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Výpočet daně dle prostupňované sazby jest dosti 
zdlouhavý, jak jsme již u dávky z majetku a přírůstku 
na majetku a i u daně z obohacení měli příležitost po
znati, a proto návrh pro usnadnění výpočtu zavádí na 
místo dosavadních »klíčů« novou. formu výpočtu. Tato 
záleží v tom, že vypočte-li s·e z důchodu, spadajícího 
do určitého stupně, příslušné ;%' a odečte-li se od výsled
ku konstantní číslo, vedle 10/01 uvedené, vychází - ihned 
příslušná daň, aniž je třeba propočítávati daň všech před
cházejících stupňů nebo užívati nějakého klíče. Kon
stanuli' čblo vyrovnává samo rG.tdil v sazbáclL 

Zavedení prostupňované sazby dlužno . vítati tím 
více, že dosavadní progresivní stupnice působila y me
zích každého stupně degresivně, t. j. v témže stupni ni ž
šíd ů ch o d byl pro cen t ně výš e zatížen než dů
chod vyšší. 

Do jaké míry platná sazba působí degresivně, jest 
viděti při přepočítání, kolik '0/01 činí daň z příjmu ze zda
ňovaného důchodu v mezkh jednotlivých stupňů platné 
sazby. Dle mého výpočtu činí tato daňová de~rese u niž
ších stupňů 10%1 a stoupá s výší důchodu. 

Tuto nesprave'dlnost platné · sazby nekoriguje ani t. 
zv. Reischova klausule, dle které nesmí z příjmu vyššího 
stupně po srážce daně zbýti méně, než zbude z nejvyš
šího příjmu stupně nejbHže nižšího po odečtení daně na 
tento vypadající. 

.. -- Původní vládní návrh z r. 1925 byl, pokud se týče 
sazby, nehledě na přechodnou dobu 3 let, příznivější při 
nižších dŮ'chodech přibližně o 50%, při důchodech vyš
ších o 8%: t. j. progrese u starého návrhu byla mírnější. 

Dosavadní hranice důchodu, nepodléhajícího přirážce 
pro rodiny s menšími břemeny, zvyšuje se dle návrhu 
z 18.000 Kč, resp. proti předválečné hranid 7.200 K, na 
26.000 Kč, tedy též v míře, neodpovídající změně důcho
dové hladiny. Také dosavadní úlevy z tohoto zvýšení 
daně návrh podržuje při zvýšených hranicích důchodu 
na 52.000 Kč resp. 80.000 Kč. 

Srážka na příslušníky rodiny děje Se dosud zařaze
ním do nižší tarifní stupnice dle počtu členů rodiny. Dle 
návrhú bude tato srážka percentuelní při zachování plat
ných hranic 26.000 Kč a 52.000 Kč počínaje 1/10'%i. Bude 
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dle mého výpočtu ciferně menší než dosud, proti původ
nímu návrhu, který ale zvyšoval hraniC'i důchodu na 
bO.OOO Kč, ciferně větší. 

Fakultativní slevu daňovou při zmenšení platební 
způsobilosti poplatníkově z jiných důvodů může přiznati 
daňová komise ve větší míře než dosud. Při důchodu do 
20.000 Kč bude totiž moci ·daňová komise daň snížiti neb 
též úplně prominouti, při důchodu do 80.000 Kč nejvýše 
O jednu třetinu snížiti. Dosud sice platí táž hranice dů
chodu 80.000 Kč, ale komise má právo snížiti daň jen 
o 3 stupně. 

Dále podle §'u 22, odst. 3. daňová komise může a má 
povinnost všude, kde jest stanoveria určitá pevné! hranice 
pro daňovou povinnost a tím vznikly tvrdosti při přecho
du přes takovou hranici ze sazby jedné do druhé, tyto 
tvrdosti od.~traniti nebo aspoň zmírniti úpravou daně po
dle ustanovení o fakultativní daňové slevě, o níž jsem se 
právě zmÍn'i'l. Je vidno, že návrh zákena úspěšně provádí 
aspoň u daňové sazby zásadu daňové spravedlnosti, 
c~ž mne úplně smiřuje s tím, že číselné hranice důchodů 
nepřizpůsobil důchodové hladině. Doufejme, že prováděcí 
nařízení toto ustanovení neobmezÍ. 

Mimořádné příjmy, které jsou odměnou za několika
let.ou vědeckou, uměleckou neb spisovatelskou činnost, 
přičítají se k důchodu jen jednoročním zlomkem dle počtu 
let. Rovněž při mimořádné porubě lesll př;č~tá se tento 
vyšší příjem pouze jednou pětinou mimořádného v1rtěž
ku. Tato ustanovení jsou úplně nová a byla převzata 
z německého (§, 58 a 59) a rakouského zákona. 

Zvláštní pozornosti zasluhují ustanovení návrhu 
o d ů c hod ech z e s I uže b n í hop o měr u. 

. § 28. návrhu stanoví povinnost zaměstnavatele srážeti 
daňové částky. Ježto srážce podrobeny jsou hru b é slu
žební požitky bez ohledu na rodinné poměry a přípustné 
srážky, zvýšeno u srážkové daně daněprosté minimum 
na 10.036 až 10.044 Kč, resp. ve spojení s jiným důcho
dem na 10.536 Kč až ]0.544 Kč, a daň stanovena na 2%' 
méně o kvocient pevně stanovený. V případě, že by za
městnanec cítil se srážkovou daní poškozen, má právo, 
kdykoliv žádati za vyměření daně dle všeobecných zá~ 
sad. Přeplatil-li na srážkové dani oproti dani podle vše
obecných zásad vyměřené, vrátí se mu přeplatek v hoto
vosti. 

Srážková daň vybírá se jen do hranice 20.072 Kč 
resp. 20.088 Kč ročního -dťtchodu, die toho, zda výplata 
děje se měsíčně, 14denně, 10denně nebo týdně. Přew-



šujf-li služ·ební požitky tuto hranici, nastává vyměření 
daně dle všeobecných zásad. 

Požitky vYplácené v jiných obdobích, než právě uve
dených, podléhají srážce podle průměrného požitku při
nadajícího na pracovní den, avšak jen tehdy, činí-li prů
měrný denní požitek 34 až 67 Kč. Srážka je též 2'o/ú~ 
zmenš·ená o kvocient 60 h za jeden pracovní den. Též 
zálohy jsou podrobeny srážce. 

Přechodné zvýš:ení požHků nad některou z nejvyšších 
hranic nemá účinku na . povinnost a výši srážky. Zde mu·· 
sím vytknouti nepřesnou styHsaci § 36 odst. 1. věta· 1., kde 
všeobecnost tohoto ustanovení měla by býti s ohledem na 
§ 30 odst. 1. a 4. přesněj.i uróena. 

Není pochyby o tom, že dle návrhu jsou podrobeny 
také remunerace, novoročné, vybavovací přísp·ěvky atd. 
srážkové dani důchodové, ač výslovného ustanovení 
v návrhu o. tom není. 

Srážkou daně ze služebních požitků m8 každý za
městnanec dúchodovou daň vYrovnánu, nepřesahují-li 
jeho služební pOŽitky hranici shora uvedenou, i kdyby 
měl ještě jiný důchod, nepřesahující ročně SOO Kč. 

Přesahujf-li zaměstnancovy služební požitky roční 
nejvyší hran'fci, platí též srážkovou daň, tato však odečte 
se od jeho celkové roční náležito.sti. ' 

Má-li zaměstnanec, podléhající dle služebních po
žitků jen srážkové dani, jiný důchod, SOO Kč ro.čně pře
vyšující, podléhá důchodové dani dle všeobecných pravi
del jen z tohoto jiného. důchodu bez zřetele ke služebním 
požitkům. 

Při tomto způsobu placení důchodové daně vzejdou 
zaměstnavateli - mimo výpočet daně - tyto povin
nosti: 

1. - odvésti v jednoměsíční lhůtě daň srážkou vy
branou, a 

2. - potvrzovati zaměstnanci daňové srážky. 
Nezaplatí-li zaměstnanec, kterému se vyměřuje daň 

dle všeobecných pravidel přímo, této daně, jest povinen 
zaměstnavatel ku poukazu vyměřujícího úřadu tuto ne
zaplacenou daň 'zaměstnanci sráž·eti a ·odváděti. 

O stížnostech ze sporů, které by snad mezi zaměst
navatelem a zaměstnancem o provádění srážky vznikly, 
'rozhodují vyměřovací úřady. . 

Zaměstnavatel ručí osobně za správné provedení, 
výpočet a odvedení srážek. 

Základem vše ob e c n é d a n ě v Ý děl k o v é bude 
dle návrhu r y z í výnos podniku bez zřetele k hodnotě 
základního. a provozovacího kapitálu. Daň vYměřuJe se 
z každého. podniku, který činí samostatný hospodářský 
celek, nikoliv tedy z každé provozoVI}Y, jako bylo dosud 
pravidlem. Též podniky, spojené jako vedlejší výroba se 
zemědělským a lesním hospodářstvím, budou této dani 
podléhati, bude-li výroba takového druhu, že se zpravidla 
provozuje samostatnými průmyslovými podniky, a bude 
zpracovávati též cizí- výrobky, nebo bude provozována 
jako samostatná živno.st. 

Osvobození státních podniků se zrušuje a.pro osvo
bození vedlejších zaměstnání zvýš,ena hranice výtěžku 
ze 100 Kč na 800 Kč. Právo ministerstva financí ku povo
lení .osvobození všeužitečných podniků od této daně roz
šířeno a dává se též právo daňovým komisím, sleviti daň 
nuzným ponlatníkům buď úplně neb částečně až do zá-
kladu daně 7.000 Kč resp. 10.000 Kč. 

Tím, že základ-em daně bude ryzí výtěžek podniku, 
připuštěno j'est odečtení skutečně placené daně výdělkové 
s přirážkami a příslušenstvím a také úroků z oťchodních 
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dluhů jakéhokoliv titulu. U podniků, které vedou řádné· 
obchodní knihy, p,řipouští návrh mimořádné odpisy z dů
vodu pro.vedených investic v úhrnné výši 20%: během 
prvních pěN roků po jich provedení. _ 

Zrušení vyměřování daně' pro rata temporis a odpi
sování daně při zastavení- podniku j:est jen důsledkem 
navrhovaného zdaněnÍ' ryzího výtěžku. Odečítání základu 
pozemkové daně od základu daně výdělkové ponecháno 
jen při zdaňování uměléh.o a obchodníhO' zahradnictví a 
dobývání podstaty parifikační, takže nadále, až na pří
pady zvláště tíživého tohoto dvojího zdanění různými 
výnosovými daněmi, odpadá ,odečítání základu daně do· 
movní a pozemkové u ostatních podniků. 

S a z b a všeobecné daně výdělkové činí 30/~1 dani 
podrobeného. výtěžku s tou odchylkou, že z prvních' 
20.000 Kč daňového základu se sazba daně snižuje 025% 
a z daňového základu převYšujídho částku 120.000 Kč 
se sazba daně zvyšuje o 1.5o%~. Návrh vYchází tu z prae
sumpce, že část výnO'su }est výnosem pracovním, další 
část výnosem smíšeným a zbytek výhradně odměnou 
kapitálu. 

Jde-li o zdanění podl1'iků , j,ejichž ' výtěžek jest bez
podstatnéhO' spoluPJlsobení kapitálu podmíněn osobní čin
ností poplatníkovou takovou měrou, že trvalé provozo
vání poplatného podniku není možným bez činnosti po
platníkovy (svobodná povolání advokátů, notářů, lékařů, 
spisovatelů, umělců a pod., jakož i zaměstnání záležející 
v takových O'sobních výkonech poplatníkových, jež není 

. možno vykonávati zástupcem), snižuje se všeobecná daň 
vydělková o 20%1. 

Daňová -sazba má tedy činiti z celého daňového zá
kladu: O'S;o/cl při výtěžcích do 20.000 Kč, l%~ při výtěžku 
do 2S.000 Kč, l'S'%' při výtěžku dO' 33.S00 Kč, 2;0/~: při vý
těžku do 50.000 Kč, 2'50%1 při výtěžku do 100.000 Kč, 3i.o/~~ 
pN výtěžku do lS4.000Kč, 3'5'%: pn výtěžku do 
246.000 Kč, přes 4'%: při výtěžcích ~lřevv'šuHcích 
500.000 Kč. 

Až do převratu byla všeobecná daň výdělková kon
tingentována, po převratu kontingent zrušen, měla se však 
daň vyměřovati dle dosavadních zásad, 1. j. dle střední 
výnosnosti podniku a platných sazeb. Praxe vyměřova,· 
cích úřadů byla velmi různá, nebyl brán ohled na zatí
žení , autonomními přirážkami, a tak docházelo. p'římo 
k absurdnostem, že daň i ~ přirážkami převYšovala ryzí 
výtěžek PO'dniku. 

Aby této závadě odpomohla, vsunula finanční správa 
do zákona Č. 144/ 22 ustanovení, že ti podnikatelé, kteří 
v odvolání prokáží, že předepsaná berní sazba bez vá
lečné p'ř'irážky převyšuje určité %' celoročního nebo na 
celý rok přepočteného výnosu, mají nárok ,na snížení pře
depsané daně. To-to Io/a: stanoveno takto: do 20.000 Kč 
O'S!%I, přes 20.000 Kč do 40.000 Kč 1 io/~i, přes 40.000 Kč 
do 60.000 Kč 1'5 %1, přes 60.000 Kc do 100.000 Kč 2:0/0, 
přes 100.000 Kč do 200.000 Kč 2'S'%', přes 200.000 Kč do 
500.000 Kč 3'% , přes SOO.OOO Kč do 1,000.000 Kč 3'S'% , 
přes 1,000.000 Kč 410/C:, při čemž však v jednotlivých tří
dách nesměla sazba daně klesnouti pod určito.u pevnou 
sazbu a k čistému výnosu přičítány byly: odečtená daň 
výdělková s přirážkami a zaúčtované úroky z kapitálu, 
trvale v podniku ulo.ženého - tedy pasivní úroky. 

Tím na jedné straně bylo sice v j,ednotlivých přípa
dech nero.vnostem v zatížení všeobecnou daní výdělkovou 
odpomoženo, avšak na druhé straně sazby přizpůsobeny 
všeobecně nejvyšší hranici pro vyměření přípustné, takže 
při vyměřování nebyl brán ve většině případů vůbec zře-



tel na s tře'dní výnosnost podniku. Tím stala se tíživos t 
této daně vš,eobecnou. 

Můžeme tedy řki, že zmíněné nejvyšší hranioe byly 
jakousi sazbou daně výdělkové a, porovnáme-li je se saz
bou navrhovanou, je patrno, že některé podniky s výtěž
kem od 20.000 Kč do 200.000 Kč 'budou všeobecnou daní 
výdělkovou dle navrhované sazby zvláště v obcích, kde 
jsou autonomní přirážky nízké, více zatíženy než 
dosud, z,ejména pak ty podniky, ' které nepracují s úvě
rem. Bylo by tedy jistě na místě, když by d~ňová sazba 
při ryzím výtěžku od 20.000 Kč do 200.000 Kč byla nejen 
snížena, ,nýbrž i prohloubena v jednotlivých stupních. 

Konečně bylo by též na místě, aby sazba všeobecné 
daně výdělkové byla pN své značné progresivitě též pra
videlněji prostupňována jako daň důchodová. Tím by se 
aspoň u těch osob, které podléhaH všeobecné dani výděl
kové, přiblížilo celkové zdanění ideálu zdanění jednotnou 
daní. 

Uvážíme-li však, že většina osob zdaněných vše
obecnou výdělkovou daní - zejména svobodná povolání 
-- nebude míti vůbec možnost využíti výhod zákona 
o stabilisačních bilancích, jest patrno, že výše sazby vše
obecné daně výdělkové leží za hranicí daňové únosnosti , 
většiny poplatníků a že zde fundovaný důchod docílí 
značné výhody proti důchodu převážně pracovnímu. 

20o/c:ní srážku pro svobodná povolání dlužno jen ví
tati jako nejvýše sprav,edlivou. ' Jest ovšém minimální a 
měla by býti aspoň v prvních pěti letech samostatné čin
nosti v těchto povoláních zdvojnásobena. 

Daň na berní rok uložená nesmí býti menší než 
1%0 veškerého kapitálu, který j'e v podniku trval,e na úsk 
uložen. Ustanovení to př,evzato ze zvláštní daně výděl
kové a bude jistě příčinou různého výkladu o kapitálu, 
trvale na zisk uloženém. I když k tomuto momentu nehle
díme, je otázkou, zda ustanovení to, zvláště u vše'obecné 
daně výdělkové, není v odporu s jejím chfuakterem jako 
čisté daně výnosové. 

Daňová povinnost počíná se dle návrhu dnem, kterým 
bylo. započato s provozováním, a končí se dnem, kterým 
bylo trvale a úplně zastaveno. Zanikne-li daňová povin., 
nost úmrtím poplatníka, jsou dědicDvé povinni oznámiti to 
clo tří měsíců po jeho úmrtí a připojiti současně přiznání. 
Podnikům, které vzniknou teprve během berního roku, 
ulo.ží se poprvé daň po jeho uplynutí. Převzetí podniku 
rovná se vzniku nového podniku a přesídlení jehO' nemá 
míti vlivu na daňovou povinnost. 

Po dobu neprovo.zování podniku může býti na žádost 
poplatníkovu daň dále vyměřována na podkladě této ce
loroční sazby: u neprotokolovaných firem 10 Kč, u pro
tokolovaných firem 200 Kč, resp'. 400 Kč. U protokolová
ných rirem sazba není výslovně v , návrhu stanO'vena, 
nýlxž jest zde ro.zhodnou sazba, která podmiňuje povin-
nost k protokolaci firmy. _ 

Z v 1 á š t ní daň v Ý děl k o v á doznává návrhem 
podstatných změn v těchže bodech jako všeobecná daň 
výdělková. 

Navrhují se daňo.vé výhody při fusích a pravidelná 
jCLlnotná sazba 10% snižuje se na 80/ó. U výdělkových a 
hospodářských společenstvech jest sazba rozčleněna po
dle výtěžku a stoupá až do 5% , u spO'řitelen až do. 40/ci a 
u podniků v §u 75 návrhu uvedených (zvýhodněný'ch spo
lečenstvech) je 40/cl. Pro tyto poslední navrhuje se mimo. 
to ještě' 4%1 přirážka likvidační. U akcio.vých společností 
a spolků, komandi'tníoh společnostech na akde, těžířsbev 
a společností s r. o. rentebilitní přirážka bude činiti dle 

87 

výnosu nad 60/0' 2 až 6o/cI ryzího výtěžku, u nezvýhodně
ných výdělkových a hospodářských společenstvech dle 
výno.su nad 60/cl-2 až 4%,. Rentabilitní a likvidační při
rážky budou osvobozeny od všech přirážek. 

Ustanovení o místě předpisu a zejména o- dělbě daně 
mezi ukládací okresy, resp. daňO'vé základny mezi Jed
notlivé obce, jsou velmi ú6elně propraoována oproti do
savadnímu stavu, který vedl ku častým sporům o výši 
přirážkové základny resp. o její rozvrženÍ. 

U zvláštní daně výdělkové dlužno ještě vytknouti, 
že od ryzího. výtěžku podniků, které jsou súčastneny na 
hném výdělkovém podniku, této dani podrobeném aspoň 
jednou pětinou jeho základního kapHálu, bude, se O'dpo
čítávati ú<;tovaný zisk z těchto. 'podniků. 

P o ze m k o vád a ň až na to, že provedena jest 
její unifika'ce, zůstává v podstatě nezměněna. Základ 
daně a sazba daně budou definitivně stano.veny zvláštním 
zákonem. Do té do.by buclf pozemková daň vyměřována 
22'7!0/c: z dosavadního či'st~ho katastrálního výn o.s u , a 
k tétO' dani' budou se vybírati mi,mořádné p,řirážky státní, 
z lie'sů v'e výš,i' 400'%', z ostatní půdy ve výši 200:0/cl. 

Z důvodů živelních pohrbm po.skytuje se sleva po
zemkové daně jen u lesů v témž rozsahu, jaký připouští 
ds. nař. Č. 124/1917. 

Nárok na slevu daně z důvodu živelních škod na 
zemědělských kulturách se návrhem nepřiznává. V přípa
dech rozsáhlejšího poškození může ale- býti přiznána ná
hrada daně, připadající poměrně na zničenou část natu
rálního. výtěžku. K úhradě těchto náhrad zřizují se zvlá
štní fondy při z'emědělských radách, které budou doto
ványjednak státními příspěvky (zatím ve výši 15<0/0 mi
mořádné přirážky státní k pozemkové dani, p'řipadající 
z veškeré půdy kromě lesůY, jednak částí obecních při
rážek (zatím ve výši 10% pozemkové daně) : Dosavadní 
zvláštní příspěvek ke krytí slev lia dani p'ozemkové (20/c 
kat. výtěžku) odpadá. 

Návrh - nepróvádf valo-risaci základu daně pozem
kové, a-- ponechává toto. řešení na dobu pozdější. 

Ač uznávám, že řešení této otázky na dosavadním 
podkladě je toho času neproved:itelné, př,ece mohl návrh 
tuto otázku řešiti aspoň zvýŠ'ením sazby, nebo i jinak, 
než ponecháním dosavadního stavu. Nastává tím značná 
disparita v daňovém zatížení proti jiným výrobním vrst
vám, přes to, že návrh zákona o úpravě finančního ho
spodářství svazků územní samosprávy nestanoví maxi
mální výši přirážek samosprávných k tétO' dani. Omezení 

' výše samosprávných přirážek váženým průměrem z roku 
1926 bude jistě /daleko menším zatíž'enírn poplatníků po
zemkové daně, než kdyby výše . této. daně, resp. její zá
kl-ad byl přizpůsoben dnešní důchodové hladině a auto
nomní' přirážky k ní byly maximaHsovány. 

D o m o v ní daň člení návrh - jako dosud - na 
daň činžovní a daň třídní. Okruh zdanění činžovní daní se 
rozšiřuje na úkor okruhu d.aně' třídní proti dosavadnímu 
stavu a základem této daně bude hru b Ý výnos uplynu
lého roku pro tento. berní rok. Daň bude se vyměřovati 
každoročně a sazby stanoveny jen dvě - 12'%: a 8.0/0\ -
tedy nižší než dosud. 

Stavby, sloužící výrobě, jsou vyňaty z daňové poviu· 
nosti. Z dŮ'vodů stavby poskytuje návrh zákona dočasné 
osvO'bození na 6 roků ode dne dokončení stavby. Lhůta 
tedy zkrácena, naproti tomu však osvobození ' rozšířeno 
na veškeré přirážky. Pro. domy s malými byty stano
veno osvobození na 12 let. 



Ostatní stanovení o dani domovní, ze]mena u~tano
ven( o daňovém subjektu a objektu, jsou podrobněji a 
ílčelněji upraveny. 

R e n t o vád a ň nedoznává návrhem značnějších 
změn proti dosavadnímu stavu. Nutno zejména vytýčiti , 
že osnova navrhuje osvobození selských výměnků od 
této daně. Sazba pro daň přímo vybíranou jest 3% , prO' 
daň vybíranou srážkou pravidelně 6% , výjimkou vyšší 
nebo nižší v rozpětí od 1 %' do 100/0'. Rentová daň vybí
raná srážkou není podkladem pro přirážky. Daňová po
vinnost a povinnost ku srážce daně zůstává celkem ne
změněna. 

Daň z ta n ti e m zůstává nezměněna. Sazba bude 
100/0. 

Daň z v y Š š í h o s I u ž n é h o, která byla svého' 
času zrušena , zavádí se opět v poněkud změněné formě. 
Této dani budou podrobeny služební požitky př,evyšující 
100.000 Kč. Sazba bude 30/cl a ' ~udou k ní vybírány auto
nomní přirážky. Vzhledem k výši sazby daně výdělkové 
jest opětné zavedení této daně nejen oprávněným , ale 
i nutným. 

T r e s t ní u s t a n o ven í jsou společna pro všech
ny druhy přímých daní a unifikována. Platný zákon činil 
rozdíl mezi zkrácením daně a zatajením daně. Návrh 
spojuje tyto delikty pod pojmem zkrácení daně. Může 
míti proto i nep odání přiznání v zákonné Ihů1ě eitelné 
následky pro poplatníka. 

Přes to, že některá přísnější trestní ustanovení dluž
no p lně schvalovati, nemohu přece se všemi souhlasiti. 
Bude na našich zákonodárných sborech, aby doplňky po
staraly se o ochranu poplatníků proti možným výstřel
kům vyměřovacích úřadů. Zejména by bylo záhodno, aby 
přímo zákonem bylo stanoveno, že před zahájením trest
ního řízení vyměřovací úřad jest povinen oznámiti po
platníkovi, že udání došlo, případně sděliti jemu jeho ob
sah s tím, aby se do určité lhůty O' něm vyjádřil. Tím by 
poplatníku byla zaručena možnost pr,oj.eviti dodatečným 
přiznáním účinnou lítost, která podle platného práva byla 

.vykučena , jakmile došlo vyměřujícího úřadu oznámení 
o udání. 

řIlavním daňovým deliktem jest dle návrhu vědomé 
zkrácení daně, které bude trestáno 1 až 10násobkem 
skutečného zkrácení daně . Pro zvláště kvalifikované 
trestní činy stanoven jest fakultatiVní trest vězení až do 
2 let. K p o dstatě trestního činu stačí prokázaná vědomost, 
dolus se nevyhledává. Důvodová zprává toto opatření 
široce odůvodňuje. t 

N a zkrácení daně z hrubé nedbalosti, z nedopatření , 
návod a pomoc a quasi pokus stanoveny jsou vysoké 
peně:tHé pokuty. 

Trestnost zaniká: smrtí, účinnou lítostí, upuštěním 
od trestního řízení, promlčením a udělením milosti mini
sterstvem financí nebo v přenes,ené působnosti zemským 
finančním úřadem. Trestní nál'ez vydá vyměřující úřad . 
Trest vězení může ulO'ž'iti toliko tříčlenný senát, který 
tvoří finanční úředník, soudce z povolání a soudce laik. 

Bylo by snad účelno, aspoň pro odvolací stolici, zří
diti skutečné odvolací soudy, které zná německé prá
vo, v sídlech okresních finančních ředitelství, a to nejen 
pro trestní nýbrž pro veškerá odvolání, aby předešlo se 
přetížení zemského finančního ředitelství (odvolacích kO'
misí) a odvolání mohla býti s urychlením vyřizována . 
V tom případě činnost zemských finančních ředitelství 
byla by obmezena čistě na dohlédad činnost a ostatní ad-
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ministra tivní s lužbu, což by by lo pro finanční spravu jen 
s prospěchem. 

V této věd nemohu se nikterak přikloniti k úvahám 
důvodové zprávy, kte rá stojí tu na úplně zamítavém sta
novisku. 

Osnova zná také instituci pořádkovJ'rch pokut až do 
výše 5.000 Kč, které mohou býti i opětovně uloženy. 

S p o leč n á u s t a n o ven í všem přímým daním 
vykazují z'ejména tyto novoty: 

Pro vyměřování daně důchodové a všeobeci1é daně 
výdělkové navrhuje osnova zřízeni sPQileč~é daňové ,ko
mise. Členové a náhradníci daňových komisí budou jme
nováni pro svůj obvod finančním úřadem II. stolice na 
dobu 6 let a to: polovinou dle návrhů zemědělských rad 
a obchodní živnostenské komory z poplatníků daně dů
chodové a případně výdělkové, druhou pO'lovinou úplně 
volně. Od volebního systému bylo právem prQ jeho ná
kladnost a ztrnulost upuštěno. 
. Ze zásad vyměřovacích diužno vytknouti: Vznik-
nou-li pochybnosti o správnosti nebo úplnosti v přiznání, , 
vysvětlivkách nebo dokladech, bude vyměřovací úřad 
p·ovinen vyzvati poplatníka k doplnění, vysvětlení, nebo 
jinému způsobu od\stranění ' pochybností vyměřovadho 
úřadu. 

Práva poplatníkova ve vymerovacím nzení jsou 
v přehledu tato: Poplatník, není-li v kontumaci, můž·e žá
dati , aby: 1. proveden bylo určitých skutečn ostech dů
kaz, 2. byli přísežně vyslechnuti jím navržení svědci Q 

znalci, 3. bylo s ním oS.obně j-ednáno, 4. ústní jednání 
s ním konáno bylo v užším výboru, a 5. vyloučen byl 
z jednání tohO'to, výboru člen komise, soutěžící s poplat
níkem. 

Návrhem stanovena jsou podrobná pravidla o nahlí
ženÍ' do knih a o místní prohlídce. § 313 odst. 2. č. 1 ku 
kOl'lei ustanovuje , že nabídnutý důkaz knihami připustí se 
nebOl nařídí jen tehdy, nelze-li pO'dle názoru vyměřova
cího úřadu prokázati sporné okolnosti jiným způsobem. 

V praxi bude toto ustanovení znamenati asi tolik, 
že důkaz účetními knih mi ve prospěch poplatníka bude 
velmi zří.dka připuštěn . - Chápu, že důkaz ten je pro 
vyměřovací úřady, které nemají potřebné ílčetní odbor
níky, dosti nestravitelný, není však dúvodu, proč by dnes, 
kdy té:něř každý podnikatel používá ku vedení účetnictVÍ 
cizích ·spolupraoovníků, a tím z většiny vyloučena jest 
možnost jeho nepravdivosti , ne'měl býti! tento důkaz 
rovnooenným ostatním. 

Navrh měl by býti aspoň doplněn ustanovením, že 
důkaz knihami, trvá-li na něm popla,tník POl vyčerpání 
ostatnkh důkazů, nesmí býti bezdůvodně odepřen. Návrh 
poskytuje přece tolik možností na ochranu vyměřujících 
úřadů, že nemusí se důkazu obchodními knihami nikterak 
báti. Poukazuji jen na vOllné uvážení důkazů (§ 324 
odst. 2.) a trestní sankce. 

Na tomto místě dlužno se zmíniti o velmi důležitém 
ustanovenÍ. 

Nebude-H přiznání podáno včas, t. j. do lhůty určené 
zákonem, nastane eo ipsOl již kontumace. Musí býti tudíž 
tyto lhůty bezpodmínečně dodrženy resp'. nutno v těchto 
lhůtách žádati za prodloužení' lhůty ku podáni přiznání. 
Ten, kdo by čekalI na vyzvání, mohl by býti překvapen 
nečekanol;l výší daňového předpisu. 

Toto ustanovení pokládám za velmi účelné, jen jed
notlivé lhůty, v návrhu stanovené, měly by býti delší 
nebo asp oň vytčeny bližší zásady pro povolení další 



lhůty, aby poplatník nebyl vydán na milost a' nemilost 
vyměřujících úřadů. 

Lhůty pro podání přiznaní podle §u 307 návrhu jsou 
ty.to: 1. - u zvláštní daně výdělkové - do 15 dnů po 
předepsaném schválení účetní uzávěrky, nejdéle však do 
6 měsíců po obchodním období; 2. - u činžovní daně -
v době od 15. prosince do , 15. ledna; a 3. - II ostatních 
daní - v době' od 1. ledna do konce února. 

Ostatní lhůty, zejména ve vytýkacím říz,ení, nesmí 
býti kratší 8 dnů. Lhůta odvolací je 30denní. 

Úroky z prodlení připadají jen státní pokladně. 
Promlčení daně nastává po uplynutí 4 roků od po

daného přiznánr resp. p:osledníhOl úkonu vyměřuHcího 
úřadu ve styku s poplatníkem . . 

Uvážíme-li, že za normálních poměrů předválečných 
daně byly nejpozděH uplynutím ,druhého roku předepsá- _ 
ny, že návrh zákona zjednodušuje řízení, že vyměřujícím 
úřadům dána daleko větší pravomoc, než dosud mají, ne
chápu, proč by promlčecí lhůta 'nemohla býti zkrácena 
11a 2 roky po podání přiznání. Je přece notoricky známo, 
že daňovou tíseň v neposlední řadě zavinilo hromadné 
-vyměřovaní, kterým také finanční správa byla citelně po
škozena (daňová vyrovnánO~ Poplatníci byli by pak 
aspoň trochu chráněni před hromadnými předpisy. 

Tolik tedy o jednotlivých ustanoveních návrhu. 
Bylo by hrubým nevděkel'ih nezmíniti se o důvodové 

zprávě, která je velmi instruktivní a jistě jedinečná svého 
druhu. Doporučuji ji vřele ku pročtení nej,en všem poplat
níkům, ale zejména všem, veřejným činitelům. 

Návrh zákona má však také ustanovení zasahuHcí do 
poplatkového práva. 

Čl. XIII. uvádědch ustanovenr navrhuj'e: , 
1. - Nejmenší hodnota poz,emků, podrobených dani. 

po.z'e:nkové, činí plro účely poplatkové padesátinásobek 
dosavadního ryzíhO' katastrálního výtěžku. DO'sud nej
menši přípustnou hodrnO'tou poz,emků byl 70násobek daně 
a zvyšu}e se tedy nejmenší přípustná hodnŮ'ta p'Ů'zemků 
o 250'%: 'Hm, ž,e za základ bude vzat ryzí katastrální vý
tě~ek na ,místě p,oz,emkové daně. 

2. Nejmenší -hodnota budov, podrobených zásadně 
dani činžovní, činí v místech, kde je pronajatO' více než 
1 čtvrtina ohytných místností, a v léčebných lázeňských 
místech čtrnáciinásobek a v ostatních místech dvanácti- ' 
násobek výtěžku, který byl základem pro daň na ' rok 
předcházeHd ten rok, v němž platební povinnost cO' do 
poplatku vznikla. Dosud platil za neimenší hŮ'dnotu tě,chto 
budov 60násobek Č'inžovní daně. Zvýš'enÍ jest tu as 50o/~:. 

Musím se zmíniti ještě o otázce »S a mop o j i š t ě
n í« (Selbstversicherung), která se dotYká jak dan.ě dů
chodové, tak daně výdělkové, všeobecné i zvláštnÍ. 

Návrh zákona neřeší tuto otázku vůbec. 
Samopojištění přicháZÍ 'však dnes v úvahu nej,en pro 

věcná poji'štění, ' ale' i pro pojištění životní. Moderní da
ňové systémy resp. zákonodárství řeší tutO' otázku ve-
směs příznivě. ' . 

Bylo by tedy jistě na místě, kdyby do záknna bylo 
pojato ustanovení o odpO'číta'ielnosti' r:oookh ~ástek resp. 
dotací tohoto druhu pojištěnÍ. 

Otázka samopoH'štění životního, řeší německý zá
kon o dani z příjmu z roku 1925 v §u 17 odst. 3. velmi 
vhodně, a recepce tohoto ustanovení listě by podpořila 
u mnohých smysl prO' spořivost nehledě ani k národohO'

· spodářskému jeho významu. 
Daňovou reformu dle 'návrhu, ať již nesplňuje všech 

přání t)oplatnictv8, jistě všichni vítáme, Jest tO' dílo oprav-
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du záslužné, na jehož uskutečnění pracovala theorie i pra
xe ruku v ruce. Díky 'nynějšímu ministru financí prof. 
Dru EngliŠOVi uplatněny v návrhu mnohé theoretické zá
sady na prospěch daňové spravedlnosti, vyměřovací ří
zení zjednodušeno a mnohá sporná ustanovení platných 
zákonů budou patřiti minulosti. 

O význa':nu r'eformy po stránce unifikační a kodifi'· 
kační netř,eba s,e ani zmiňovati. 

Reforma dajl0vá bude znamenati velké ulehčení nejen 
pro vyměřovací úřady, ale i pro poplatníky, kteří svým 
»zdravým« rŮ'zumem nemohli pochopiti .mnohá ustano
vení, která sice před 30 lety pyla přijatelná, dnes však 
za hospodářského pokroku a za vysokých sazeb daňo-

- vých jsou nejen nespravedlivá, nýbrž zájmům státu pří
moškodlivc1 a hrozíd daňovou morálku, pokud kde ještě 
jest, úplně zničiti. 

Daňová morálka poplatniCtva nikdy a nikde nevyho
vovala fisku. 

Co' jest to daňová morálka? Jest to vědomí poplat
níků, že j'ejich povinností, jest v,e vlastním zájmu přispěti 
úměrně sVÝ1n důchodŮ':n na úhradu pO'spolitých výdaJů. 

Nebyla u nás nikdy na své pravé výši a he-lzé ji také 
úplně vymýtiti, ' jako nelze vymýtiti jiné špatnosti lidstva 
(ku př. uI-odnnO'st, egoismus, chorobnou ctižádost, která 
nezná míru ve volbě prostředků k j,ejímu ukojen1 atd.). 

Větš:iny těchto""Mských špatností veřejný život si ne
všímá a věnuje pozornost jenom těm, jichž vyšší míra 
je s to, ohroziti živo.t člověka nebO' }eho statky. Jest to 
v prvé řadě zločinnost. 

Je nesporno v theorii a dnes i v praxi, že k omezení 
zločinnosti nestačí zvyšovati míru trestů, a že ' nutno vý
chovou slabé a špatné lidské charaktery včas od zločin
nosti odvraceti. ' 

Podobně má se to s daňovou morálkou. Co přispívá 
k jejímu Iloklesu? 

1. - Špatné daňové zákonodárství, zejména co do 
zásady daňové spravedlnosti a co. do ·sazeb, ležících za 
hranid daňov~ ímosn6sti; 

2. - chybný postúp finančních úřadů, ' zejména . pak 
nedůvěra finančních úřadů vůči, poplatníkům; a 

3-. nehospodárnost ve veřejném ' životě, vlastriě. s. ye
řejnými penězi a j,akýmkoHv majetkem veř'ejným aJ se 
strany vlády, parlamentl), z,emí, okresů neb obcí,' která se 
na konec vždy projeví ve vysokých daňQvých sazbách, 
neúměrných daňové únosnosti poplatných složek národa. 
O dalekO' horších zjlevech se ani nezmiňuji, ' jako jést 
úplatkářství, zpronevěry, atd. 

Jak lze zvednouti daňovou morálku? 
Jedině odstraněním přfčin jejího. poklesu. 
P r v ní příčinu - špatné daňové zákonodárstVÍ -

řeší se zdarem, až na nerovnoměrllost v daňovém zatí
žení různý,ch výrobních vrstev a vysO'ké sazby, driešnÍ 
návrh daňo.vé reformy. 

D r u h á příčina - chybný postup firiančních úřadů 
- leží v ,nich samý'ch a jest nejen na úřadech jim nad
řízených, nýbrž i na' našich zákonodárných sborech, aby 
zjednaly co nejdříve nápravu účelnou organisací a zJed
nodušením administrativních prací. 

Tře t í . příčinu - nehospodárno.st ve veřejném ži
votě - mŮ'hou odstátniti a musí odstraniti zákonodárné 
sbory, vláda, zástupci · samosprávy a v neposlední řadě 
státní a jiní veřejní zaměstnanci naprostou- šetrností,. řád-



ným konáním svÝch povinnosti, zejména rychlým VYrl
zováním všech podání a vymý'cenim nezdravých zjevů 
z naš,eho veřejného života: 

Myslím tedy, že se nemýlím, když řeknu: 
»Daňová morálka buďe u nás taková, jakou si fiskus 

a činitelé výše jmenovaní svým jednáním vychovají.« 

Notář Dr. Kotěra: 

Úprava řízeni pozůstalostního.*) 
V měsíční schůzce brněnské odbočky Spolku čsl. notářů 

pojednal jsem o tom, že již z důvodů unifikačních nastane 
v brzku nutnost úpravy našeho řízení pozůstalostního a že jest 
věcí našeho stavu, aby k otázkám dotyčným zaujal již p'ře
dem určité stanovisko. 

Všeobecnou část nesp,. patentu pokládám i pro další dobu 
za zcela případnou. 

Pro řízení pozůstalostní 'nutno však předem vysloviti ně
které názoTY všeobecné povahy: 

I. Předem nutno uvážiti, má-li se podržeH intervence 
úřední ve všech případech, či připustiti intervenci jen na po
žádání stran, případně ex offo jen k ochraně nezletilých a ne
svéprávných. neb konečně upustiti od všeliké intervence úřední 
pro projednání. 

Podle mého názoru nutno háiiti Intervenci úřední vždy, 'jak 
iest tomu dosud u nás. 

Důvody jsou tvto: 
1. Ohledy fiskální : pokládám za to, že jest povinností úřa

du ,pozůstalostního ,nejen hájiti zájmy státu na popladch, ale 
ještě spíše právlllí 'porada stran v těchto věcech, které jsou 
velmi spletilé. · Rozumná porada dovede účastníky chrániti 
proti někdy až přílišné ostrosti úřadů finančních; dovolávati 
se ochrany opravnými prostředky jest nejen nákladné, ale vrhá 
špatné světlo na celou strukturu řízení pozůstalostního i po
platkového,. ' 

2. Vedení záležitostí sirotčích. kuratelních, ať už jsou k to-
mu oprávněny soudy či jiné orgány státní. ' 

3. Úřední zasahování vyžaduje si i celá struktura práva 
dědického. Naše předpisy jsou sice yelice detailní, jemně styli
sovány, jejich složitost jest ale příčinou, že bez intervence osob 
práva znalých a prakticky zkušených není možno dědicům 
záležitost rozuzliti beze sporů. Dnes mají v poměrech dě,di
ckých vliv i poměry sociální, jmenovitě poměr mezi manžely, 
který ie dnes daleko více uvolněn, nejrozmanitější odbavení a 
nákladná často' výchova dítek, pak dne-šními poměry vyvolaná 

, neochota dítek, podrobiti' se přání zůstavite'le ať UŽl z rozmaři-_ 
losti či zlovolnosti. 

4. Neposlerlnim důvodem jest i tradice. Řízení pozůsta
lostní zavedly původně vrchnosti k ochraně svých práv, otáz
ka altruistická vznikla teprve dodatečně, po uvolnění pout pod-
danských však vstoupila plně do popředí. ' 

Praxe ukázala, že výsledkům našeho řízení pozůstalost
ního se jistě v 95 PTocentech účastníci spokojeně podrobují. 

II. Ve věci příslušnosti nutno přihlédnouti k tomu. že od
padnou jistě v brzku zemské deskv a zánikem privilegií sta
vovskýchodpadne důvod pro přidělení některÝch pozůstalostí 
soudům sborovým. takže nastouPÍ vždy jen soudy okresní. Aby 
pak soudv užívalv jako orgánů k projednání notářů . k tomu 
důvody zde dávati nebudu, bylo iich mnoho zahrnutOc.. v me
morandu. které bylo zasláno min. spravedlnosti a uveřejněno 
v Českém Právu notářem Drem Tognerem. 

Přidělením trvalým se ovšem posílí značně i praktické vy
. cvičení notářů a odpadnou Jistě všecky výtky, které až dosud 
sponldickv iednotlivým notářům či'něnv bylv. 

Za nejdů!pžitěiší pro toto pověření notářů v tom smvs,lu, 
jak! iie to. na Slovensku, pokládám to , že projednáním přichází 
so,udce snaďno do kolis-e: 

a) kdvž proiednává soudce, jistě podává stranám náměty 
na urovnání celé pozůstalosti a vykládá své názory právní. 
Doide-Ii přece ku sporu, pak velice často na menších soudech 
spor řeší tý~ soudce a velice snadno se dostane do rozporu 
s námětem, který před stranami hájil. Odium, které chovala 

' *) Uveřeiňuieme několik myšlenek a námětů p. autora, 
čerpaných z praxe pozůstalostní. Vítali bychom, kdyby se 
o věci rozpředla diskusse. - R e d a ki c e. 
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s trana. k námětu soudcovu, se pak přenese l1a oUdc'e samého, 
ač t ýž na tom nemá nejmenší vifly ~ 

b) ve věcech poručenských íi kuratelních pak jest soudce 
vlastně vždy zástůpce111 těchto' svěřenců , tedy by neměl vůbec · 
rozhodovati spor, V němž vystupuje strana jeho ochraně svě
řená. Notář nesmí jako plnomocník vystupovati ve sporu, kde 
se jedná o jeho spis: soudce ale musí rozhodovati ve sporu, ač 
redna ze sporných stran podléhá jeho zodpovědné ochraně. 

III. Z á s a d a ff z e n Í : 

Na Slovensku jest zavedena zásada řízení ústního bezw 

výhradně. 
Jednání ústní se osvědčilo v řízení sporném a platí tím 

spíše pro řízení mimosporné, kde se nutně vyžaduje, aby stra .. 
nám bylo 'dáno nepředpojaté naučení o v šech předpiseGh za
konných. 

Patent má dosud pro jedl1árti u soudů sborových přede
psáno řízení písemné, obligatorně, pro soudy -okresní fakul
tativně . Prvé patrně odpadn,e, u soudů okresních jeví s.e nutno 
je odstraniti. Jest iisto, že největší část pozůstalostí u okres
ních soudů se projednává ústně. 

Pokud se děje písemně děje se tak na základě p,ředcho
zích porad u soudu. Tato poradní činnost soudní, řekl bych 
mimořádná, jen soudy zbytečně zatěžuje, jest neodůvodněna 
už z toho důvodu, že se jedná vždy o účastníky zámožné, jest 
ale také nepřípustna, protože předcháZí vlastnímu rozhodnutí 
soudnímu. 

Potvrdí mi pakzaiisté všichni soudcové, že podání písem
ná o celém projednání pozůstalosti isou skoro v~ďy neúplná a 
vadná, soud musí svolati účastníky k doplnění a tak se zvrtne 
řízení písemné zas,e v ústní. _ 

Bezprostřednost řízení ústního, možnost vyložiti normy 
zákonné Všem účastníkům v oči, poučení jich o důsledcích 
každého jednotlivého kroku a slova, jsou nenahraditelny. 

Přj tom poznamenávám, že by bylo zaujmouti i stanov,isko 
k otázce ověřování plných mocí pozůstalo'stních. . 

Říditi potřebu ověření dle vzdálenosti, pokud se i'edná o vy
stavení listiny v rep'ubHce, pokládám za bezvýznamné, za to 
by se ale mělo přihlížeti k obsahu věcnému , a žádati ověření 
plné moci vždy, kdvž se zmo'cňuje ku krokům dalekosáhlým, 
jako přihláška dědická. bezpodmínečná , vzdání se, uzavření 
smíru neb dohody o přidělení pozllstalosti , zvláště nemovité. 

Tu nastupuje často převod majetkový, pro který i knihovní 
zákon ověření předepisuje. 

IV. Přicházím k otázce odevzdání pozůstalosti: 
Začnu z úvah trochu odlišných : 
Dělení pozůstalého majetku mezi účastníky nepokládá pa

tent za součást nezbytnou k projednání pozůstalosti, před ode w 

vzdáním je pokládá za fakultativní, po odevzdání za úkon 
zcela soukromý. 

Ovšem uŽ' v samém patentu jsou prvkv, které ukazuií na 
rozličnost úkonu toho před a po odevzdání pozůstalosti : 

Tak přinezleti1ých a pod. má se provésti dělení vždy, 
dílčí listina se má uschovati u soudu. Když se dělí zletilí, má 
soud naříditi stání, dělení pro,vésti , o tom přesný protokoL se
psati , když donesou listinu dílčí, má protokolovati iich pro
hláš-ení o tom, že jest spí-ávná a ji uložiti u spisů pozůstalost
ních. Konečně v listfně odevz,dací se má učiniti odvolání na 
předsevzaté dělení. To vše při děiení po odevzdání odpadá. 

_ Obč. zákon nemá o dělení pozůstalého majetJ.<iu žádného 
specielního, ustanovení a dle názorú rozl. spisovatelů nutno za 
to míti, že jest pokládati dělení takov é za úkon soukromý, 
který nabývá účinnosti odevzdáním a PTávní povahou patří 
mezi dělení společného vlastnictv í. 

Ovšem ví každý praktik že děJ,ení takové má v sobě mno
ho prvki'l, které neodpovídaií po jmu dělení. V něm se provádí 
ponejvíce porovnání o Doložkách započítatelných do podílu 
dědického a povinného,. často i koupě podílu, často je tu da
rování. neb zaopatření osob méně kt výdělku zOllsohilých , tedv 
úkon liberální a podobně. Že se do takového dělení často 
zabírá i m~jetek neien p'ozůstalostní , ale i spoluvlastnictví 
účastníků. jest samozřejmo. 

Předpisv poplatkové věnuií takovému dělení · před ode
vzdáním daleko větší pozornost. 

V pop!. nov. z r. 1915 v ~ 14 užívá se pro ně výrazu Erb
iiberefnkommen - tedy dohoda dědiců - ne dělení , a uvádí, že 
v tom případě , když se ořed odevzdáním pozůstalosti porov
nání uzavře o nárocích dědických a odkazovnickvch, mají se 
poplatky z obohacení vyměřovati tak, jako by dotyčné ma ~ 
jetky, tedy vě ci neb právfl, přímo napádly , 




