT~ to leží v podstatě parlamentu jako zástupce ná
roda. A tu mŮŽeme totéž říci, co .isme řekli o statní správě. Dobrý 
parlament %ajisté t.éto své povinnosti vyhoví. Parlament, jenž 
by této povinnosti neplnil, nebyl by vlastně již parlamentem. 
N ez parlament se sklád~í přece jen Z lidí, jimž právě jako špatné
správě nemusí bcžeti o řádné hospodářství státní a jež z jist-STch 
důvouú nelmc1011 se snažiti vystříhati se třeba ani rOZ\'Tatu stát
ního hospodářskóho ř.i.vota.· Bylo by "tudíž i zde tuto spíše 
ethickou povinnost parlamentu (jako zástnpce národa) pro
qlěniti v povinnost právni.", I zde by měla b;\7ti stanovena právnf 
povinnost_parlamentu rozpočet prozkoumati a jej schváliti, anebo 
změniti, avšak tak, aby státní správa měla pro další hospodaření 
pevný podklad, tedy schváliti neb sestaviti rozpočet jiný do 
jisté doby před počátkem nové hospodářské pei·iody. 

Tím dospěli jsme tedy v oboru finančního hospodářství 
státního k povinnosti parlamentu: státní spr-ávou 
sestavený a mu předložený rozpočet řádně 
z k o u mat i a jej doj i st é dob y pře d Jl o č á t k e m II o v é 
hospodářské periody buď schváliti nebo zrně
Tt5ti a, sestaviti rozpočet jinjT. 

V právní theorii panují, pokud se týče této 'povinnostL 
parlamentu, různé llázory_ Laband ') praví s hlediska práva 
říšsko-německébo: "Die 'Reichsverfassung (Art. 71) stellt zwar 
ganz allgemein die Regel' auf, daB die gemeinschaftlichen A u s
g a b e n alljahrlich b e Vf i II i g t werden, aber sie normiert die 
wichtige Frage nicht, inwieweit die Bewilligung von Ausgaben 
res niera,e voluntatis und inwieweit sie· s t. a a t s rec h tli c II e 
P fl i c h t des Bundesrates und des Reichstages sei oder mit 
anderen VY orten, welche Ausgaben staatsrechtlich nicht ver
weigert werden diirfen. Halt man den obersten Grundsatz des· 
konstitutionellen Staatsrechts fest, daB dás bestehende Recll! 
und die rechtlich begriindeten lnstitutionen des Staates nUl' 
unter Ůbereinstimmung von Souveran und Volksvertretung" 

2) Das Sta.atsrecht des Deutscheri Heichs: IV.) 4. vydání: str. 490~ 
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nicht einseitig V011 einem diesel' beiden Organe. verande-rt '\ve1'
den diirfen, 80 ergibt sich als unabweisliche KOl1sequenz, daB 
der Reichstag nicht einseitig die bestehenden Gesetze· durch 
Verweigerullg der Zll ihrer Ausf-uhrung notlvendigen J\Iittel 
suspendieren oder aufheben kann, daB es nicht alljahrlich in 
sein Belieben gestellt sein kann, die Fortgeltung der Reichs
gesetze und die Fortdauer der Reicbsinstitute zu genehmigen 
odel' zu unterdriicken. Es folgt demgemilB aus diesem Prinzip 
der Rechtssatz. daB das Ausgabenbewilligung'srecht des Reichs
tag'es dureh die lJestehenden Reichsgesetze nnd Instit.ntiQnen 
g'ebundenund beschranktist, und daBAusgabell, welche ZUl' Durch
fiihrung und Anfrecht.crhaltung· derselben erfol'derlich sind, von 
ihm nicht verwejgert '\verden dtirfen." - "lh1'e Bewilligung ist 
eine staatsrechtliche Pflicht des Reichstages und hat nicht den 
Charakter eilleT Zahlungserm~tchtigung titr die Regierung, son
děru eines Anerkenntnisses der Nphvendih~_-_:"'dt oder Angemes

'senheit der Ausg·alJell." - "IVas die Einlluhmen des Reiches 
anlangt, 80 sl1richt die Reichsverfassung von Binel' B e w i II i
g u n g derselben seitens des Reichstages odel' durch das Etats
gesetz nic h t. Die Einnahmen des Reiches beruhcn vielmehr 
auf dauernden, einer jilhrlichen Genehmigung nicht bediirftig'en 
gesetzliehen Titeln. Die Ansatze des Etats sind keino Ermachti
g'ungen ZUl' Erhebung der Betrage, sondern sie haben den Cha
rakter finanz-wÍssenseha,ftlicher kalkúla-torischer Schatzungen." 

Laband praví tedy s hlediska práva říšsko-německého, že 
jest státoprávní II o v i II II o stí říšskj'Tch zákonodárných sbon~l 
povoliti výdaje na potřeby, .iež jsou dány platnými říšskými 
zákony a institu~emi a že takové vJí-daje jimi nesmějí b3í-ti od
pírány a, dále že povolení tčchto v~Tda.jů nemá rázu zmocnění 
slátní správy, aby tyto vS'da.ie mohla činiti. Reil ID ') jde ještě 
dále a tvrdí, že zastupitelstva lidu jsou i' P o v i n n a povoliti 
II o véd a II ě, nestač,í-li ]Josavadní příjmy k úhradě vjí-dajú, jež 
jsou nutny ku provedení Ofi(anických zákonů a jiných potřeb 
za trvalé uznan)Teh. Dle naší nyní platné ústavy zůstává to 
vlastně při starém zařízení, dle něhož (§ 11, lit. cl, zák. ze dne 
21. prosince 1867, ř. z. čís. 141) má parlament právo povolovati 
ročně daně a dávkv. Jak Konl'ad tak i Myrbach dOVOZUJI 
pro právo býv. Rakouska Ca tím tedy i pro naše), že (Kolll'ad, 
str. 29): "die parlamentarische Steuel'bewilligung ist geradezu 
eine unerlaBliche rechtliche Voraussetzung der Einhebung der 
einzelnen Stenern und die in den Abgabengesetzen geregelte 
Abgabenp!licht. wird suspendiért, falls die Steuerbewilligung des 
Reicllsrates ansbleibt.'< Podobně i lIfyrhach, Finanzrecht, § 8. 

Považujeme Labandúv názor za správní' i pro republiky, 
kde parlament schvaluje rozpočet. Lze si vlastně nesnadno 

3) Allgemeine Staatslehre, str. 304. 

• 



• 

- 90-

představiti, co by bylo s platn:í'mi zákony (lÍa příklad o OTgani
saei íú'adú, organisacn vojska atd.), kdyby parlament odepřel 
Tozpočet. Trvají tyto zákony, nebo jsou suspendovány, nebo 
vymizely vůbec z právního řádu? Nab}Tvají samy sebou ZllOya 
platnosti, kdy se rozpočet dodatečně povolí? Jisté by tomu 
tak bylo, kdyby právní řád sám stanovil, že ty a ty zákony 
])řestávají b)7ti platu}Tmi, odepře-li parlament sehválení rozpočtu. 
}i'ení-Ii však takové právní normy~ pak jest llezbytnc míti za to, 
'ze zákony tyto nepozbyly platílosti II že tedy trvají. Jakj'r y;;rrk 
lJy to mělo sniysl, aby zákon. přjznával jistS'll1 osobám práva, 
jej, by nesměla bS,ti plněna? Toté:ž jest j s příjmy státními. 
Kdyby parlament nesehválil rozpočtu a mělo to znamenati, že 
'Zákony stanovící daně stávají se neplatn)'-mi, pak by tyto zá
kony - riestnnovil-li by jinak platniT právní řád - pozdějším 
pov.oJením rozpočtu nestaly se samy ocl sebe opět platn)hni a 
musely by b}Tti znova usnášeny. sankcionovány, promulgováIiy 
,a publikoyány. Kdyby však tomu tak nebylo, kdyby totiž ode
pření rozpočtu parlamentcm nel!lčlo znamenati; že zákony daně 
staly se nepJa.tn)'mi, pak zde máme touž otá.zku jako dříve, co 
vlastnč s takc)"vJ'rmi zákony jest. Bylo by nutno i:nÍti za to, ze 
zákony ty trvajL A .iaký by to potom mělo v.)'znam, aby platné' 
zákony stanovily povinnosti (platiti daně), kdyby povinní ne
byli vúbec povinni .ie plniti, ba by .iich ani plniti nemohli, 
poněvadž- státní správa by nesměla vůbec žádati, a.by tyto 
platně trvající poviilnosti byly plněny. 

Tento důsledek konstrukce práva parlamentu p o vol 0-

yu.ti státnÍ. správě rozpočet, aniz by právní řád stanovil, eo 
má b},ti se zákony platn}'rmi,_ na nichž .jest rozpočet yybudován, 
odepře-Ii parlament sch\Táliti rozpočet, nás vede k tomu, míti za 
to, _že tato konstrukee není vl1bee správnou. NestanoYÍ-li právní 
řád, že zákony, na nichž jest rozpočet vybudován, odepřením 
-TOZpočtu ]lozb~'vají platnosti nebo jsou suspendovány, pak tyto 
zákony trvají a i:mk jest eo ipso z těchto zákonú státnÍ. správa 
-oprávněna_ dané vybírati. Není tedy třeba. žádného dalšího po
volení pa-rlamentu státní správě vybírati daně. Není-li povin~ 
Host _platiti daně právním řádem pro případ, že rozpočet _ bude 
parlamehtem odepřen, v}Tslovně zrušena, tl-vá tato povinnost a 
trvá také právo státní správy vybjrati daně i bez schváleni' 
rozpočtu, nestanoví-li ovšem pl;ávnÍ řád, že odepřením rozpočtu 
l)ovinllost berní zaniká. 

Ze státní sprá\Ta není op r á v 11 Č n a konati V3"daje" n:)Th~'ž 
'ze jest p-o'vinna je konati, rozumí se samo sebou. Ani par
lament llEnií ;~oprávněn", nýbrž "povinen" konati,vý·daje. Vždyť 
jsou to platné závazky a ty dlužno plniti. Představme si, že 
státní správa učinila smlouvy na dOdávky rúzných předmětúL 
na příklad vojenských, že učinila smlouvu na různé stavby, 
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že byly státní dluhy kontrahovány v CIzrne. Všechny tyto zá
vazky musí b}Tti plněny a musí b}'ti hla vně, pokud se t}í-če 
státních dllllnl~ každoročnc jistá umořovací kvota dána do roz· 
počtu. Se stanoviska normativního jsou vša.k i ostatní závazky 
uložené normou, pokud tato norma trvá, takoY}Tmi, jež dlužno 
plniti. A jako národ nebo parlament, tak jest také i státní správa 
povinila tyto závazky plniti. 

Tím přic.házíme k tomu, že sehválení rozpočtu zna.mená, 
pokud se t}'Tče v)"dajů,_ nikoliv zmoc.nění dané státní správě, aby 
tyto výdaje konala, n3,brž uložení povinnosti výda}e 
konati. 

Jest ovšenl su,mozřejmo, žel nlá-li statní správa konati 
v,'daje, musí míti po ruce příjmy, ze kterých mají '':i,daje ll,'ti 
konány. A tu právě rozpočet státní správě ukazuje, jaké to_ 
příjmy jsou. -Rozpoč,et Ť11díž praví: Státní správa jest pmdnna 
,konatí v}Tdaje v rozp'očtu u\~edené a jest povinna sjednati si 
l{ tomu zdroje, které též jsou uvedeny v rozpočtu. Schválení 
rozpočtu parlamentem neinvolvuje tedy nijakého opnívněni 
státní správy ke konání. v"\Tdajll a. :vybírání daní, l1}Thrž schvále-, 
11Ím rozpočtu má biTti vyjádřeno, žes tát II í spr á v a je s t 
p"oyinna_ daně na zákla.dě pJatn}~'eh zákon{1 vy
hírati 4

) a z příjmú takto doeíleu}Tch konati v'J
el a jev r o z II o čtu u v e d e II é. 

Povinnost státni správ:,{ vybírati Ó:<i~'nĎ znamQná, že tato 
jest povinna vybírati takové dávky, jež jsou zavedeny plab1JTJni 
zákony a takov~í-m zpll sobem, které platné zákony připouštějí. 
Smí poskyto:vati jen takov;)Tch výhod a. osvobození, která jsou 
y zákonč uvedella a jest povinna tam, kde dávky se neplatí, za
sáhnouti exekutivně. Povinnost konati - vj-í-daje znamená, že 
státní správa je ]Jo vinna konati jen ty vJ'.-daje, ktei'é platné 
zákony připouštějí, a takoV}Tm zpl1sobelll~ jak to dovoluje roz-' 
počet. Je-li na příklad placení státního dluhu stanoveno dle 
pevného plánu: nemi'tže b}Tti, nebyla-li učiněna. v}Thrada při kon·· 
traho"vání dluhů, že státnÍ. správa, jest oprávněna dluh umořiti 
v kratší době (na příklad zpětnou koupi) dluh umořován ve 
většíeh částkách. Státní správa smí dále konati vYdaje tak, 
jak je i rozpočet konati dovoluje. S tímto sou\~isí zápověď 
virementlt. "Virement jest použití (převod) přijmú z oddělení 
rozpočtového (kapitoly, titulu, paragrafu), které se ukázalo nad· 
bytečně nadanl'm, na oddělení (titul, kapitolu, paragraf) nedo
statečně nadané" (viz čl. 2 našeho finančního zákoila pro rok 
1920). Dúvod této zápovědi (t . .i. vzniku této normy) jest ovšem 
opět teleologick:í'm: "Čím rozsáhlejší _jest možnost virementú, 

"') Srovnej čl. IV. fina.nčního zákona. republiky 6esÍwslovenské 
pro 1920, 
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thn více, podkopává se duc~ hospodárností, ježto svádí k úmysl~ 
ll!Till poza"davkum nadbyt;ecl~eho .n~dání jist~rch položek, aby se 
zlshly preby!ky k ovo!n~ dlSposlCl," praví Bráf (str. 44). Tato 
povmn~st ovsem, zus~ta~va ~ouhou ethickou povinností i když
Je obsazena ~ve flnane!l1I? zakoně, dokud nebude nějaké právnÍ' 
normy, k~era by zavadela prostředky takové, jimiž bv plně)lÍ 
pOVIllllOStI konané mohlo b:fTti vynuceno. ~ 

I\ __ řádnému hospodářství náleží jeho kontrola. Tím vÍCe 
ve slOŽItém, hospodářství s~át.ním. Z důvodů jírosjJěšnosti (tedy 
tel~ologlCkych) se doporncuJe, aby kontrola byla prováděna 
Jll~;ymlor~al:y: ne.ž JSOli orgány hospodařící. Kontrolu by vlastně 
m;l ,pr?Yad~tI n~,l'~d, 1'8,8p., pal:la.ment j~ko zástupce národa. 
Pll .SIOZltosh aparatu statmho JBst to ovsem technicky nepro
vedltelno a dlužno proto pověřiti kontrolou hospodářství státní 
správy orgány jíné. Orgány ty by ovšem měly podléhati přímo 
pa:~a~lentu a~ n:-ěl~T ~Y biti _ na vjTkonné -moci jako orgánu 11ospo
danClho nezavIslyml. Norma musí pfe.sně stanoviti kompetenci 
tohot.o kontrolního orgánu a jeho poměr k parlamentu a státní 
správě. Musí ovšem stanoviti také povinnost tohoto kontrol
ního orgánu státní hospodářství kontrolovati a způsob. ja.kyTI. 
~c ll:á kont:ola p:ováděti. Zde se nám op čt opakuje to, 'co .isme 
reklI o povll1nostl parlamentu a státní správv. K podstatě kon·· 
!Tolujíc~ho orgánu náleží povinnost kontrofovati,. ovšem spí~e 
Jen~m Jal~o . ethická povinnost. Právní povinností, tedy ta.kovou 
povll1nosll, Jez by skutečně měla význam pro státní hospodářství 
Se n;úže ta.~o povinnost státi jenom právní normou, t. j. státní 
ID?Cl yynutltelnou. Kontrola státníbo hosl)odářství jest v repu-

- bhce Ceskoslovenské svěřena dle zákona ze dne 20. března 1919 
čís. 175 Sb. zák. a nař", nejvyššímu účetnímu kontrolúíIiu~ 
úřadu. 

V této souvislosti přicházíme k další p o vín n o s t i 
státní správy podrobití se kontrole kontrol
n íh o o T g á n u. Samo o sobě tuto povinnost. nelze ani posu·· 
zovati jako povinnost ethickou; má-li míti něja-k}-- v}-Tznam pro 
státní hospodářství, nemůže tato povinnost býti ani jinou po
vmností než právní, t. j. takovou, že státní správa jest povinna 
se podrobiti kontrole orgánu kontrolujícího a nepodrobí-li se, 
že bude k tO,mu přinucena, t. j. že plnění této povÍlll1osti bude 
vynuceno, nebude-li plněno. 

V těchto úvahách došli jsme tedy k různým povinnostem· 
které pro jejich význam pro nerušené a zajištěné státní hospo~ 
dářství finanční dlužno kvalifikovati jako povinnosti, jež mají 
býti plněny, a to tak, že jejích plnění bude státní mocí vynuceno, 
nebudou-li řádně plněny. Považujeme tedy povinnosti, jež jsme 
poznačili jako povinnosti státní správy a kontrolního orgá!1U, 
za právní, totiž takové, jež by se měly stanovit.i normou právní .. 

93 -

Tato pr~vn~ norma. by ovšem nemohla. hi-ti jinou, než 
J{aždá jiná pravllI norma, stanovící povinnosti, totiž zákonem, 
nikoliv v:bak POUh)iID zákonem formálním, jak právní theorie 
tento zákon posuzuje, ll)Tbrž zákonem materielním, t. j. zákonem 
stanovícím opravdové povinnosti, jež mají b},ti plněny. Nynější 
právní theorie považuje rozpočet za opatření spr á v II í, kter6 
jen pro svůj v}Cznam se sdělává ve for m e zákonu. To doka.zuje 
Laband pro právo řišsko-něm8cké (Das Staatsrecht des deut
schen Reiches, IV., str. 483), odvolávaje se na čl. 69 ústavy 
říšsko-nčmecké, jenž praví: der Reichshaushaltsctat wird d u l' C II 
cin G e set z festg-estellt, a interpretuje toto ustanovení tak, že: 

~ ~,Der ReichshaushaItset.at wird ebenso ,,,ie eill Gesetz oder i Dl 
Weg'e der Gesetzgebung' festg·estellt.." Že rozpočet .iest 
pouh.í'm opatřením správním, dovozuje dále Laband (str. 495) 
z toho, .že: "der gtat ont.halt keiIle TI, e c li t s r eg e 1, keinen Be
fehl uud k'?in Verbot, sonclern nul' Z a hle n;;; toto jest ovšem 
správné, pokud se jedná.· o hol)- Tozpočet; llež přece nelze za
pomínati, že zde nějaká norma musí b:\,ti, která nám řík:i, k (o,emu 
ta čísla jsou. 11usí zde býti přece nějaká norma, která státní 
správu zavazuje, že smí jednati jen podle těchto číslic. A to 
má b"J7ti právě norma právnÍ. mají-li číslice ty míti Vllbe{~ 
nějak~r v~Tzna.m. 

Rovněž Brál považuje rozpočet. třeba že 'se předkládá ke 
schválení zákonodárll~rm sborům a že se t.oto o něm usnáší ve 
formě zákona, za pouhé správní opatření; kdyby Re tínlt.o mělo 
opět ruzuměti, že rozpoč.et, resp. finanční zák Ol',.·,' flest pouh}Tm 
zákonem formáhúm, pak by Yš~chny dříve uvecle·llé povinnosJi 
státní správy a kontrolního orgánu byly pouhJ'rmi povinnostmi 
ethick}'mi a ne)něly by. valného v)Tznamu pro finanční hospo..
dářství státní. Považujeme v zájmu každého státu za. nezbytné, 
aby tyto povinnosti byly stanoveny jako povinnosti .právní, 
tedy ne pouze formou zákona, totiž způsobem, jak}llll se st.unoví 
zál~on, l1}'brž skutečnJ'-m zákonem, a to tak, že jejich plnění múže 
b}Tti vynuceno, nebude-li plněno. 

Podobně jsme mluvili i o povinnosti parlamentu zkoumati 
a schvalovati předložen)- mu rozpočet nebo sestaviti y jistém 
terminu před počátkem nového hospodářského období rozpočet 
jiný. Uvedli jsme dříve, že dle Konrada bylo y Rakousku (a 
jest ·tudíŽ i II nás) parla.mentní roční povolení danl přímo ne
postradateln.í'm právním předpokladem '-ybírání j.Bdnotlivých 
daní a že povinnost odváděti dávku dle jednotliv}'ch zákon" 
o daních býla suspendována, bylo-li parlamentem státlÚ správě 
odepřeno právo vybírati daně. Přes. to však y bezprostřední 
souvislosti, praví Konrad, že "cine wirkliche Befugnis der Volks
vertretung ZUl' vollstiilldig~n Steuervenveigerung, cbenso wie 
zur Verweigerung des Budgets in seiner Ganze dem Wesen des 
Budgetrechtes fremd nnd staatsrechtlich ul1Znllissig ist". Stejně 
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i ~!yr:;ach. ~ovněž pak i Brát "Opravdové odepřenÍcelého roz
po_ctu , prav: tento (~tr. 46), "Jest věcně i právně nemožností. 
J€zto ,zahrnuJe ~,sobe, i od:pření vJ7dajů, které jsou nezbytllOl{ 
po~.n;mkou sporadane eXIStence státní (vydržování soudl!, 
~F~a\ Yr ~ez!~ecnostl, atd.) v ?os~vadnim rozsahu, jakož i tako

l;:h ,~~a.ll:, klel': se z!,!"lad.aJI na nabytých právech soukro
mJ'ch (u~olt} a splatky ventelum atd.). Znamenalo by to vlastně 
efel~~lvnl ,za~ta.vení !u~{ce pošty, telegrafu, státních železnic 
atd. ,Aby, v~ak odeprem oeleho rozpočtu bylo opravdu IH á v n í 
ne]~o:llo~t:, Jost k !o~u dl.e llaš:ho názoru zapoti;ebí p r á v II í 
n~~m3~, .lez lJy~ ]Jlne~l povInnostI parlamentní mohla vvnutiti. 
~r~zna\~a~e _ ovs~m? ze parlament nelze k této povinností' donu
tItI, yravc .~~l~ Jak? ho v~be~ nelze donutiti k tomu, aby se 
US!18:s1 ll!-, Jlst~m 7.akOl1u, ,lenz by hyl k zjevnému prospěchu 
st!ltu: Prec~ \~sak by mohl b)Tti stanoverl právní normou - jaln\si 
natlaK n?pnmý, AJespoň to by v zájmu státu mělo bJ'Ú si,~
n?VellO~ ze parlament musí v jisté do13ě- před počátkem- nového 
hospo~nřskéh_o oJ?dohí s"tátní správOll sestaveni a mu předlozcn-<
rozp?cet schválitI nebo tak upraviti, aby měla -vláda peVlr(T pod:. 
klall pro dalš!!;ospodař<:ní; vždyť tento rozpočet by tvohl též 
podkla:~ pro J8JI zodpovcdnost. Nezapomínejme, že _' alespoň 
dle ,lUlSI ~on~i;":,kc~ .. - odepření rozpočtu parlamentem, nesta
novl-h. pravnl :'ad mech? o tom, co se stane Se zákony platn}í-mi, 
bucl~e-h rmq~oce.t odepren, neznamená zbaviti státní správli 
p r a:

T 

a vyblr~h dan~. ~ ~{ona.~i \:J~daj~, n}í-!Jr7. zbaviti ji právní 
po v Inn o, s,t! toto ,clmlI. Statm sprava .Jest, odepře-li parla
ment ~'3chvahtI rozpoeet a nest.anoVÍ-li právní řád, že odepřením 
r~zpoetu pos~,vadní -plntné zákony stávají se neplatnými, opniv
n~na vybll'a!,l dan .. ~, ~p.oněvadž qále trvající zákony stanoví ])0-

Vll1l1?~t dan~ odv!:d0!1, al~e n~m k tomu právně povinna, a jest 
rovnez na, zaklade zakonu dale platných oprávněna konati vJ'
daJe, nenl však k tomu_ právně povinna; to pak mŮže vésti 
k rozvratu ve státním hospodářství. 

. ,Nebyl? ho: sice pro případ, že by rozpočet parlamentem 
z JakehokolIv duvodu nebyl včas schválen, rozluštěním otázky, 
kdyby z,ak~n stan~:il: neschvá!í-Ii parlament rozpočtu nebo jej 
neupravI sam do .Jlste doby ]Jrcd počátkem nového hospodář
ského období, pak jest státní správa povinna hospodařiti na zá
kl,adě starého rozpočtu tak dlouho, až bude nový rozpočet sjed
ll~;n. ,Byl'~ by tím v~~,~ u.~hr~něna ~Iespoií právní povim~ost 
statrn spravy hospodal'ltI v ]Istych mezlCh a dle jistých pravidel. 
. Prostř~dky, jimiž by zmíněné povjnnosti státní sprá.vy 
1 ~~ntrolníbo úřadu mohly b:j,ti vynuceny, byly by: obžaloba 
mmIStra neřídícího se dle rozpočtu, nebo přednosty nejvyššího 
ko!'tr?lniho ?rgá,;u před jistým soudním sborem, nebo tresty a 
rueern CIvllm za skodu statu zpllsobenou, případně dle všeobec
ných norem o odpovědnosti ,členů vlády (viz § 75 a § 79 ústavní 

i 
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listiny republiky Československé a § 3 ~~kona o zřízClÚ a púsob-
nosti nejvvššího účetního kontrohúho uradu), , 

N epi"cdstavujeme si, právní l1ormu~ která by p.OVlJ~lost 
státní správy a nejvyššího kontrolního orgánu stauovIla, Jako 
zákon. iejž bylo by nutně vydávati každorocSllě s rozpoč.tem~ 
Stačil 'b)T jeden všeolJecllýY trval}! zákon o povinnostech uvede
nl'cII v této kapitole, rozpočet 'sám každoročně předkládaný by 
ovšem mohl obsahovati jen číslice. 

Část čtvrtá. 
§ 14. Finanční právo a právní systematika '). 

Dospěli jsme k poznatku, že v)~eh,odisk~m fJrávI~ick;~h.o, 
uva.zováuÍ jest (právní) povinnost. ~~~da pO;rlllno~t pravl,:l Je 
dána proto, aby byla plněna a aby JeJl )'ln.8;11m by:o. dosazeno 
jistého účelu, t. j. soul~du a: pořádk~l :T hd~kenl ~OUZltl." To .le,st 
důvod, proč norma Jest dana. JIua otazka Jest ov~em, ?O_ 
norma stanoví a jak-Úll způsobem se normou stanovena POVlll
nost má plniti. Za.cl~ování souladu, případně i samé existence 
lidské společnosti jest dúvod éxistcnce normy, jin:)'mi slovy: 
norma jo dána v ZájIllU lidstva. 'Ze s plněním normy jest snad 
spjat též zájem individua, ll,eměn!. ničel.lO n~ prim~rním. ehar~k
teru normy jako normy dano v z:aJmu h~?ke spoloel~ostl.. P?v Ul: 
'nosti l'llzl1j.'"mi normami stanovené v zajmu posPOhtostl hdskc 
mohou b~YÚ sam'ozřejmě dle účelu normy nhné. Některá norma 
stanoví že ten. kdo si vypůjčí peníze, má je vrátit, druhá, že 
ten. ko;nu je to'lik a tolik let a je tělesně a du_ševně zdráv, musí 
konati povinnost brannou, jiná zase, kdo má takové a takové 
důe-hody, musí odváděti státu peněžitou. dá~:Tku atd. Pov~nnost~ 
takovj!eh je nesmírné množství, vyplyvaJl z mllohotvarnostl 
života jedince a soužití lidského yůbec, 

lIinohDhrárnost života jedince a soužití lidského vůbec má 
pak v zápětí i mnohotvárnost a případně kolisi zájmú, a to jak 
zájmů jednotlivců mezi sebou, tak i zájmu jednotlivee II porov-

i) Literatura: Ber n a t z i k: Rechtsprechung -und materielle Rcchts
kraft. - Fl e i n e r: Institutionen des deutschen Venvaltungsrechts. _ 
Ho e t ze]: Nauka o správních aktech. -:'""""" Kel s e ll: Hauptprobleme der 
Staatsrechtslchre a ZUl' Lehre VDm Offentlichen Rechtsgcscha.ft (Archiv 
fUr 6ffentl. RechL XXX!.). - K o r ID a n n: System der rechtsgescháft
lichen Staatsakte.' - La y e r: ZUl' Lehre vom offentlichrechtlichen Ver
trag. - O. Mayer: Deutsches Verwaltungsrecht. - :Myrba ch: Finanz
recht. - P r a žák: Právo správní a Spory o příslušnosti mezi soudy 
a úřady správními. - S che n k: Die _ Abgrenzung des offentlich~n und_ 
privaten Rechtes (Osterr. Zeitschrift fůr 6ffentl. Re<:ht, I.). - S P l.e g e.l: 
Die Verwa-ltungsrechts\vissenschaft. - Te z II e r: DIC Pnvatrechtstltel ml 
6ffentlich611 Recht (Archiv fur 6ffentliches Recht, IX.). - Ti 1 s ch: 
Obč{l.nské právo rakouské. - 'Veyr: Zákla~y filosDfie pr3;vní. ~)říM 
spěvky k theorii nucen}~ch svazků. Právo veřeJné a s.oukro~e (Z:Qrayy 
právnické jednoty moravské, 1915) a Zum Problcm ~:ne.s emhelthcJ~en 
Rechtssvstems (Archiv f. Offentl. Recht, XXIII.). DaJsl lIteraturu na . .]de
čtenář v citovaných spisech. 
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nání se zájmylidskó pospolitosti. Ba jest vůbec nemožno přesně 
vymeziti ~ zájJ?y Íl:dividuelní a zájmy pospolitosti lidské jako 
za~m'y :vcr8Jue: ta.l~ze nel~e mnohdy říci, je-li norma dána v zájmu 
vCl'eJnern nebo sonkrolllom -, nehledě ovšem- k tomu. že y prvé 
íad~. jsou? ja]~ již sh?ra .ře~eno, všeehny normy pl:ávní dá.ny
\' za.]lnu hdske pospohtosh, tedy v zájmu veřejném. 

Všimněme si norem finančního práva. Tvto normy stanoví 
jisté povinnosti) jichž plnění vede k tomu, že státu d~stane se 
jistého příspěvku na úhradu jistých potřeb. Dávky se platí tedy 
v zájmu toho, v jehož zájmu jsou i potřeby majleí b}Tti uhrazeny, 
Stát jako takoví' je fikce, jo něóím neživotní'm a' nemůže miti 
zájmu. Obyvatelstvo jako celek, pospolitost, má snad zvláštní 
zájmy a své účely. N cž s tčmito zájmy celku jsou zájmy jednot, 
hvce vždy těsně spjaty. Lepší komunikační prostředky, jež stát 
z daní buduje, usnadní a zlaciní transport zboží a tím zmírní 
i jeho prodejní cenu, což jest zajist<l v zájmu každého jednot
livce; dopomáhají dále k rozmachu obchodu a průmyslu, tedy 
ku blahobytu jedněm a pohodlnějšímu a snazšímu ukojení potřeb 
druh}TI. Školství vybudované z daní jest zajisté k tomu, aby 
kulturní a mravní úroveň obyvatelstva ~e zvýšila, avšak y. pr<'7é 
řadě jest určeno k tomu, aby se každ)" naučil číst, psát a po
čítat, což jsou zajisté činitelé vedOUCÍ ku materielnímu blahu 
jednotlivcovu a jsou tedy nejvlastnějším jeho zájmem. Zdra
'votnická zařízení jsou siee také v zájmu tě.ch, kdo daně neplatí, 
avšak také v zájmu těch, kdo dau platí, ochraňujíce je 
před nakažliv}rmi liemocemi a pod. -I vojsko, třeba že v první 
Ťadě určeno k ochranč země na venek, sk),tá ochranu majetku 
ft života každého jednotlivce; placení daně na vydržování vojska 
se tedy děje také v zájmu platících. VypŮjČí·li si stát na st""bn 
'i,eleznic nebo na vybudování kanalisace~ má to btti sjednáilim 
soukromého práva, třeba že se jedná o tytéž zájniY;"'Jako když 
stát opatří si prostředky na příslušná zřízení daněmi, tedy na 
základě norem veřejnoprávních. Přihlédněme k podstatě po
platků zvlášť. Dle Brála jsou poplatky "veřejné dávky, jež stát, 
země atd., ukládají jednotlivcum zpusobem a měrou autorita
tivně stanovenou jako zvláštní příspčvky k náhradě nákladú 
těch yeřejn)Tch zařízení (služeb, orgállú a lÍstavů), jeJíž v$7kony 
dotčení jednotlivci vy\"olávají a pokud je vyvolávají": ,Jednot
livci v}Tkony úředni vyvolávají jistě ve vlastním zájmu, platí 
tedy také poplatky v Zájmu vlastním. Žaluje,li uěkdo někoho 
na dodání zboží nebo zaplacení kupní ceny a zajílatí státu 
soudní poplatky za spor, platí tyto poplatky jistě v zájmu vlast
ním. Uzavře-li někdo s fina.nční správou dohodu o ocenění ně-
jakého předmětu pro vyměřeni poplatku, činí tak ji8t,ě v z,-"Jmu 
vlastním, poněvadž dohodou sjednaná cena slouží za podklad 
k výměření poplatku, 

i 

i 
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Norma, která 'stanoví, že každý, kdo si od někoho .něen 
,\TYpuj čí, musí vypújčenou věc vrátit, jest sice v zájmu jednot-
1ivce, ale také v zájniu všech, poněvadž stanoví stejné právo 
pro všechny. Ba někdy nemá ani věřitel zájmu na tom, aby 
IDU dlužník zaplatil, třeba z duvodu obchodních nebo z toho 
duvodu, že styky přátelské s dlužníkem mají pro něho větší 
v~Tzna.m, než splnění oné mater~elní povinnosti. Prodleli jsme 
poněkud déle u tohoto pojmu "zájmu", poněvadž jím, jak známo, 
právní systematika oduvodunje dualismus práva veřejuého a 
Soukromého '), 

Rozdílem tím má totiž býti řečeno, že snbjekt normy vy
dává jisté normy v zájmu vše ch právních subjektu (lysických 
poddaných), tedy v zájmn veřejném, jiné pak jen v zájmu 
n č k t e r Ý c h z nich, tedy v zájmu soukromém (t h e O ri e 
z!tmo~~t 
_ .. - Shora uvedené příklady m'i,m však uka.zují, že tyto dvě 
skupiny; pokud se tiTče norem finančního práva, nedají 'se 
přesně _,:' ro~lišovati, a že tedy zařaz,e~lí !ipančniho práva do. 
nčkteré'"z' těchto skupin z· duvodu zájmu nebylo by logickým. 

Než theorie opírá. dualismus práva veřejného a soukromého 
ještě o jiné duvody; L zv. _t hJ'_o.Li e._QlQ.Q.e n sliJi třídí právní 
poměry ve veřejné a soukromé tak, že veřejn}rmi jsou jí poměry 
nerovných právních subjektů (tedy nadřízených a podřízenýeh), 
soukromými pak poměry mezi rovnými (koordinovanými) práv
ními subjekty. Prvé tvoří obsah práva veřejného, druhé práva' 
soukromého, Pokud se týče posouzení tétu theorie s všeobecného 
blediska, poukazujeme na spisy Ki'lseua ("Hauptprobleme") a 
"\Veyra ("Základy" a, článek "Prá\;o veřejné a soukromé") ve 
Zprávách právnické jednoty moravské, 1915)). Všimneme si opět. 
jenom norem práva fillallčniho. Kdyby finallčlú právo bylo sou
částí práva veřejného, pak by právIÚ poměr vycházející 
z těchto norem, t. j. právní povinnost byla ulozena státem 
individuu jako osobou nadřízenou osobě podřízené. Neukládá 
však stát, vlastně právní řád individuu platit nájemné nebo 
náhradu škody nebo vrátiti vypujčené peníze? Není zde též 
takový poměr nadřízenósti, jako když stát ukládá někomu platit, 
nastanou-li jiné skutečnosti? V .iednom případě se to jmemlje 
nájemné, v druhém daň. Naproti tomu mluví normy finančního 
pr{tva o "dohodě" poplatníka se státní správou o výši ceny 
jistého předmětu pro vyměřeJú poplatku, nebo pronajímá stát 
jist:lw osobám výnos potravních danÍ. Má toto tedy býti jed
náním státu s poddaným, tedy mezi subjekty v poměru nadříze
nosti? Již samo slovo "dohoda" (Wertiibereinkommen) svědčí 
o naprosté rovnosti snbjektů, takže, jak později uvidíme, praxe 

2) V to:mto pojednání chceme se omeziti na. nejdůležitější skupinu, 
roztřídění pl'áy dle práyní syst'dmatiky, totiž na rozdělení práva- v právo 
soukromé a práyO yeřejné. Pokud se týče ostatních skupin, odkazujeme' 
,-čtenáře na \Veyrovy "Základy", str. 217 a násl. 

Q a ha, l!'inančnÍ věda- a finanční právo, 7 
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i judikatma připouští pro tuto dohodu úplnou analog'li s nor
mami občanského zákona, tedy soukromého práva, a přece je ona. 
dohoda stanovena normou fmančního práva tedy dle všeobecné 
theorie normou práva veřejného. Ani totd kriterium lleoprav-' 
lluje tedy zařaditi finanční právo do některé z obou skupín: 
veřejné nebo soilluomé právo. -

, Třetín:; nejdúležitějším kr!teriem řečeného dualismu práv. 
mho za)lyva ~~ t. zv, : h e Q.!J,.e __ ~'--IL":";.': i c J~á, Podstatu této 
vymezuJe Prazak ve spIse: "Spory o př!slušnostmezi soudy a. 
úřady správními" (I., str. 88) takto: ' 

~~Poměry ž i v o t II í stau<!m se poměry právníÍ:ni tím že" 
se podrobují platnosti jakéhosi pravidla právního. Púv~d';.e 
tohoto pravidla múže však při upravení těch kterých poměrú 
životních vycházeti se stanoviska dvojího: budlo přihlíží 
k jédnotliv)''lll subjektúm ja:kožto k členúm o r O' a nic k Ý c h 
~ II a ~ k. ú, v.~ kt~eré~ž je pojí společnost lidská, ~rčuje. práva, 
I povmno~.t JIch J:dl~ě vzhledem k postavení, jakého zaujímají 
v tomto JJch spOJenI, a.nebo abstrahuje od spojení zmíněného 
přihlížeje pouze k samostatné existenci subjektli' práv~ 
ních, jejichžto vzájemné styky pak v celku pojaté nemají rázu 
organi,ckého, nýbrž po.uze ráz mechanický, jakožto styky 
bytostJ pro sebe uzavřených. Y prvllějším případě jest právní 
pravidlo právem veřejným, v drúhém případě právem 
soukromým." -

.PrinCip všeobecnosti, jenž jest ovšem principem finančně--_ 
vědeckým, jejž ,tšak normy finančního práva" jak jsme již dříve
řekli uskutečňují, praví, že každý, kdo jest formálně neDo. 
vecně (pobytem~ provozováním živnosti, majetkem výnos po-
skytující) účastníkem určitého pospolitého (obecného) hospo
dářství, má, povšeehné náklady jeho spolunésti, tedy býti 
podroben dani. Zde se jistě finanční právo obrací, pokud tento, 
prmcip skutečně provádí, na právní subjekty jako na členy 
jistého pospolitého (obecného) hospodářství, takže by slušelo 
normy finančního práva s hlediska tét,o zásady považovati za. 
~~rmy práva veřejného. Naproti tomu- má princip stejnoměrnosti" 
JeJž normy finančního práva též uskutečňují, na mysli poplatnost 
jednotlivce, přihlížeje pouze k samostatné existenci jeho, t. j., 
k jeho individuelním poměrúm (dúchodům, hospodářské mo
houcnQsti), jež pak se vyšetřují přímo nebo nepřímo na základě
jistých jeho jednání (nákladů, konsumů). Tedy i soukromý 
život člověka jest pro povinnDst platiti daň a její výši roz
hodným. Dle tohoto kriteria by tedy bylo finanční právo jednak 
právem veřejným, jednak právem "oukromým, což se vylučuje. 

Jako praktické důsledky rozdílu mezi poměry práva sou
kromého a veřejného uvádí Tílsch (Občanské právo rakouské,. 
čís. 8), že na tom, zda nějaKý právní poměr pojímáme jako 
poměr soukroID}'T nebo veřejný, závisí, zda sluší právní účinky" . 
jež nejsou výslovně určeny, doplllovati z práva soukromého. 

.~ 99 

ca zda k rozhodování O právním poměru jest příslušný soud 
11ebo úřád správní. ~, ' . ~, '. f ~' , 

Ku prvé otázce SIUSl podotknoutI, ze l\'Iyrbach ])10 manem 
'právo (Finanzrecht, § 5) zaujímá st:>noVlsko toto: .. ,?Bel der 
Handhabulla' rein finanz-reehthcher Emnchtungen ~urfen etwa 
Yorhandeneo Lltcken des l)ositiven Finanzrechtes nI C ~ t durC~l 
Heranziehung privatrechtlich~r K orme:l erga.nzt :we~~el1~ ~:lCl~, 
wenn eine evidente AnalogIe vorzuhegen ,sehel,nt. N a1)I,otl 
tomu připouští analogii rFezner ye Č~~l~:l -"Dl~ Pnvatrechtstlt~l 
im Offentlichen Rechte" (ArchIV fur offentl!ches Recht, IX), 
pravě: "Soweites sieh um WillensbiIdung·. durch Reprasentanten 
handelt, werden in der Regel dle !ll pnvatr:chtl!chen Kod~fI
kationen enthaltenen Bestimmungen uber dle Repraseut'.'tJon. 
juristiseher Personou als wirksam anerkannt _:verden llluss~n 
!lir das Handelu mit offentlich rechtlichell \Vlrkung.en SO:Vle 
umg'ekehrt solche Bestimmuugeu, welche zuuachst olfeutl!ch
rechtliche VerhiHtnisse, Zll regeln bez.\Yecken." auf~ pl'lv~~~echt~ 
liches Handeln ZlU Anwendung- zn hrmgen sem ",erden, nenl 
ovšem důvodu, proč by tato zásada zů~t~la ,ob~:z,ena ,pouze 
na zastupitelství.MY[b..",~h, kt,erý pro!!las~Je ~(llal!Cnl, pra,:o za 
část práva ._:T0řejnéh,? a S!?J1 ~~ ,zasade ~)Tlsneh? _~uah~~u, 
je-clná--- zc:ela dúslednc, nepnpoustl-h ~ anal~g18 meZl fmuncr;.lffi 
právem a právem- sOUkrOID}Tm. 1\lyshme, , ze by nebylo ~~oz,no 
něco jiného, kdyby skuteeně tento d;!al!smus,3yl; 3' pnnl~d~ 
neme-li ku kriteriu theone mocenske, dle l:Lh ol?e, sk~lP:nJ 
právní jsou svou podstatou(imperium a koo~dmac.e) uJ?lne 10Z

lii3ny, vidime, že tato theQrie každou anal?gll ~lezl obe~a s,ku
pinami prá.vními vyluěuje. ~e_ž, -Myrba~~huv nazor nen1 Sdl~8I~ 
ani praxí aui judikaturou, kter:: pro pnpad doho~y o ,?C<ID~~1 
předmětú pl'o vyměření poplatku dle § b~ P?pl. zak. pnpou, t!: 
jak později uvidíme, analogl~ soukromopravmho pOjmu smlouv." 
llro tuto dohodu. ., r 

I Layer (Zur Lehre vo';'. 6ffentli~hr:ehtl!ch:~ ve,rt;ag, 
'str. 8)- míní, že dle toho, povazuJe-h se Jls,te pravll~ Jed~la.nl z~ 
sm101ivu veřejnoprávní nebo soukromoprav111, ~:md?u 1 1nt01,
--pretační zásady rú.zny. Tu pak chceme _ poukaza~l .~pouze n~ 
názor vynikajícího praktik" Jos. sv. p .. Schenka, JeJz vysl?:,I. 
ve své přednášce "Die Abgre~z,:ng des o:lenthch8!; un~ pm a
ten Rechtes, (bsterreiehisehe Ze~tsch:'lft .lm. offenth?he, ~e~ht, 
I .. str. 63): "ln cinem werden Sle mlr v:eIl81cht gleldl bels~lm
Dl€', das ist. wenn ich behaupte, daE m:t der Zuw01sung,. ~lner 
RecI~tssache 'll das Gebiet des ,Privatrechts'. oder de.s ,of,eI1t-
r I Rechts' uber diese Sacbe so gut Wle gar J11chts aus

lC lent . t" a dále- leh glaube also - und das ware das beste 
gesag lS -, . .,,,' - Q S' . h - h konnen 
"Ergebnis meines Vortrages - dahl 18 SIC vor,ne m~r: -'.' 
cniemals eine Rechtssache so oder ande~~ zu ?ntschelden, '::lt 
4Ier Begriindung, datl die Sache dem offenthchen oder d~m 
:Privatrechte angeh6rt." 

7* 
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S hlediska právní jednotnosti jest ovšem samo zřejmo, ze. 
analogie m~zi t. zv. právem soukromým a veřejným jest možna,~ 
ba nutna. Uvidíme později, že finanční právo operuje různými 
právními pojmy, jichž hlíže nevymezuje a prostě je přejL'llá tak,. 
jak je definují normy práva soukromého. Lépe ovšem řečello~_ 
nejedná se, stojíme-li na ,stanovisku právní jednoty, vůbec 
o žádnou analogii, nýbrž v každém případě o ustanovení jed
noho" téhož právního řádu, ať již toto ustanoveni jest v před
pisech t. zv. práva veřcjliého Eebo v normách práva soukromého. 

Druhý shora uvedený důsledek dualismu spočívá v tom, 
že k rozhodování O právníeh poměrech práva soukromého jsou 
povolány soudy a k rozhodování o právních poměrech práva 
veřejného úřady správní. 

Dle našeho názoru to tedy předpokládá, že nejdřive sluší 
rozhodnouti, zda jist~r právní poměr jest poměrem soukromého 
pr?va, nebo práva veřejného. Je-li dualismus správný,,'musí zde 
býti nějak,' vnitřní znak materielni, spočívajicí v podstatě 
obou skupin, kter~T jist}7- právní poměr činí sO'ukromopl'ávním, 
nebo veřejnoprávním; že zde však žádného vnitřního znaku 
není, to dostatečně dokazují přečetné spory o pfíslušnost mezi 
soudy a úřady správními. "Nejjistějším vůdcem, pokud není 
",'slavných předpisťt, je tu ustálená praxe; není pravdčpodobno, 
že by hylo lze domoci se theoretieky bezvadných všeobecných. 
pravjdel", pravI Tilsch. Dle našeho názoru by pro tuto otázku 
bylo nejjistějším, aby zákonodárce již v samém zákoně prostě 
kompetencí 8tanovil. Zajímav.') je poukázati na. to, že v oboru 
práva finančního, tedy dle právní theorie prava ,veřejného, 
jsou finanční úřady při svém rozhodování nuceny, dříve. nežJi 
TO~lOdnoll otázku finanční~ rozhodovati o jist}Tch poměrech 
dle norem práva občanského. Poplatkový zákon totiž v § 6 
praví: "Ani o otázce, zda poplatek má býti placen ani o výši 
poplatku nerozhodují soudy," a dle § 1 popl. zák. podléhá po
platkúm každé prAvní jednání, jímž se dle o bčansk,'ch zákoml. 
práva zakládají atd. Mám-li tedy rozhodnouti, že jisté právní 
jednání podléhá poplatku,· musím napřed rozhodnouti, zda toto 
právní jednání jest skutečně takovým právním jednáním, jimž se 
dle občanských zákonťt práva zakláda.ií atd. To ]lak mohu 
učiniti jen dle norem práva občanského. A tato činnost vyplňuje 
vlastně hezmála celou činnost poplatkářovu, neboť vyměřiti 
ř,;sel1l8 poplatek dle jisté stupnice nebo dle jistého procenta není 
zajisté tak nesnadné. Jisto jest, že zde rozhodují úřady správní 
o právních poměrech dl~ norem soukromého' práva., což se, 
zajisté nesrovnává s názorem, že ku rozhodování o právním 
poměru soukromého práva jsou povolány soudy a ku rozhodo
vání. o právním poměru práva veřejného jsou povolány správní 
úřady. 

Nelze nám dále opomenouti posudek Bernatzikťtv o práv-
nim dualismu uvedený v §1, po zn. 1. spisu "Rechtsprechung:: 
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und materielle Rechtskraft": "De lege ferend" lilBt sich nie 
feststellen ob eine Angelegenheit offentlichrechtlicher N atur 
iSt oder nlcht· laBt sich de lege lata die recht1iche Natur einer 
Hache nicht l;estimmen, so ist alles Suchen nach einem fixen 
Kriterium vergebens." _ 

Uvedli jsme úmyslně názory různých theoretikú, abychom 
ukázali, že dualismus vHřejnéhb a 'soukromého práva jest spíše 
bi"emenem právní theorie, nepřispívajícím nikterak ku jedno
duchosti právní 'logiky; ba naopak skutečnost nutí přivržence 
dualismn ku konstrukci rťtzných pojmú, jako jsou Layerovy 
právní poměry "smišené'\ totiž poměry z č,ásti soukromo- a 
z části veřejn~právní, jež jsou opět potírány jinými theoretik'y 
(O, :Mayer, ·Deutsehes Verwaltungsr;cht, 1., ,str .. 120) ne?o .18 
nutí přiznati jakési "prvky" společne Jak vereJnemu tak 1 sou
kromému právu. Cheeme tu zvlášť poukázati na slova Tezne
rova v již citovaném článku "Die, Prtvatrechtstitel im oÍfent-
liehen Recht"·: . 

"Die neuere -Rechtswissenschaft· aher wird sieh immer 
klar81:· dariiber daB von einer Reservierung von juristischen 
Tatsaehen bBstimmter Art mr das Gebiet des Privatrechts keine 
Rede sein kann. daB es "gemeinsame 1folekiile" des juristischen 
Dankens gibt, a",f welehen der verschiedenen Zweige d.es R<lchts 
dasselbe siell aueh ímmer erstreck.en mag, da-B es Blile Rmhe 
gemeinsamer ·Begriffe und. Probleme fU: d~s priYdte nnd. das 
offentliche Recht gibt, sowledas Rechtsmshtut des ~ffentheh~n 
Hechts auf den gleichen okonomischen Zweck genchtet sem 
konneu wie solehe des Privatrecht-s." -

Mezi ,tyto prvky společné veřejnému a soukromému právu 
řadí se především smlouvy'). . . 

Ze smluv v oboru finančního prá,,~a uzavíraných dlužno 
především uvésti smlouvy mezi f~nanční ~právou a osobami 
povinnými platiti dávku z masa,. vma, a mostu. U,,:,edeme usta~ 
novení dřívějšího, zákona o danI z masa; podobna ustanoveni 
obsahují i normy o dani z ::ína. Ostat~ě bylo ,upraven~ 7;a
jištění (vybírání) potravm dane} masa, Vlll~n a ::lObtl: sp-.?lecn):m 
nařízBliím min. fin. ze dne 13. cervence 18 ( '; ClS., 1;) vest. mIll. 
fin Zákon o dani z masa ze dne 16. června 1877,ř. z. ds. 60, 
uvádi (vedle erární režie) v § 17. jako způsoby zajištění dane 
z masa. 'vybírání) vyrm'llání (Ahlmdung) d~br?volnou ~O~O~Oll 
mezi fL~.inční správou a všemi daní povinnyml osobam~ Jl~~eho 
mlsta nebo okresu anebo s většinou těchto osob a pronaJem. 

3) Theorie tkvící y dualismu uznává v vedle ?mluv .soukróm~
právních. též i smlouvy práva veřejnéhC). O techto pOJedl?;al_ po~ud neJ
obšírněji v již citovaném díle La y e r: Zur Lehre .yom offenthcI!recht
lichen 'Vertrag' viz dále H a e t z-e 1: Nauka o. sprá.vmch ::ktech (~ap: 4.)" 
a tam cito.va~o.u literaturu a P r a z á k: Rako.uské pravo spravlll, 1, 
str. 112. 
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"Vyrovnáním" se uzavírá smlouva tak, že osobypřistou
l)IVSI k ní (Abfindungsg'esellschaft) zaplatí státu jisté odbytné 
za daň, kterou by stát obdržel za poplatné výkony, jež by se 
staly v onom dotyčném místě nebo okresu .. Toto odbytné jest 
tedy placenim daně (rozh. spr. s. čís. 9291 F, Budw. ai 1912)_ 
1\ vztahuje se na cel:í' okres (místo), takže obsahuje nejen daň, 
již by bylo platiti osobami smlouvu uzavřevšimi, nýbrž takQ 
tu daň, již by měli platiti osoby ku smlouvě nepřistoupivŠí. 
Proto zákon stanoVl, že společnost ončch osob, jež smlouvu 
uzavřely, lI!úže od poplatný~ch osob, jež ku smlouvě -llepřistou
pily, vybírati daú z masa s právy nájemníka, t. j. dle sa.zeb 
.anebo llOV\TJ.U vyrovnáním. 

Smlolrva se uza-YJrá dle citov. nař. min. fin. ze dne 13. čer
vence 1877 č.is. 15 věst. min. fin. protokolem, jenž jest smluvní 
listinďu .. Tímto právním jednáním platí jednak osoby ku smlouvě 
l)řístoupivší svoji vlastní daň .R jednak dOstává se těmto oso
bám, pokud se tS'če daně osob k této smlouvě nepi'istoupivšícb, 
tj~chž práv, jež přísluší finanční správě oproti těmto osobám; 
jest to tedy současně převod t. ZY. v~'sostních práv státních. 
V každém případě jest však předmětem smlouvy daň, tedy 
dle běžné lheorie záležitost veřejnoprávuÍ. A přece obsahuje 
řečený protokol (smlouva) klausuli o příslušnosti s o u d ů pro 
11řípa,d SpOrtl, jež by ze smlouvy vzešly. .Test ovšem nepo
chybno, že rozhodovati o otázce, zda a pokud společnost osob 
:smlouvu nza,vřevšÍch vykonává (visostná) práva na _ni financ,ní 
správou převedená y mezích stanoven}Tch zákoll8111 o dani 
z masa, nemohou soudy, ll}Tbrž finanční úřady. V tom smyslu 
zní též rozhodnutí správního dvoru Budw. 7ií96 ex 1893: 
"Rozhodovati o tom, zda a pokud společnost (Abfindungs
gesellscha-ft) nahSrvající práv finanční správy jest oprávněna 
vybírati daň,. spadá do kompetence financní správy; pokud 
však se jedná o právo společnosti z úmluv sjednanJTch mezi 
ilčastníky smlouvy, rozhodují řádné soudy." Jak judikatUi"a, 
tak i praxe finančních úřadú ukazují tedy k tomu; že smlouvu 
tuto s hlediska právního dualismu by slušelo, třeba že jest jed
notným právním jednáním, kvaIifikovatijako z částí soukromo
právní (pokud o sporech z ní rozhodují soudy) a z části veřejno
právní (pokud o sporech z ní rozhodují spráVJlí úřady). Při
cházíme tedy 1<; jakémusi smíšenému právnímu jednání: z, č,ásti 
':v'eřejno- a z části soukromoprávnímu. 

Druhou smlouvou ku zajištění řečených daní jest pro
nájem, jímž fina-nč·nÍ správa přenáĚÍ svoje V}Tsostná práva vy
l1írati daň z masa na toho, kdo ji zaplatil jistý peněžitý obnos. 
§ 19 cit. zák. o dani z masa praví výslovně: "Nájemce nabývá 
-vůči poplatnScm osobám práv a povinností příslušejících dle 
zákona finanční správě, případně finančním orgánům,U (až na 
některé výjimky vyznačené v § 19). Obnos placený jako ná
jemné jest placením daně (rozll. spr. s. 30. prosince 1912, BudW. 
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čís. 9291 F). tedy zajisté jednáním, jež s hledisb práÝníhe> 
dualismu mi účinnost veřejnoprávnÍ. Přes to .obs:,:huJ~ smlou~a 
nájemná (protokol) opět klausu~i o vS 0VUdnl,.pnslusnostl .pl,'" 
případné spory ze smlou;~; 'pon~v~dz v,,-ak .naJemce Jest Olga
nem povolaným ku vyblram ~~atm dan~ .(I?zh. spr. s. Bud."': 
čís. 3964 ai. 1888) a nelze tUdlZ za to mill, ze by s!lOTO: vzesle· 
mezi finanč,ní správou a nájemníkem ~ Jel~? ~q~amck,eho P?~ 
stavení spadaly do kompetence soudm, l?~lc~azm;e ~nn 0l?e~ 
ku smíšenému právnímu jednání. Tato smlsena pravllI J~dnanl 
jsou sice v literatuře uznávána (Layer: Zur L~h!e vom offent
lieh-rechtlichen Vertrag), jinými však jsou poplrana (O. Mayer: 
Deutsches Verwaltungsrecht (2. vyd.), 1., str: 120). ., 

. Hořejší ustanovení zákona. o vyro"\1Jlarn. a pron~Jmu po--__ 
travních daní nebyla]Jojata do nových zákonů I) dam z mas~ 
a vína (všeobecná daň nápojová) platných v. Ce,skoslo.venske 
l'epublice; to ovšem ničeho nemělú na .theor:tlcB:ych nazorec~ 
o těchto právních institucích a proto Jsme Je. pres t~ uvedh: 
Naproti tomu zná zákon Československé republiky o :"seobeCl':,c 
dani nápojové ze dne 2.5~_ září }919, číS0 ?33, ~b. za\~~ a nar~ 
(§ 11), t. zV. paušalovalll dane. FmanClll

o 
sprava lllu~e tOtlZ 

povoliti výrobCl"lm ve velkém a obchodníkum v~ vel~em, aby 
za smluvený paušál směli užívati nápojů ~e svych. zasob ~ro 
potřebu vlastní a svých zřízenců uVJlitř sveho POdl;iku a dal~· 
v jednotlivém množství pod 40 litrů. pro ?bvyk~~ o~cho~n; 
vzorky, dary a odměny i mimo podnik; dale .m;rze flnanclll 
správa povoliti kočujícím a dopra;'lllm pod,:,:~,::n, aby ~:' 
smluvený paušál provozovalo: :1čep Jako .v{)dle~sl z.,vnost. Pn
slušná smlouva (protokol), JeJlz vzor:c .lest )l11poJen k § .18 
prováděciho nařízení k uvedenému zak~nuJCls~ 66~ Sb~ z,,;k. 
a nař.), obsahuje opět .~lau~uli . o s;lUdm pn~lusnoSŤl, coz nas, 
podobně jako při hořeJslch ~nst.ltuc:ch !,r~vlllch;v ve~e k tomu, 
že toto paušalováni jest pravmm Jednanu:'- s~lsve,:ym. ., 

Z oboru potravnich daní chceme uvestl .. leste ust.:'novem 
§ 23 zák. o dani z cukru: po.d,;Ikatel c~ker:ll vyroby J:st 1'.0: 
yinen poskytnouti stálým organum dohledac,?, v bu~ove, lezlcl 
uVJlitř ohrady byt jakož i materiál ku .~Op~lll "; ?s:v.et~elll bytu 
i pisárny; výše náhrady za tent~ mate;lal, Jakoz I .cmz; ~a bo:t 
určí se vzájemnou dohodou mezI podlllkatelem a !11lancm s~ra
vou. :Máme za to, že zpravidla k tétovd?hOdě d?Jde; ~ ~u Jest 
zajisté nes- urno že tato dohoda bude Cltana mezI Jednam t. z:--. 
soukromoprávní: Nedojde-li však k této doh?~ě,. tu dle vy
slovného znění zákona stanoví činži správa pohtlcka .. Toto sta
novení politickou správou jest zajisté jednostrannym aktem 
vydaným na základě státního imperia; bud~ te~y :ento ?d za
si.ancd dualismu veřejného a soukromého prava raden mezI akt:>; 
veřejnoprávní. Pro nás jest jak uzavře~í dohodo: dobrovolr:o' 
tak i jednostranné stanoveni činže pol;t!C~?uvosprav.o:, skutec
no stí, na niž zákon upíná pOv-innost státu cmZl platítl. 
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I právo poplatkové zná různé -ll h d " 
~:?u 3; OS??OU poplatkem povinnou. Z {_o_x_mezI fm::<uční sprá
TlS. zak. ClS. 50, dovoluje finanč " a, o:, ze dne 9. unora 1850. 
platníkem ° ceně předmět - , lil ,SIJrave, aby se dohodla s po: 
platku jakýmkoliv ZPůsol:!~n{'ra;n~IJO Jednání ~odléhajícího po
strany i tehdy kdyby smi - a? ohoda vlže obě smluvní 
daňového multipla J'ež j'inak u,:ekna c§ena. nedosahovala vý"e 
II t

' .. ' . za on ( 50) 111' hl - . us ne illllllillum Tako"a'to I . o asuJe za ])ří-
~ ." sm Oliva se liza " ; ~ 

zpusobem, jako kdybv se jednal' .. vI~a pfave takovým 
platníkem a státem .. Snadb, o o prodej predmětu mezi po· 
však by smlouva b;la uzavře;,a c::~~n ~Oydl~, jin~k; formálně 
sIce. pro případné -sporv hyly " I ~'. . pnpade prodeje by 
druhém -:šak úřady správ;'í. a to i ~~s u~nym.1 soudy, v, případě 
treba otazku omylu 'T I" "yb} se Jednalo o tonz otázkn 

. , . ' \ o 'ou pnpadech b" .' 
steJnych právnich norem tof' dl y se, lOzhodovalo dle 
poněvadž poplatkov]"' zálo IZ d ~ n<;rem.obcanského zákona, 
novuje a dlužno tudiž (1'0\ no. o o~e mceho bližšího neustu· 
k' a I .. z . Spl. S. aI 1915 čís 794')'1 . na. ag'u s ustanoveními SOl k ' . :...... <) sa lllOUti 

býti juristicky (formálně) steiné' ro~e~o pr,:v~ .. Proč tedy má 
veřejného a po druhé soukro' 'IPra'~1 .l~dnalll Jednou jednáním 
. t.. me JO prava i Po " d' 

zas anc! dualIsmu, v jednom případě 'ed I ' ne~~ z se, odpoví 
° kupnl cen~, Toto rozlišování sL '1 J" na o dan a v druhém 
logickém; juristicky jest v ob l·?P vsak na .stanovisku teleo· 
nabídka s jedné a' přijeti tét ou IX'.Pfdeeh stejné jednání: totiž 
:congruence obou právních je~n1n' IU ~e~"st~'any, .Tato juristická 
ze správní soud připouští pro dOI:o~r~ve .les: aSI také příčinou, 
P~~tkli analogii s ustanoveními sonk o ~ene kl: _vyměření po· 
pnpouští; shora citované rozh~dn t' r~m::ho. prava~ Ba nejen 
poplatkov,' zákon y § 54 'd~ I pIaV! vyslovne: poněvadž 
musí (!) "na ni býti ouž~~uva I z:láštních norem_o __ .dohodč,. 
práva o smlouvách J1ž di' _ a,nalogle ustanovení soukromého 
I ry' b . lve Jsme se zmínili Vet· k . 
O~Ie Y sotva byla přípustlla. kd 'b ' . ,za, ova ana

pravní J'ieM ráz (k 'd' " J} se Jednalo o dvě skupinv 
" . : '-' 001 ma ce v souk" . ' ~ 

vereJncm právu) by byl tak podst t ' I~melr:' .a ImperÍum ve 
p ,_, a ne IOz lSnym. 

oplatkovc pravo zná dále d . 
platkll z obchodních a živnostensk' ho~odu o paušalování po
~?), . pak dohodil se společnostmi K~t . ~Ih (po zn. ~ ku saz. pol. 
salm/w poplatku placeného .. ' a,· J ~ osobamI o výši pau· 
I~vé listiny a spisy (§ 28 po llr'n;~ na mlstě. kolků na jednot· 
smce 1862, říš. zák. ·Čís. 89):' za . a § 12 zak. ze dne 13. liro· 

Konečně sluší ještě po k' . 
o . všeobecné dani z převOd~ ~:t~~k,:a .smlouvu dle § 19 zákona 
Zak?n totiž dovoluje. ab Jř"' a .n. a z p~~covních výkonú. 
dodavkách podnikli" ,rl Id 1 P?dmCICh me~sIllO rozsahn a při· 
přesné zjíštění základt zda' omae,~os\ podmk~telovu, kde hy 
nepoměrnými ,.úlohami s ndov!,c,.o ~ylO spojeno s obtížemi a 

" , ,C aIlOvy zuklad určil dohouou. 
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Není zajisté pochyhy, že ve všech uveden~rch případer-h 
jedná se o smlou\lJ-', jimiž se upravuje- v)rše daně, což jest beze 
sporu dle běžné theorie záležitostí veřejného práva čili, aby
choru užili obratu Layerova., má bezprost,ředně veřejnoprávní 
účinnost; podobné smlouvy budou zajisté přivrženci dualismu 
kvalifikovány jako smlóuvy veřejného práva. Viděli jsme však, 
že různá zmíněná práYl1í jednání jsou smíšen}Ti:ni, totiž z č,ásti 
veřej no- a z části soukromoprávní, ba setkali jsme se se 
smlouvou (dohoda o ocenění předmětu pro vyměření poplatku), 
jež jsouc veřejnoprávní má bJ'rt.i interpretováno dle norem práva 
soukromého. 

Podobné smlouvy nejsou zajiS'té ničím jin,'m, právě jako 
smlouvy dle občanského práva, než pouhou skutečností (for· 
máhlího) souhlasu obou smluvníeh stran, na něž 'líže právní 
řád jisté povinnosti. 

Kromě UVedell}Tch smluv operuje finanční právo řadou 
právních pojmu, jichž samo nedefinuj€', nýbrž je prostě přebírá 
z t. z\r. práva soukromého. Nezapomínejme, že se nejedná 
o nějaký pojem přírodovědecký, chemický atd., s jehož pod· 
statou příroclovčdeckou, chemickou atd. i právo, poknd tento 
pojem jest předmětem normativní činnosti, počítá; pokud však 
tonto pojem má tvořiti jistý pojem právní, pak musí 'býti právní 
normou pro obor právní přesně vymezen, Netřeba zajisté při· 
pominati, že právní pojem "otec" jest jin)Tm než jest fysiolo
g'ický pojem "otec" (§ 158 a § 163 obč. zák.). Kdyby pak 
veřejné právo bylo od práva soukromého něčím odlišným, 
muselo by si své právní pojmy vymeziti samo a nemohlo by 
si je ze soukromého práva prostě převzíti. § 262 zák. o osobních 
daních příll1}'ch mluví Ó "svéprávll)7ch" poplatnících, ne,ryme
zuje však nikterak pojmu svéprá,\Tllosti. V praxi také nikomu 
nepřipadne na mysl, že by mohl tuto svéprávnost vykládati 
jinak než dle norem občanského práva. Stejně mluvi týž 
para.graf o zákoll113í-eh nebo úřefu1ě usta.no,veu}Téh zástupcích 
osob, jež nejsou svéprávny. Veřejné právo jsoucí jin"Jí-m právem 
než právo soukromé by zajisté mělo pojem právního zástupce 
přesně vymezHi; :r.míněný finanční zákon však toho nečinÍ. 
V praxi finančních úřadú ovšem opět pojem právního zastu
pitelstvÍ'- se prostě přebirá z norem občanského zákona, jak 
ulc našeho názoru jinak ani llellí možno, 

TOi"i) odpovídá 'zásadě jednotnosti práva a nikoliv zásadě < 

dualisll1ll práva. Podobných přildadů, kdy finanční právo 
některých právních /pojmú občanského práva, s nimiž operuje, 
nevymezuje samo, nýbrz je prostě přebírá z norem práva občan
ského, jest celá řada. Uvádíme zejména ze zákona o osobních 
daních přím:í,ch tyto: právnické osohy, korporace; rodiče, děti, 
příbuzenstvo, manžel, nerozvedená manželka; dd~bai vlastnictvÍ, 
spoluvlastnictví, zástavní právo, zástava, hypotekární zajištěni, 

Ca h a, Finanční věda a fillan;:;llÍ právo. 8 



106-

služebnosti; služební poměr, mzda, pronaJem, půjčka, pohle
dávka, směnka, kontokorentní pohledávka, deposítum, renta, 
dar, alimentace, cenné papíry, pojištění, plná moc, placení, 
úroky, úroky z prodlení, solidární placení, solidární meení; 
poslední pořízení, zůstavitel, dědic, neujatá pozůstalost, správa 
pozůstalosti a pod. Podobné příklady lze nalézti také v jiných 
normách finančnícho práva. Pro právní podstatu všech těchto 
právních pojmů užívá praxe interpretace dle norem občanského 
práva, což. dle našeho názom i fakticky dokumentuje právní 
jednotnost. 

Nelze tedy říci, že finanční právo jest sončástí práva 
veřejného nebo práva soulhomého nýbrž práva vůbec, .jako 
i všechny ostatní právní normy. A to jsme právě měli na mysli 
říkajíce v § 4, že slovo "Offentlichen" (Rechtes) jest v Myl'
bachově definici finančního práva zbyte'čným; poukazujeme 
ještě jednou na to, co· jsme v tomto citovaném paragrafu uvedli 
o jednotnosti práva. Není úkolem tohoto spisku zabývati se 
blíže problémem jednotnosti právní nebo, lépe řečeno, jednot
ného právního systému, jenž by upravoval jako nějaká "v,ge
obecná na\tka právní" základní pojmy všeho práva; poukazu
jeme tu na článek Weyrův: "Zum Problem eines einheitlichen 
Rechtssystcms" (Archiv fur offentliches Rech!., XXIII). Chceme 
jen krátce podotknouti, že by bylo se stanoviska normativního 
možno, a z důvodů praktických i žádoucno, aby byla vybu
dována jednotná právní norma o finančnim hospodářstNí státu, 
jež by upravovala nejen to, co jest společll~S.m všem dávkám 
bez ohledu na jejich specielní dmh (pojem dávky, vznik daňové 
povinnosti, zá,sady osvobození, zaplacení, sečkárú a uvěření 
ďávky, následky prodlení, následky neplaceni, solidarita, 
ručení, oprRvné řízení, vrácení dávky, sleva, prominutí dávky, 
promlčení, trestní řízení a pod.), nýbrž také i veškerá ustano
vení týkající se finančního hospodářství státního, jež se oby
čejně přičítají právu ústavnímu a správnímu (rozpočet, legis
lativa o dávkách, úprava státního úvěru, 1<ontl'Ola státního 
hospodářství a ol'g'anisace finančních úřadů). Než pojednati 
o tom by ·vyžadovalo samostatného spisu. 




