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z:ákonodárných predlohách, jako: zŤÍzení známých fondu sanač,

niho a zajišťovacího, banky cedulové a pod.), jest žádoucno, aby 
OSIiOVy takové podrobeny byly napred verejné disku8~ a kritice ne
jen ruzn ~Ťch odborných korporací, ale celé vel'ejnosti. Zejmena 
když zákonodárné projednání otázek takových, v koaličních stra
nách dohodnutých, jest pak již jen pouhou formalitou, ponevadž 
.ani príslušn~Tm výborum ani plenu sboru zákonodárných (dokon
ce jjž ne' senátu) není dána obyčejne ani yecná ani časová IllOŽ
nosi na návrzích takový ch nečebo podstatného menili!.:;) 

A tak nelze, ani dnes jeSt8 ur6ite yjci, zdali osnovy tak, jak 
jsou vytišU~ny, stano u se predlohou vládní, čHi nic. J sou stále jcšf~ 
pi'edmetern rozhovoru zástu]Jc1:t politických stran, které na ruz
ných podstatných jejich částech se ješte nesjednotily. Proto, jak 
praveno, zmeny a snad i zásadní a pronikavé zmeny nejsou j8št~ 
vyloučeny. Jedno však pŤi tom jest jisto, že totiž reforma daňová 
u nás jest nutna a že každ'f~ další odklad reformy té byl by na 
újmu nejen celého našeho hospodárství národního, ale i sami ch 
financí státních . 

. T. Sat';if1'ník: 

o sovetském právu ruském. 
(Po kmčování.) 

Pr'ávo agrární. * ) 

Pozemková otázka zaujímala v ruské revoluci llejprednejší 
misto; bolševismns nabyv nloci, započal jhned s jejím rešenim. 
Již 26. i~íjna 1917 vydán byl dekret, kterýlll vlastnictví k pude by JO 
zrušeno bez náhrady a všechny údelné, klášterní a církevní statky 
dány byly k disposici volostn')Tm (okresním) komitétum a újezcl
ným (krajským) sovetum. 

Dekretem z 24. června 1918 bylo nanzeno t.voI'iti zvláštní 
komitéty C»k01~bedy«, t. j. komitéty bícln~rch): volebního ljráva' do' 

3) Mezitím osnovy byly konečne učineny vei'ejnost i pfístupnými, 
ale jen v piivodním svém znení, ačkoliv se proslýchá, že podrobeny byly 
v di'tverných poradách opet podstatn.:y"m zmenám .. 

*) Stať prof. K. 1. Zajcevé\. 
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nich aktívního i pasívního bylí však zbavení »l1otoriét.í vykoŕi

sťovatelé a boháči, hospodáŕi, mající nadbytek obilí a jiných zen~B 

delských produktu, dále tako ví, kterí meli obchodní neb prurľlY- . 
slové podniky, osoby, které bérou užitky z práce delnikú a jiných 
osob námezdných« atd. Uvedeným komitétum náležela veliká moc: 
mohly disponovali nejen zásobami, nýbrž i inventárem jednotli
vých hospodáru. Zároveú započato s kampaní pro zkomunisování 
sejského hospodárstvi, a to tak, že jedna-k počaly se v nem uplat
novati zásady komunismu, jednak tím, že melo býti vytvoreno 
státní hospodárství selské. Ideálem techto snah mela hýti velká 80-

v8tská hospodárství, komuny, společné obdelávání pudy a její Vy

užití. Návod k jejich uskutečnení podával zvláštni z á k o n ( » polo
ženije«) o socialistickém zrízení pozemkovém D

o z P U s obe c h p f ech o d u k s o c i a l i s t i c k é m u z e
medelstvÍ (ze 14. února 19H)). 

Základní myšlenkou uvedeného zákona jest, že právo na 
pudu náleží tem, kdož jsou účastni v jejím obdélávánL Prídel púdy 
jest pŤÍpustným pouze hospodáfským jednotám. Púda podle zá
kona pŕideluje se volo ste m, kde obstará se potom reparŤ-ice púdy 
jednotlivým kolektivum obyvatelstva. Statky, na nichž hospod~lfi 

pouze jeden hospodáf, hyly sice do jisté míry zmíneným zákonem 
také povoleny, však kolektivní zemčdelství bylo vše.možné prote
žováno. 

Komunisace selského hospodárstv! nicméne skončila úplným 
ne zda rem ; na VIII. sjezdu ruské strany komunistické sám LenÍr.:. 
musil konstatovati, že vesnice lWl11uny nepŤ'ijala, že nutno zane
chati všeho jejího poučování a poručnÍ'kování, naopak učiti od ni 
sebe sama. Zahájena éra nové agrární polltiky a dÍ'Ívejší zákony, 
jež se nepotkaly se žádným púsitivnim výsledkem, byly meneny. 
Tfi principy staly se smerodatnými pro novou úpravu pozemko
vých pOnlenl : svobodná volba ~ormy užívání puely od obyvatel.:3tva, 
ustálení a jasnost pozemkových pomerú a podfízení agrární poli
tiky úkolu zvelebení produkce selského hospodárstvi. Počínajíc 

rokem 1920 vydávána rada dekretu, jimiž činily se stálé ústupky 
holé skutečnosti . Dne 22. kvetna 192.2 prijal všeruslq'r centrá,in í 
výkonný komitét osnovu nového základního zákona o pracovním 
využití plidy, který vlastne učinil »socialistickému zfízení agráT-
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nírnu « konec . Zásady její prešly do »p o z C 111 k o vé h o z á k o
n í k u «, potv-l'zeného 30. iíjna 1922. 

Obsahem zákoníku jest v stručnosti toto: Veškerá pLlda jest 
vlastnict"ím státním (čl. 2.), pii čemž všechny pozemky určené 

k selské mu hospodai~eni, tvoľí jednotný fond pozemkový pod sprá
vou národního komisariátu zen1ed8!ství a jeho mistních orgánu 
(čl. 3.). Pozemky tohoto fondu jsou: 1. buď y bezprostrední držbe 
státu, v kterémž prípade jeví se jako státní pozemkový majetek 
(čl. 5.) , jenž jest odevzdán jednotlivým státnímúiadúm a podni
kúm nebo jest v piímé sprá ve národního komisariátu zemedolství, 
2. nebo se poskytují k u ž í v á n í pracujícím zemedeleum, jich 
jednotám a ohyvatelum mest (čl. 4.). Yšichni užívatelé púdy json 
podi ízeni kontrole státní co do iádného uživání práv po 
ze.mk.ových .podle zemedelského kodexu i jiných zákonu (čl. í .). 
Podle toho veškerá puda, pokud se bezprostredne nenachází v ru
kách státu neb mest, jest v užívání zemedelského Jidn, a to hueľ 
jednotlive neh v hospodáiských družstvech. 

Užívací právo ( »právo na púdu«) jest časove n ~omezeno a 
muže b1Tti zrušeno pouze z dllvodu v zákone vytčen~-cll (čl. 11.). 
Exjstující hosQodáiství héiou se tím pod ochran II a Tozdelování 
pudy se zabraňuje. Duvody, z nichž možno ~' právo na pudu« zru
šHi,. jsou mimo z_ánik selského dvora, pouze výrok soudu neb zábor 
púdy zákonitým postupem pro státní neb jiné vei-ejné účely 

(čl. 18.). Pii posléze zmÍnené expropriaci poskytne se postižené
mu pud a na jiném míste a nahradí škoda (čl. 23.). Na pozemku 
hospodarí si užívatel pudy zpusobem jím zvoleným (čl. 24.); 
všechno náiadí, zarízení, osivo, vše, co na po.zemcich roste, náleží 
užívateli príslušné části pudy (čl. 25.). 

Zemedelský kodex prohlašujo užívací právo zemčdelcovo za 
časove neomezené, jinak vša,k užívatele pudy v mnCJhún ome
zuje. Zemedelee netoliko nesmí na pozemku provádeti výkony a 
učiniti zaŤÍzení, jimiž by se závažne ohrožovaly zájmy sousedu 
(čl. 24.), netoliko podléhá kontrole co do iádného vedení hospodár
ství (čl. 7., 57., 60., 61.), nýhrž nemuže pudu prodati, an~ kou-, 
piti, ni darovati neh poslední pOŤÍzení o ní učiniti. Zakázáno i za-

. staviti pozemek. Smlouvy učinené proti temto zákazuľlJ jsou ne
platné; kdo ž pak prestoupením zákazu se proviní, jsou hestáni po
radem iízení trestnjho, mimo to pak odnímá se jim puda, které 
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. uživají (čl. 27.). Propachtovati pudu jest prípustno neJ vyse na 
dobu dvou sklizňových období, pfi čemž prona.iímatel musí býti 
,dočasne oslaben ve své pracovní síle, pachtýf pak nemá práv-a 
p:ľijmouti více pudy, než sám muže obdelati silami z vlastního 
hospodárství (čl. 28.-38.). N ájem pracovních sil dopouští se jen 
tak clalece, pokud z vlastního hospodárství není možno zdolati 
nutné práce, pri čemž všichni členové hospodárství, kteH jsou 
k práci zpusobilí, musejí birti zamestnáni. 

Základni a nejmenší jednotkou pl'O využití p'ôdy jest d v ú l', 
. t. j. jednota osoh sdružených prací a p:ľíbuzenstvím, které spo
lečne vedou selské hospodárství (čl. G8.). Jest to starý útvar rus
kého práva se] s-kého, který v z81uedelském kodexu neutrpel pod
statných zmen. Druhou jednotkou .isou dru ž s tva. V družstvu 
má každý člen stejnou účast v užívání společného pozemkov-ého 
prídelu, aniž by jednotlívýrn členum mohly býti oclevzdány jisté 

'částice jako jejich prídel (čl. 103.); pozemkové podíly ustanoveny 
ovšem býti mohou - v tOlU prípade to pak bývá artel neb družstvo 
-se společným obdeláváním - anebo ustanoveny nejsou - pak 
ll11uyí se o t. zv. selsko-hospodárských komunách. Praktického 
významu tyto formy však nemajL Subjektem pracovního využiti 
pudy jsou tndíi k oje lc t i v y; yyužití pudy ind i v i d u á l II i
m i hospodári, rusk1r kodex zemedelský nezná. 

Dvory mohou užívati pudu bueT samostatne neh Y8 sdružení · 
's jin1rmi, kdy tvoh pak jakousi pozemkovou ' společnost (čl. 10.). 
DIe zpusobu využívání pudy delí se takm'é společnosti na tri typy: 
v prvém pripade společnost jest hospodárem, jenž vytvo:ruje artel 
neb komunu - toť výše uvedený zpusob družstevní. V druhých 
pHpadech společnost jest ~ouhrnem dvoru, kten'T vystupuje jako 
·obec, v níž p:ľídel pudy se vyrovnává, neb v níž rozmer práva 
jednotlivých dvoru na púdu jest nezmenitelný (čl 90.). nád tako
véto obce podroben byl dukladné reglementaci. 

Co se týče složení zmínených společností, jsou jejich plnopráv
njmi členy ysichni členo vé dvoru (neb komuny neb art-ele), kte:ľÍ 
-dosáhli 18 let veku. Každá spo}ečnost si svobodne volí formu vy
užití púdy (čl. 58.). PHstup nových dvoru s právem na pľldu 
jest p:ľípustn1r se souhlasem společnosti; pouze tam, kde jsou pre
by tky, jest možna výjimka, že zemedelské orgány samy mohon 
110vé »dvory« do sdTuženého celku včleniti . 
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Orgány společnosti jsou shromáždeni a orgány volené (eL 
52.); o posledních se v zákoníku nic hližšího neustanovuje. 8111'0-
máždení s~ skládá ~e "šech oprávnených členu (čl. 47.) a uznává 
se zákonným, jsou-li prítomni vedouci hospodári (domochozain) 
neb zástupci aspoň poloviny dvoru; má-li býti zmenena forma 
užívání pudy, vyžaduje se prítomnosti aspoň dvou tretin zástupeu 
dvorú a nejméne poloviny všech plnoprávných členu. K platnosti 
usnesení jest pak treba dvoutYetinové v8tšiny hlasu; pro ostatní 
záležitosti dostačuje vetšina prostá (čl. 54.). Každé usneseni za
náší se do protO'kolu, který nabývá platnosti teprve podpisem pred
sedy, sekretáre a vetšiny prítomných členú shromáždení. DozoL 
nad rádným dodržovánÍm zákonu dvorcovými společllustmi uložen 
jest volostnému výkonnému komitétu. 

Organisace státního pnlmyslu.*) 

Podobne jako do majetku pozemkového zasáhla ruská revo
luce i do podniku prumyslových. Již 1. listopadu 1.917 hyl vyhlá
šen de,kret o delnické kontrole nad prumyslem, kteróž opatŤení 

bylo p:ľípravnirm krok81n pro nacionalisaci prumyslu a prtvod 
všech podnikú do vlastnictví stá,tu. Nejrychlejšího postuIJu doznala 
nacionalisace od kvetna 1918; koncern r. 1919 možno ji považo
vati témer za skončenou. Veškeren prumysl mól se státi součásti 
státního apparátu. 

Rozvrat prumyslu tím zpusobený vyžadoval záhy radikál ní 
nápravy. Došlo se k poznání, že prumyslové podniky nutno vésti na 
podklade obchodnÍm. Nejprve bylo uznáno, 7-e vehké, technicky 
vypravené a samostatne organi'sované podniky mohou býti S8-

skupeny v jednoty na základe obchodního vedení. Forma vzájem
ných vztahu mezi správou sjednocených podniku a príslušnými 
orgány státními vymezena zvláštní instrukcí. V prvé poloyine 
r. 1922 nastal již úplný rozklad »jednotného socialistického hospo
dárství« v oboru prumyslu. Pod názvem ť r u s t 11 vznikly státní 
orgány, jimž sV8l'ena správa státního prúmyslu na podklade d G-' 

k o ce II tra c e a kťeré obdržely v nekterých smere ch struktul'u 
zvláštních subjektu právních, od státu odlišných. Vzniklo jich na 
400 a obdržely právo uzavÍrati smlouvy mezi sebou i s osobami 
jinými, ač v mnohém ohledu byly v tom omezovány. 

*) Stať prof. N. S. Timaševa. 
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Majetek techto prumyslovich skupin jest dvojího rázu: 1. vy
úatý z právnillo obchodu (pozemky, zafízeni, stroje), 2. majetek, 
s kterým mohou svobodne disponovati. lVIajetek prv)' nemuže býti 
zcizen ani zastaven terni orgány, které podnik vedou~ ani využit 
k uspokojení veritelu. Majetek druhé kategorie naproti tomu l'učí 
za dluby trustu a muže být zcizen neb zastaven. Právní pOI;-aha 
trusU! má dvojaký ráz : jsou považovány za právnické osoby ode
dne regjstrace, do jejichž administrativní a technické činnosti 39 

nej vyšší rada národnillo hospodárství nevmešuje; z druhé strany 
však náleží této rade a rade práce a obrany disposice mäjetkem 
trustu a veškerý zisk pripadá pokladne státní. 

Státní pO'kladna za dluhy trustu neručí; nejvyšší rada nál'oQ
niho hospodárství však nľuže, jestli roční rozvaha lJ y končila 

schodkem, vzhledem k zvláštnímu významu prací trustu pro stát, 
doporučiti rade práce a obrany, aby defiejt byl uhra~en ze státní 
pokladny. Není-li úhrada povolena, nutno pľikročíti k likvidnei, 
která jest závaznou : 1. ph zmenšeni základního kapitálu na dva 
tretiny a 2. pfi nedostatku obratových prostfed'kú k zaplacení 
dluhu. Majet.ek, který zústane po likvidaci, postoupí se k disposicI 
nej vyšší rade nár. hospodárstvi a na účet národniho komisariátu 
financí. 

Tfebas zmínené trusty jsou povahy sonkromoprávni, pfece 
moment vei;ejnoprávni v leckterém ohledu se II nich projevuje. 
Pracovní plán na bežný rok stanovi se pro trust nejvyšší národo
hospodárskou radou na základ.e výrohního plcinu dotyčného od
vetví prumyslového, který schvaluje rada práce a obrany. 'I'lmiž 
orgány moho u b~Tti stanoveny ceny, ba posléze zmínená r ada raá 
dokonce právo don u ti t i trusty ke s m l o 11 V á m se státnÍmi 
urgány, kde stanoví se nižši cena dodávky než tržní. .Jest pi'iro
zeno, že ») hospodá:ľská« rozvaha prumyslových podnikú jest za ta~ 
kových okolností velmi obtižnou i problematickou. 

PTonäjc?HJ p1"iitnyslových podniku ct konccse:t<) 

Snastoupením nOv-é ekonomické politiky sledov án a pri pn'i
myslu snaha, aby mohl býh llváden do drÍvejšího chodu a po
stupne restaurován. K tomu bylo ovšem zapotfem soukromého. 

*) Stať prof. A. A. Bogolj epova. 
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kapitálu; jenlllž v~ak sovetský stát nacionalisoyané podniky do 
soukromého vlastnidví odevzdati nechtel. Potrebám doby ,,:šak 
nutno bylo učiniti ústupky; 7.:e »státního vlastnidví" ruského byly 
JJ:fipušteny výjimky, coz se stalo bud~ pronájmem pn\myslm:)-ch 
poclnikú nebo koncesenli. 

ProstTednictvím pro 11 á j m u p o cl n i k li snaží se sovetská 
l110C dosíci toho, aby nájemci poskytli státu část produkce tikh 
podniku, jichž cinn08t nemúže 8all1a 8v1'mi orgány úspešne vé3ti; 
současne s tím však uchraň uje si možnost urr,ovati takový sr1'.er 
j ejich činnosti , který by byl v souhlasu s obecIl'ým hospodái;slc) m 
pJáném, sovet8kou mocí sleclovaném. Proto hlayne dávány v nájem 
podniky revolucí poškozené, které nepracují neb "eirni málo , neb 
na nichž státní moc sovetská nemá zvláštního zá jmll. 

O všech pronajatých podnicí<5h vedou se zvláštní záznamy 
místními neb centTálními hospodárskýmL orgány. Nájemní lhuta 
činí l)ravidlem 6 let. V nájemní smlouve se ustanoví výrobní plán, 
vytkne se druh práce ci její rozmer. Každá podstatná zmena zá
kladní výroby neb i toliko p:ľipojení výroby jiné múže býti pTove
dena pouze zmenou nájemní smlouvy. .Jako náj\?mné platí S8 

určité procento v'ÝroLkú; výše jeho kolísala mezi 5%-35%, V ny
llejší dobe lze nájemné platiti místa- in natura ve zlatých ruLlecb. 

Nájemce jest povinen šet:ľiti všech pravideI platných pro ná
jem delníkú a vubec práva pracovního. Výši delnidcých platú 
určují profesionální sYazy. Zakázky muže pfijímab jak od ::30U
kromých osob, tak od státních orgánú, výrobky však múže pro
dávati pouze uvnitf ruského státu, ježto vývoz za hranice jest mo
nopolem národního kOluisariátu pro zahraniční obchod. 

K dozoru nad pronajatými podniky jsou ustanoveni pri mí,st
ních radách národního hospodárství zvláštní kontrolo:ľi, kterí mají 
právo kdykoliv do podniku vkročiti a prohlížeti všechny dokumenty 
i knihy. Jsou povinni dozírati na provádení výrobního plánu, 
dbáti, by majetek a zaŤÍzení podniku nebylo ztenčováno, presvecl
čovati se o správnéln placení nájemného atd. Práva' teehto kon
troloru značne zeslabují postavení nájemcovo, tľebas se mu ga
rantuje, že spory ze smlouvy moho u býti rešeny jenom soudem a 
že jednostranné rozvázání smlcJUvy ze strany státu jest nepi'í
pustné, nýbrž opet jen na podklade soudniho rozsudku. 

Pro úpravu k o n ce s i utvoren jest v Rusku »h l a Y II í 
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k O 11 ce sní k O mit é t«, jehož členy j,mep.uje rada nárndních 
k omisaru. Vydává instrukce a narízení, které jsou závazny pro 
všechny orgány, jež mají vztah ke koncesním podnitkum. Forma 

e0rganisace koncesovaného podniku sjednává se dohodou mezi kon-o 
cesionárem a sovetskou mocí státní. Pri udílení koncesí prúmy
,slových, spojených s umistením kapitálu v Rusku, doprává sov8t
ská vláda vice volnosti a samostatnosti v organisaci podniku, na
proti tomu pfi koncesích na dovoz cizích tovaru a vývoz domác.ích 
,.surovin klade podmínky obtížnejší. Stát participuje na koncesova
ných podnicích jistý podil, jehož úprava pH rúzn~rc.h podnicích jest 
_rozličná. Pri zvlášte výhodných koncesích klade sovetská vláda 
'mnohdy jako podmínku poskytnutí vetší penežité pújčlcy. 

Nabytím koncese získává koncesjonáf právo zabývati se tim 
-Dctvetvím pn}myslu, které jest nacionalisováno a nachází se v ru
kou státu; zabezpečuje si exploataci pi·írodního bohatství Ruska 
11eb obdrží do své disposice velký závod neb továrnu. Koncese na
.byty v Rusku velikého rozšírení: jsou ,koncese na lov zye:ľi, trans
'portni, naftové, na za:ľÍzení ' telegrafu:, nejvíce vyvinuly Ee konc€~e 
Dbchodní. 

Lhuta kOllcesí slanoví se nejdéle na 20-26 let; jsou však kon
,cese i se lhutou čtyricetiletou a zase j, s lhútami luátkými, na pr. 
5 let, ba i 1 rok. Postavení koncesioná:ľu v mnohém jest dosti ob
tížné, ježto vetšinou jsou vázáni pod:ľiditi se z.ákonum sovetským a 
jen v nekterých smerech požívají jistých zvláštních záruk (smí
sené soudy pro Ilokteré spory, sídlo podniku stanoví se v ciúne, aby 
spory nemohly býti . rozhodovány v Rusku, cizí rozhodčí atd.). 

Právo pTáce,*) 

Jednim z nejtypíčtejších zjevu sovetské éry jest nesporne sbor
ník zákonu o práci, vydaný v r. 1918. Podle tohoto kodexu všichnj 
·občané ruské socialistické federatívní republiky sovetské od lG do 
.50 let, kterí nepozbyli zpusobilosti k práci zranením neb nemoci, 
podléhají pracovní povinnosti. Výkon práce se deje buď zpusobem 
'Organisované spolupráce, nebo konáním individuálních služeb neb 
výkonem jednotlivé individuální práce. Podrnínky pracovní usta
novují se buď tarifními predpisy, které stanoví buď národní ko-o 

*) Stať prof. K. 1. Zajceva. 
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misariát práce (pro státní podniky) nebo profesionální svazy.
J&OU však mimo toho i jiné ko~uny, v nichž podmínky práce se 
reglementují zvlá,Štnimi predpisy. Zákoník o práci vychází vubec 
ze stanoviska, že každ á prá,ee, ať námezdni, neb samostatná, či or
ganisovaná práce společná, podléhá reglementaci státl1í moci. 

Pracovní povinnost podle sovetských zásad jest současne 

i právo. Všichni k práci zpusobí1í občané mají právo na práci dIe' 
jejich specjálnosti i na náhradu na práei toho druhu ustanovenou. 
Uskutečnení práva na práci zabezpečuje se profesionálnjmi svazy 
avubec všemi orgány ruského státu (speci.elne sekcemi pro 1'e
partici pracovní sily); Tozdelování práce jest monopolisováno pľO 
stát. N astoupiti do práce s opomenutím státnÍch orgánú jest neJ
výše p:ľípustno jako výjim-ka (hlavne kele šlo o speciální znalo3ti 
neb zvláštní dúveru). Kdo jest bez práce, jest povinen udelenou 
mu práci prijati, trebas dočasne, a to i tehdy i když neodpovíclá 
jehlJ speciálním znalostern. Prijetí do práce múže predcházeti 
zkouška; kdo nebylpTijat pro její negativní výsledek, múže se od
volati k profesionálnímu svazu, který miUe zahájiti s dotyčným 
podni-kem vyjednávání. Nemá-li výsledku, rozhodne místní »oddíl « 
práce, který ll1uže nejen uložiti podniku, aby takového človeka pri-
jal, nýbrž aby mu vyplatil i náhradu za dobu sporu. Každý »pra
cující« - nepracuje-li za náhradu u soukromé osoby - muže 
býti rozhodnutím dotčených instancí preložen na jiné místa jak 
v jednom podniku, tak i do jiného podniku, Hebas by se pŤi tom 
musil pŤestéhovati. Propuštení z práce dopouští se jen v prípaclech 
určených zákonem ; chce-li kdo dobrovolne práci opustiti -- l)G~ 

jedná-li se o odchod z práce u soukromníka -- jsou predem udané-~ 

duvody prezkoumány. 
Každý práce schopný občan sovetského státu IJodle deh:ľ'f~tu 

z 28. června 1919 musí míti pracovní kní~ku, která jest dukaz8m' 
o účasti jejiho držitele ye výrobni činnosti i o totožnosti jeho osoby. 
Do knižky se zapisují sumy výdélku pod osobní zodpovedností pod
niku neb soukromých zamestnavatelu (na pr. u Ťemeslníln'J) _ 

Zmena služby neb práce poznamenává se v knížce, stej ne tak 
ipresídlení. 

Stupeň svobody delníka charakterisuje »zákon (položenije) 
o delnickirch disciplinárních soudech« ze 16. listopadu 1919-, 
Soudy ty jsou zr-ízeny pro všechny na,cionaJisované ' i soulu-orné· 
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podniky obligatorne » za účelem povznesení a upevnení výrobní 
a tarifní discipliny « . Ukládají tyto tresty za porušení ynitrního 
pofádku, normálního tarifu atd.: 1. dútku, 2. dočasné zbayení 
a klivního i pasivního práva volebního do svazových organisací ne 
dŔIe, šesti mesícú, 3. dočasné preložení na nižší hodnost s nižší pla

t OYO U sazbou ne déle než na mesíc, 4·. tldesláni na t0žk8 práco, 
'IT zájmu obecném nutné, s platem dIe míry vykonané: práce a ko-
nrčne v pi'ípade nenapravitelnosti 5. propuštení z práce spojené 
s oc1evzdáním do koncentračního tábora. . 

Podle toho, co výše rečeno, promenilo se k práci zpúsobilé 
obyvatelstvo vlastne v jednu pracovní armádu jednotného celku; 
svobod y sebeurčení nemel delník ani podnikatel. 

N OYOU organisaci práce prinesl z á k oní k z r. 1922. DIe 
úkolu svého lwdex zákonu o práci není výkladem zvláštního práva 
- . práva délnické thdy, není však také normoyáním práce v celérn 
j ejim rozsahu. Jest to obecne platné právo, jež se týká pouze 
prá cen á me z dní, avšak ve všech jejíeh formách . .Jak stanoví 
(31. 1. zmíneného kodoxu, vztahují se jeho predpisy na . všechny 
osoby, které pracují v námezdním pomeru ve všech podnicích, úra
-dech, v hospodáfshi i na ty, kterí užívají cizí najaté práce za 
náhradu. Platnost jeho týká se tudíž továrních delnjkú, bankov
n:ch, státních úredníkú, stej ne tak jako čeledínu, ' reťneslníkú, 

's} 'užek atd. 
Naproti ére dhvejší nový zákoník hlásil, že poc1kladem použí

vání práce človeka jest »pl'acovn í sm}ouYa ~( , t. j. smlouvLl o osob
nrlTI najmu. Pracovní povinnost se novľm zákoníkem sice takb 
ur.nává, však pouze ve výjimečných pEípadech (ku pr. pfi nedo
btatku pracoYllÍch sil pro závažné úkoly státní); normálním z<Í
kiadem jest však svobodná smlouva, trehas zákon ji v mnohých 
'smerech omezuje. Nejzávažnejší jest omezení článku 28., v nemž 
se stanoví neplatnost takových podmínek pracovní smlouvy, jimiž 
.hy postavení praclljícího bylo zhoršeno ye sl'ovnání s podmínkamí, 
kl.eré stanoví zákon o práci neb kolektivni smlouvy neb pravidla 
'0 'vnitinírn fádu v podnicích neh úi'adech, nebo kterými hy se poli
.tiekli neb občan sk á práva námezdnich osob omezovala. 

·Kolektivni smlouvy uzavírají profesionální syazy jakožto 
p.rGdstaviteló clelníku a služebníkú s najímatelem: V nich určují 
:se podminky práce a nájmu pro jednotlivé zamestnavatelské snh-
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jekty a určí se obsah budoucí osobní smlouvy pracovní. Kolektívni 
sm]ouvy jsou bucr generální ( t~; kající s~~ na pr. celého odvčtví prú,· 
ITl yslu) nebo lokální (místní). 

Platí-li pro nekteré odvetví generální srnlouva, mohou b{i! 
lokální sjednány jen v prlpadech "ýjimečných, v generální smlou
Y8 zv]ášte vytčených , Kolektivní smlouva vztahllje se na všechny' 
csoby, pracujkí v podnicích, do kolE"ktivní smlouv-y: zahrnutých, 
bez ohledu na to, zda jest jednotlivá osoba členem svazu či nikoli ; 
jest pro ne prosté ius cogens. Ko]ektivní sm]oll"Y se sjHlnávají pí
snnne a podléhají obligatorní registra ci pfi orgánech národního 
komisariátu práce; nezaregistrm'ané se neuznávaj L 

PodohnÝln hIS cogens, jímž se predem lUČlJje obsah smlouvy, .. 
j~lYLl :1 pravidla vnitľníbo rádu. Pravidla ta ustanovují se za úče:eln 
tegulace práce v poclnicích, ústavech j hospodárstvích, jestliže po-
\~ct zamestnaných činí aspoľi 5. 1I,1:ají obsahovali jasné, presné a 
lJokud mozno i úplné sepsání povinností pracovních, upravovati 
ac.lminishaci EL zodpovednost za jej ich porušení. Nemohou odpo
lovati zákonum ani platné kolektivní smlouve. 

Nový zákonÍ'k o práci neuzná,yá žádn~Tch pracovních sdru
žen] krome profesionálních svazú; mimo ne neexi8tuje žádnýcrr' 
pracovních jednot ani pracovních práv. Svazy mají právo vystu
lJo\'ati pl'ed rozličnými orgány jménem pracujících; komitéty del-
llíkú a sluzebníku zastupují jejich zájmy vuci podniku, pred stát
nimi orgá,ny, dozírají nad pi;esným plnením norem o práci od za
mestnavatelu, nad yýplatou mezeI, naď zdravotní ochranou, pra
cují ke zlepšení hospoclárského postavení dčlnictva. spolupúsobí na: 
(;innosti podniku. Celkem možno yytknouti tfi základní smery 
'\' činnosti profesionálních syazu: 1. zlepšení kulturního a mate-
rialního postavení pracujícich, 2. zastoupení zájmú pracujíeích
vúói podnikum a 3. jsou do jisté míry mocí verejn/Ju, Tegu]ujíc8'> 
č1 organjsujíce národní hospodárstvi a dozírajír.,e na zachovávánf 
pracoyního práyu. 

Sovety profesionálních svazu jsou volení jnspektoH práce, 
které národní komi8aTiát práce pouze potvrzuj8. Významná Tole~ 

náleži profesjonálnim svazum pfi rešEmí konfliktu, vznikajících 
\ j pomeru námezdním. V rozhodčich soudech vystllpují nejen jako, 
Etrana, nybrž i jako moc, jeŽ má možnost docílíti vynucení roz-
slIdku ze stTany státu; naproti tomu proti delnikum rozhodnutf 
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soudu rozhodčího neni bezprostredne vynutitelno, nýbrž muže hJ~ti 
provedeno pouze profesionálním svaZ81TI. l\foc svazu profesionál
níeh jest veliká i v jiném smeru: Každá pracovní smlouva muže 
býti na žádost svazu zrušena, pri čemž podnikatel nejvýše muže 
jednání svazu obžalovati cestou sporu; viTkon rozsudku jest opet 
v zá víslosti na dotčeném svazu. Pouze po jedné stránee jsou pro
f8s:ionální svazy omezeny: nemají 1.e z pro str ed n íh ovlivu 
na hospodárskou správu jednotlivých podniku. Sovetské právG 
VáŽé podnikatele v otázkách použití pracovních sil atd., avšak ne
činí delníky rediteli podniku. 

}rl a le r i á Iní nor my pracovního kodexu, které jsou pro· 
každý podnik obecne závazné a ne.zmenitelné, jsou tyto: 

a) N áh rad a z a prá ci. MaximáIní výši mzdy pro p:ľí

slušne kategorie práce určuje na každé období státní orgán. V pra
ccJvní neb kole-ktivní smlouve lnuže býti ustanovena výše odm.eny 
Zét práci buď podle času, pfi čemž nutno za záklacL bráti pracovní 
den, nebo podle ujednání. Náhrada za práci pres č.as má h~Tti vc 

smlouve ujednána, pri čemž nesmí býti menší než púldruhaná
solmá za prvé dve hodiny a dvojnásobná za dalši. V)plata smi se 
diti jen v penezích - pokud by to byl o výslovne ujednáno ve 
sml,)uve, léž in natura. Nedovršení pracovního výkonu pH nor
málních podmínkách pracovních má v zápeti snÍžení platu, ne 
však níže než na dve tretiny tarifní sazby:, uvedené dve tretiny 
jsou minimum, nezávislé na vykonané práci. PH systematickéll1 
zkracovállÍ práce možno delnika propustiti. Nennlže-li del ník pra-o 
covní viTkon dovršiti z c1úvodú na nem nezávislých (výkon práva 
volebniho, predv0lállÍ k soudu, je-li zvolen k účastenství na sjez
dech, konferencich a shromáždeních, jež svolávají státní orgány 
neb profesionáiní svazy, p volání k vojsku), vyplácí se mu mzda 
dIe pruITH?rného jeho denního v-ýkol1U. Pri nemoci podrží místo za. 
mzdu }JO dva mGsíce, tehotné ženy 4 mesíce. Právo 'na mzdu má. 
prednost pi;€d všemi ostatn ÍIni pohledávkami veht.ehi vTOti pod-o 
nikateli. 

b) Pra co,: n í dob a. Normálni pracovní doba činí 8 ho
din; pro ») zodpovedné pohtické, profesionální a sovetské pracov
níky« omezení práce na 8 hodin mu že býti zrušeno. Pro 0soby od 
16- 18 let, pro lidi zah~~vající se duševní a kancelárskou pl'ací~ . 

vyjímajíc ty, jicbž práce je bezprostredne spojena s V {rl'obou, a dále, 
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pro osoby, které jsou zamestnán y pracemi pod zemí, ustanovellél 
jest šestihodinová doba pracovní. Národnímu komisariátu pl'áce 
prísluší krome toho právo snížiti pracovní dobu osobám, jež se 
zabývají v ýrobní prací zejména težkoll a zdraví škodlivou. Pri 
no~nich pracích zkracuje se pracovní doba na jednu hodinu. Tam, 
kde jEdná se o trvalou práci, která jest placena mesíčne (ku pr" 
pri ~elskGm hospodárství), muže býti doba pracovní prodloužena 
na delší cas, avšak jen s tou podminkou~ že celková její délka llC

presahne obecne platnou dobu pracovni, čítanou v hodinách za 
jeden mesic. P ráce pres čas považují se za v Ý jim k u, která se 
dopousti pouze v prípadecb zákonem určených; pro osoby mladši 
18 let jest to v{ibec nepHpustno . :Maximum práce pres čas nesmi 
u jedné osoby presahoyati 120 hodin v roce; v~jimky mohou bľti 
povo18ny jen pro práce sezonní. 

e) 1) o b a odd e ellu. Týdenní nepretržit~T odpocinek ne
m tHe býti kratši 24 hodin. Dni týdenniho odpobnku určují se 
místními >' oddíly prác8 « po dohode se sovety profesionálních svazú 
a r:xhou to býti jak nedele tak kterýkoliv jiniT den \' Jýdnu; pÍ'i-
111iží se pH tom -k nacionálnimu a náboženskému složeni delniln\ 
a. zamestnancú toho neb onoho místa. Obecne závaznýcb svátkú 
je šest, které vyjímajíc den novoroční, vÍŽí se všechny k památniTm 
dnúm proletárské ľ'cvoluce. 1'fimo to ») oddíly práce « po dohode 
s gnbernsk)Tmi sovety pľt1fesionálních svazu Inohou dIe míslních 
okolností ješte ustanoviti až 10 dalších svátku. V predvečer svátku 
činí praeon1í doba pauze 6 ho~n, které jsou však placeny jako 
plniT pracovní deD. Vsichni lidé, ~ež pracují bez pŤerušení po 3Ji2 
'mesíce, mají právo na dO'volenou po dva týdny; v podnicích se 
zvlášte težkou a nebezpecnou prací ješte na další dva t~Tdny. 

d) Prá c e žen a n e z l 8 t i l Ý c h. V podnicích, kde práce 
jest zvlášte težkou a pro zdraví škodlivou, jakož i ph pradch pod
zemních jest práce ženám a osobám mladším 18 let zakázána. 
T'ýmž osobám nedovoluje se práce nočnÍ. Od pTáce osvobozují se 
ženy tehotné a šestinedelky; kojícím matkám se povolují ú18vy. 
Práce lidí mladších 16 let, vyjímajíc výjimečné _ pfípady, jest za-
1\:ázána; v žádném prípade nemuže býti delší 4 hodin denne. 

e) Och ran a prá ce. Žádný podnik nemuže býti otevren, 
zahájen neh premen en bez svolení inspekce práce a orgánu sani
tárne-prúmyslového a technického dozoru. Všechny podniky jsou 
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podrízeny predpisum národního komisariátu práce, ,smeruJlclill 
k odstranení neb zmenšení škodlivých podmínek práce, ku zmen
šení nehod, k udI'Žování čistoty. Národnímu komisariátu prí~luší 
právo na:ľizova'ti prohlídky všech zamestnancu ve zvlášte zdraví 
nebezpečných podnicích; noční práce v nekterýcb mohou býti vu
bec zakázán y. 

Nový zákoník drívejší -ideje na práci podstatne zmenil: ne ní 
více v nem ideje práva na práci ni principu pracovní povinnosti. 
Delník ovšem i novým zákonem ve své svobode značne omezen : 
má právo pouze voliti si zpusob života a dáti se prideliti k urči
tému podniku : "še ostatní již jest záležitostí profesio>1álnícb svazu. 
Podotknouti sluší, že s t á v kyjsou v sovetském Rusku veCÍ ne
známou. 

Monopol zahTa.ničního obchodu.*) 

Prvý dekret, týkající se zahraničního obchodu, byl vydán S0-

vetskou vládou 28. prosince 1917; obsahoval seznam prepychových 
predmetu, jichž dovoz byl zakázán. Dekretem z 22. duhna 1918 pak 
monopolisován veškeren zahraniční obchod a k jeho vedení určen 
komÍSariát obchodu a prUrrnyslu~ pfi nemž byl zfízen zvláštní so
vet pro zahraniční obchod. Smlouvy o koupi a prodeji všech pro-
duktu se zahraničím sIDely se pokud se týče Huska uzavÍrati jen 
speciálnímiJ orgány k tomu zplnomocnenými; všeliké smlouvy se 
zahraničím s opomenutím zmínených orgánu zakázány. Tovary, 
které v Husku nakoupili exportéri, propadly rekvisici; které pak 
byly dovezeny bez povolení výše uvedeného komisariátu, byly ko 11-

fiskovány. Všeliké jednání o nákup tovaru v cizine na vlastní 
vrub prohlášeno za »napomáhání v organisaci špionáže«, za což 
vyhrožováno vojenským revolucním trjhunálem. 

Dekretem z 11. června 1920 zmenen byl komisariát obchodu 
a prumyslu v komisariát pro zahraniční obchod. Znova potvrzo
váno, že nikdo nesmí sjednávati s cizinou smlouvy o dovozu a 
vyvozu bez predchozího souhlasu a povolení úredního; osoby, jež 
by platily tovary ze zahraničí, byly stjhány »za rozchvácení ma
jetku republiky«, nicméne všechny zákazy a hrozby stále nepo
máhaly. 

Obrat v omezování zahraničního obchodu nastal v roce 1921, 

*) Stať prof. A . A. Pilenko. 

Sbornik ved právních a státních XXV. 3-4. 14 



198 T. Saturník: 

kdy nastoupeny v ekonomické polibce nové cesty. Dekretem z 17. 
brezna 1921 zbaven byl národní komisariát pro za,hraniční obchod 
práva delati jakákoliv opaiiení pro potreby zahTaničního obcho
du; ustanoviti jak~~koliv zákaz na produkty y území Ruska k úče
hIm zahraničního obchodu pi'ísluší na dále rade práce a obrany. 
Dr uhý prúlom do dosavadních pomeru učinilo rozhodnutí rady' 
národnich komisaru z 12. prosince 1921, jímž bylo stano venu, že 
pachtýri nacionaliJSovaných podniku mohou obdržeti právo opa
tiiti si potrebná zarízení pro podniky atd. za hranic8mi. Devátý 
sjezd sovetú šel ješte dále. UsnesenÍlll z 21. prosince 1!=}21 rozhodl, 
»že yšeruským i oblastnÝln jednotám všeho druhu, státním .sdru
žením pl'umyslovým i jiným velkým hospodárskýrn jednotkám 
nutno jest povoliti bezprostrední provádení importních a export-
nich operaci « • 

V dusledku této deklarace zavedI národni komisariát pro 7,a
hraniční obchod dekretern z 13. brezna 1922 l i e e n č n i s y

sté m. Podstata jeho spočívá v tom, že každý, kdo chce vYHSzti 
neb do\'ézti tovary, jest povinen napred opovedeti uzavr'ení smlouvy 
nár. kOlnisariátu pro zahraniční obchod neb jeho místním orgá
num. Nebude-li smlouva ta uzavi;ena samým národnim komis'1-
r iátem, 111 U Ž e dotyčn)T komisariát vydati Jicenci k provedt:ni 
smlouvy. V roce 1923 byly licence upraveny novým zpUSOb€Jl1. 
Národni komisariát pro zahraniční obchod určj každoročnr kG 11-

tingent predmetu, jichž vývoz a dovoz podléhá ome~eni. Zmíllen~ 
kontingenty se rozvrhnou na oblastné hospodárské rady a hospo
dárské rady svazových republik, které provedou repartici další na 
podniky. Podniky, které se na kontingentu účastní, jsou zodpo
vedny za rádné provedení dovozu neb vývozu kontinegntovaného 
zboží. Prakticky uvádí se kontingentování vé skutek dvojim zpu
sobem: poverovacími listy a licencemi. Pn;é vydávají se podnikul11 
a organisacím v obvodu rozvľŽeného 'kontingentu; licence t. j. do 
kumenty k provedení jedné určité smlouvy vydávají se individu
álne národ ním komisariátem pro zahraniční obchod neb orgány 
jím zvlášte zplnomocnen"§'mi. Prevod poverovacích listu i licencí 
'na osoby jinémá v zápetí stíhání trestní. O tom, které predmety 
mohou býti dováženy a vyváženy, byla vydána celá :rada speciál
nich dekretli. 
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Reglementace vnifrního obchodu. * ) 
Podobne jako zahraniční obchod, tak také jpdnqtlivá odvet-, í 

'obch')du uvnitf Rusi byla »nacionalisována ,,;; konečným cílun 
tohoto komunistického pokusu mela býti zmena celého dHvejšího 
obchodního systému. Z velké rady dekretu, kten~ v tom smeru byly 
vydány, sluší zejména uv~~sti »prikaz « nejvyšší rady pro národní 
hospodárství z 26. listopadu 1918 ),0 státním monopolu na obchod 
s nekter)Tmi výrobky a predmety «( • 

Však již v r. 1920 byl o nutno na naléhání denickýeh a se1-
ských mas soukromému obchodu otvírati pole a neuskutečnitelné 

theorie ponechati stranou. Počátek k tomu učinen byl dekreteUl 
z 21. brezna 1921, jínlŽ rozdelování surovin a zásob bylo zame
neno naturální daní. Zásoby a suroviny, které zustaly zemedel'
cum po zaplaceni zmínené da~e, byly jim Pimechány k volné dis
posici,' aby mohly býti smeneny za tovární, remeslnické a jiné yý

robky, jichž by lidé na venkove potrebovali. 
Další etapou byl dekret rady národních komisaru z 24·. kvetna 

1921 »0 výmene «. Podle dotyčného dekretu precházely produkty, 
vyrobené hospodárskými orgány sovetské moci neb nacJ.:tázejíeí se 
v jejich disposici, za účelem smeny tovaru do smenného tovaro
vého fondu sovetové Rusi; fond tento nacházel St~ ve správe ' ná 
rodního komisariátu pro zásobování a smeny z neho dály se hlav
ne pomocí kooperativních organisací, avšak také pomucí soukl'o
mých osob jako komisionáru. 

:Radou dekretu z fíjna 1921, týkajících se stát.ního obchodu, 
byla idea smeny tovarú témer opuštena~ ; zustala jen v platnost.í 
u tech podnikú, kt.eré vyrábejí predmety jenom pro stát a n81llO
hou najíti odbytu na trhu. Ostatním podnikum priznáno právo 
opatrovati si to, čeho nutne k výrobe potrebuji a prodávati, co 
vyrobily. Rozdelovacím orgánum státním neprísluší ' právo žádati 
od podniku bezplatný výdPj výrobku, topiva etc. Hla vní omezení 
volnosti obchodu spočívá dosud v tom, že podniky jsou povinny 
pri odbytu výrobku v prvé rade uspokojiti státní instituce, v druhé 
'kooperativy a tep rve na tretím míste soukromé organisace a. osoby; 
stBjne tak pfi nákupu jsou pov1nny v prvé rade obraceti se ke 
kooperativum, po nich k jednotlivým bezprostrednim výrobcum 
a pak teprve k soukromým osobám. 

*) stať prof. N. S . Timaševa. 
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Princip zmíneného poradí v praktickém živote se ujímal velmi 
slabe; ' nejen státní podniky, nýbrž i samotné státní orgány ob
chodu dávaly dIe možnosti prednost hybnému i finančne silnému 
obchodu soukromému. Vydána proti tomu rada zákazu - mezi 
nimi ku pr. dekret o povinné registtaci' všech mimobursovních 
smluv veškerých 'státních instituci a podniku (bursy dIe resoluce 
]jX. sjezdu sovetu zrízeny, aby kontrolovaly obchod) a to jak mezi 
sebou tak i se soukromníky, však bezv1Tsledne: poradí byl o poru
šováno systematicky dále. Rovnež ruzné dekrety, snažící se regu
lovati ceny, nemely úspechu. 

s o u k rom Ý obchod nove reglementován dekretem rady ná
rodních komisaru z 19. července 1921. Dekretem tím všem obča
num ne mladším 16 let se povoluje provozovati obchod hospodáf
skými produkty, remeslnickými a továrními výrobky s výjirnkou 
tovaru vyrobených ze surovin a materiálu, o nemž stát ujednal 
zvláštní smlouvy. Pro zahájení obchodu byl v platnosti systém po
volovací, .kt.erý nyní zamenen systémem ohlašovacím. Tím není 
ovšem rečeno, že soukromý obchod by byl zprošten vše ch omezf.,nÍ. 
StátnÍm orgánum zásobovacím prísluší doposud právo zéťkázati. 

obchodování na trzÍch veškerými surovinami, které podléhají zJa
není: mimo to moho u býti trhy vubec uzavírány v takovýc.h rayo
nech, kde obyvatelstvo snaží se ve velkém rQzmeru Llh ýbati se da
ním. Stát vyhradil si dále ku pr. prednost pfi nákupu koží. ome
zil obchod s tuky, pro obchod s palivem predepsal zvláštní regi
str-aci" z určitých rayonu zakázal vývoz koní neb jej phdelil vý
lučne orgá-mIm vojenským atd. 

Soukrorný obchod reglementovala nejen centráiní moc státní, 
nýbrž i orgány místní a to tak, že opatrení posledních byla v stá
lém rozporu s direktiJvami centra. Z centra byla ovšem vydána 
rada ustanovení, jimiž uvedeným rozporum melo býti zabráneno, 
však mnohá zustala jen mrtvou literou, zvlášte když obyvatelstvo 
v mnohých krajích, nestarajic se vubec o vydané predpisy: Hdild 
se starými, vžitými zvyklostmi. 

O státním rozpočtu. * ) 
Financní hospodárství ruského státu Ilrodelalo od r. 19ľ8 

bouflivou éru a ješte dnes vlastne se nachází ve stavu nejistoty. 

*) Stať prof. A. P . Markova. 
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Snad v žádném jinénl státe nevyskytlo se takové množst.ví finanč

ních predpisu ja:ko na Husi, kde od r. 1918 do r. 1920 bylo vy' 
dáno tolik zákonodárného materiálu, že množstvím svým presa
huje veškeren materiál finanční, vydaný od platnosti rozpočtových 
pravidel z r. 1862. 

Až do nynejší doby není žádných stálých predpisu pro roz
počet; pred každým rozpočtovým obdobím objevují se nová. Za 
období 1918-1920 vydáno bylo celkem pet rozpočtú: dyh na 1Ju1 
roku, pátý na celý rok (1920). Zejména prvé jsou názorným oura
zem snah o »prechod od systému kapitalistického k socialistické
mu«, jež privodily ve státním hospodárství úpln Ý bankrot. 

Prvá sovetská pravidla rozpočtová z 28. ledna HHS uložila 
rozpočtové práce národnímu komisariátu financí, nejvyšší rade 
pro národní hospodárství a národnímu komisariátu státní kon
troly. Význačný vliv náležel nej vyšší rade pro nár. hospodárství 
jakožto jedinému centrálnimu úradu sovetské ekonomiky, jel1ž 
výše zmínený »prechod« mel ríditi; národní komisariát financí 
miH pouze skromnou roli pouhého výkonného orgánu. 

Novotou, kterou v budžetování zavedly sovety,. byl princip, že 
jednotlivé položky sestavovaly se nikoli v centru, nýhrž místne, po
Cínajíc od volostných výkonných komitétu, jichž práce mela po
tom v: centru se sjednotiti a uvésti vsoulad. »Národní masy« mely 
býti tím ja:ksi pripoutány k státnímu organismu .- fakticky ovšem· 
zustalo vše jen na papíÍ'e ph režimu čiste ceniralistickém. 

Rozpočet schvalován jest radou lidových komisaru ; vetšina 
jich pak ješte byla p-redložena ke schválení všeruskému centrál
nímu výkonnéInu komitétu. Prvé, jak výše již uvedeno, byly polo
roční, ponevadž ph klesající valute by10 nutno vohti kratší obdobi, 
aby do rozpočtu pojímané číslice blížily se aspoú ponekud skuteč
nosti. ,od r. 1920 sdelávány rozpočty na jeden rok . v prvních le
tech nebyla však toho príčinou nejaká stabilisace meny, nýbrž 
proste fakt, že ph úplne rozvrácené mene by bylo zbytečným vy
nakládati práci na rozpočet krátkodobý, když rozpočet ztratil vu
bec praktický smysl. 

Sovetské rozpočty obsahovaly nekteré zvláštnosti svého druhu. 
Prvou z nich byl pokus rozdeliti príjmy a vydání na pr í III é II 

obr a t o v é. Z pravideI z 24. kvetna 1919 lze seznati, že prímými 
výdaji a príjmy sluší rozumeti faktické príjmy a vydáni z po-
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kiadny, obratovými pak vzájemné súčtování mezi úrady (hlavne 
súčtováni s materiálními hodnotami). V praxi se tento princíp 
však neujal, jakkoliv mel býti výrazem sQ.cialistického rázu roz
počtu. Druhou zvláštnosti bylo to, že v sovetském rozpočtu byIu 
úplne eds tra n en o rozl,išování p:ľíjulll a výdaju na rád n é 
a mim o rád n é. Pfi chaotickém rázu národního hospodárství 
jest to do jisté míry vysvetliteIno, ježto vše melo ráz mimorádnostL I. 

Pújčky prestaly tak míti vubec ráz mimorádni'ch príjmu. Ve sku
te(~nosti to ovsem neznamená, že by sovetská moc státní nemčIa 
mimoÍ'ádn~ch príjmu : v podstate veškeren soukromý majetek, jenž 
padl do moci sovetu, byl nlimorádným a obrovským duchodem ka
pitálovým. Však tyto mimorádné du chody nebyly zvlášť súčto

vány, nebylo jich použito na mimorádná vydání, nýbrž vetšinou 
byly yydány na bežné poHeby. Pokud se týče mimorádných vý
daju, byly mimorádnými nik oli svým hospodárským určením, 

nýbrž z marnotratnosti; na množství účelu neseriosních, postrá
dajících hospodárského podkladu bylo vyházeno mnoho penez. Jest 
prirozeno, že v sovetských pomerech nemu že hýti také žádné kri
tiky rozpočtu . 

Od r . 192J nastal obrat. Tri roky špatného hospodarení vy
čerpaly staré zdroje pfijmu, emisse poskytQ.valy stále mpne; na 
obzoru se objevH celkový úpadek. Sovetská moc prešla od » pre
chodnŕho obdobi« k státnímu kapitalismu a vystoupi!a jak ob
chodní podnikatel. Jestliže dŤÍve byly peníze považovány za »do
časný zjev« a zneužívání emissí pro »prechodnou dohu,~ za vec 
bezvýznamnou, prišla nyní opet k platnosti zásada šetrnDsti. 
V budgetu došla výrazu v tom, že výší výdajť.l. neurčuje se výše 
príjmu, n"frbrž že pravdepodobné príjmy jsou smerodatnými Dro 
hranici vydání. Dekret~m "šeruského centrálního výkonného ko
mitétu z 19. i'íjna 1921 uloženo národnímu komisariátu financí, 
»aby sestavil souhrn penežitých prostredku, jimiž bude .moci ná
rodni pokladna v r. 1922 moci disponovati«. Koncem r. 1921 
počíná zmínený všeruský komitét mluviti Q. nutnosti usporádati 
finanční hospodárstvf a výslovne uvádí, že nadešla již doba, »kdy 
nutno zmeniti názor na národní komisariát financí, jako na in
stituci, jež se vyžila a podléhá likvjdaci«. Z rozpočtových predpisu 
zmlzel »socialistický« ráz, ponevadž železná nutnost velela 
zanechati úvah o socialistickém rozpočtu a príkazem doby stalo 
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se ŕádné rozpočtové hospodárství, vyhovující potrebám clanéh0 
období časového. »Národní masa«, která k činnosti na rozpočtu 
mela hýti pŤipoutána, byla formálne (dekretem "šer. výko centrál
ního komitétu zlO. Hjna 1921) od toho úkolu odstranllla. Zl'u , 
šeno delení duchodu a vydání na »prÍlllé« a x obrato "é« . Od r. 
:J 923 zavedeno v rozpočtu opet rozlišování po]ožek na rádné a 
mimorádné. 

Rozpočty ruské od l'. 19'22 jsou stále však jeste jen orientační, 

ježio stav hospodárského života dosud není ustálen, naopak pod
léhá rychlým promenám. Hozpočtový rok počíná se (od 1'. 1922) 
1. ríjnem, v kteréž dobe končí hlavni hospodáfské práce. Rozpoeet 
pro rok 1922 sestaven byl v predválečných ruble ch dIe jejich kupuí 
.síly v r. 1913; relace k 30vetskému rublu byla stanovena 1 :60.000. 
Pro rok 1922-1923 prevádeny dl1chody a vydání na kurs zlata, 
v daJším roce vzaty za základ zlaté ruble a červonce. Od r. 1923 
jest také ustanoveno, že sovetské státní podniky (s výjimkou že
leznic, pošt a telegrafu) musejí nlÍti oddelené účtování a do stát
ního rozpočtu vchází prÍlllo jen jejich p.ľebytek neb schodek. Podle 
pravideI vydaných pro rozpočet na rok 1923-1924 rozlišuje se 
ve státním rozpočtu sovetském Tozpočet svazový a rozpočet jedno
tlivých republík, které jsou členy svazu. Ze zdroju pfíjmu i na 
výdaje pripadá pro svazové republiky pomerne málo ve srovnánÍ 
s rozpočtem svazovým,: jejich rozpočty hlavne se týkají místních 
potreb. Zmínené rozpočty republik tvoŤí se syazovvn rozpočtem 
j tj den rozpočet, který schvaluje rada národní.ch komisaru a cen
trální Y)~kollný komitét svazu. Centralisace po této strán ce zllstala 
i nadále velmi sHná, která ztlačuje i celkem nepatrná práva sva
zových republik. 

Z áklady daňov~ho syôthn1-(. * ) 
Národohos podárská opatrení sovetské moci v dobe » vojen

ského komunismu« , určená ke znič,ení kapitalistického systému a 
k zámene jeho socialistickým, podrývala pr irozene pudu, na níž 
sročÍva10 predrevoluční národní hospodárstvÍ. Dane, které existo
v::tly v soveiském státe do roku 1920, znamenaly již jen vymírající 
form II finančního hospodárství, dočasnou vec, která musí co nej-
diív8 zmizeti. Bývalý komisar financí Kr j R S t i n s k i j hlásal 

*) Stať prof, A. P. Mlarkova. 
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vkvetnu 1919, »zc u nikoho není pochybnosti, že obratu penez 
v komunistické společnosti nebude; peníze budou anulovány a 
bude zaháj ena nová éra národohospodárského obratu bez penez«. 

Pro » prechodnou dobu« sloužily dane sovetské moci ve smyslu 
jejich cllu jako prostredek pro likvidaci soukromokapitallst.ického 
s-ysŤp-mu. Nekteré z nich ukládány nejen k získání potrebných 
fjnančních prostredku, nýbrž zavedeny též proto, »aby zbytkum 
drívejší buržoasie byly odebrány statky nespravedli.vp nahroma
dellé«. VetšÍna daní byl a vybírána podle starého vzoru, ponevadž 
však predmety dane postupne zanikaly neb byly zničeny (rentové 
a dividendové) neb prešly do vlastnictví státu, prestaly míti dane 
záhy praktický výsledek. Vetšina pr í m Ý c h daní byla proto po
stu Ime zrušena. 

Co se týče dani ne p rím Ý ch, byly sovetské moci proti my
sli, ponevadž »z principiálního stanoviska by1a zmínená bul'zo
asní instituce finanční pro proletárský stát odiosní«; nicméne 
'z duvodli čiste praktických se jich neodrekla. Pfi nacionalisaci 
pl'11myslov'ých podniku se pfirozene nemohlo udržeti neprimé zda
není ve staré forme a prevedeno na formu novou, svrchovane v;ak 
nepraktickou. V souvislosti s dekretem z 21. listopadu 1918, kte
rým bylo vyhlášeno »plánovité zásobení obyvatelstva všemi pro
dukty pro osobní potreby i domáci hospodárství pomoci jediného 
výrobního a rozdelovacího státního orgánu - komisariátu záso
bováni -- a jímž soukromý obchod zrušen, byly zrušcny všechny 
akcízy a na místo ilich byly zavedeny zvláštní príplatky ve pro
spech státu, které se pŤ.ipočítávaly k výrobní cene produktu,. Pri 
nacionalisaci podniku mel o to vliv pouze jen na ceny, jin&k to 
pra.ktického" významu nemelo. Pr-oto byly uvedené » pľíplatky« brzy 
zase zrušeny Cdekretem rady nár. komisaru z :17. ledna 1920) a 
veškeré zdanení témer zaniklo. 

Náprava daňových pomeru hledána v nové úprave dane pru
mys]ové a pozemkové. Prumyslovou daní postíženi byli drobní ob
chodníci a prumyslníci spekulativního typu a uloženfl jim daň 
procentní buď ze základního kapitálu nebo ze zisku . . K pozem'kové 
dani melo býti pridrženo co nejvíce osob ze sta vu selského ; exi
stenční minjmum stanoveno podle jednotlivých rayonu. 

Již pfi pozemkové dani snaži.Ja se sovetská moc netoliko po
stihnouti veliké duchody, nýbrž konfiskovati je. Hlavním opatŤe-
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ním k dosiižení posledního cíle byly však dve nové dane, které jsou 
výsledkem » revoluční činnosti« sovetu a to: daň na t rr r á l ní 
ze selských statku, majících prebytky am i In o rád n á cl a ň 
rev o l u č ní (obe z konce r. 1918). Uvedené dane mely poskyt
llouti prostiedky k vojenské obrane »z nakupeného bohatství za 
dobu svetové války a revolučního povstání u parasitických a kon
trarevolučních elementu obyvatelstva«. Obe dane mely míti čiste 

tTídllí charakter: mely býti síce ukládány podle majetkové síly po
platniku, ale tak, aby »bídní« pyli úplne dane prosti, ») strední« 
aby cyli postiženi primerene a bohaté parasitistické vrstvy mest
ské buržoasie i venkovsk1'ch zbohatlíkú aby nesli hlavní tíži <lan8, 
která mr-la sahati té mer až na dno jejich poplatní schopnosti. 

Od konce r. 1920 do poloviny r. 1921 nevybiraly se vubec 
žádne dane v penezích pro naprostý úpadek daúového systému. 
Základní i obratový kapitál nacionalisovaného prumyslu byl rov
než spotrebován a deficity v rozpočtu vZTustaly. Sovetská moc 
obrátila se tudíž k jiným zdroj um duchodovým, jimiž byly emi se 
ban k o v c k a o b i l nim o n o p o L Posléze zmínená daň byla 
uvádena ve skutek zpusobem repartičnim I(Hazverstka«), ktery 
vRak nehyl ničím jiným, než hromadnou rekvisicí. Nebylo totiž 
žádné určitosti v ukládání dane než jen Leninovo heslo »ober 
zbohatlíka, šetfí stredního človeka (seredľijaka) a dej bídnému 
(bjerlújaku) «. Zpusobem tím poda:ľ:i1o se sice sovetské moci získati 
velikÉ množství zemedelských produktu, však selský stav tím velmi 
ruinovala. 

Nová éra hospodáf.ské politiky v sovetském Husku snažila se 
zjednati nápravu rozvrácených pomeru daňových. Zavedeny dvoje 
dané: penežité a naturální. P r í In é dane ,penezní vetšího rozvoje 
prirozene nemohly dosáhnouti, ponevadž ohjektu pro zdanení to
hoto druhu nebylo mnoho. Prvou prímou daní byla daú 'prumyslo
vá, zavedená dekretem z 26. červ na 1921 , jenž zmenen a doplnen 
dekrety dalšími. Podniky prumyslové delí se na 12 skupin, závody 
obchodní na 5 skupin, podle nichž se vybírá dail základní; k této 
základní dani druží se ješte daň doplňková, vybíraná z obratu za 
piH roku jako »universální akcíz «. Druhou skupinou prÍlných 
dani by]y dan e v š e o b č a n s k é (na zpusob starých daní 
»poaušných«) ,; takovou na pr. byla daň na opatrení prostTedku 
proti hladu a epidemiím, stanovená dekret.em z 11. února 1922. 
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Dnlhá daň všeobčanská uložena byla rovnež v r. 1922, byla vsak 
již diferencována a delníci a »sloužící«, zarazení do niž~ích škál 
príjmu, byli osvobozeni. P rím á d a it d uch o d o y á postjllo
vala obyvatele mest co do všech duchodú, prijatých jimi v pene
zích neb in natura. Dane prosté existenční minimum stanoví se 
cestou zákona vždy na pul roku predem. Škály dane upraveny 
na prineipu progresivním, ph cemž maximum sazby dostupuje 
4·5 ~~ó pri príjmu pres 20.000 rublu za puI roku. Doplitkem k dani 
duchodovó stala se d a it maj et k o v á, odstupňovaná rovnež 
progresívne. Posléze zmínená daň nemel a však valného významu, ' 
ježto pravého »majetku « zbylo v Rusi velmi málo. Pozoruhodno 
jest, ze z dane duchodové p:ľipadá 75% na prumyslové a obchodní 
závody, 1:1·2% na duchody z majetku a jeho pachtu, 9.60/0 na du
chody ze svobodných povolání a pouze 0·7% - -- na duchody z pe
nežního kapitálu. Majetková daň postihuje vetšinou drobný ma
jetek a resultáty její jsou velmi nepatrné . .Tak daň cluchodová, tak 
i majetková byly znova regulovány dekretem z 12. list opadu 1923; 
dane všeohčanské pfi tom zrušeny. 

~ El pr í mé dan e doznaly značného rozšírení; zavedena 
celá rada nových (na pr. na suI, která zrušena, v ľ. 1880, na tex
tilie, svič,ky, čaj, kávu atd.), takže široké masy nezámožných hdí 
jSOli. zatíženy velmi citelne. D:fívejší odpor sovetské rnoci proti da
ním neprímým se zcela obrátil a vyšlo se na verejnost se starou 
zásadou, že zejména nepi~ímé dane pÍ'Ínášejí rovnomernost Y l'OZ

delení daitového bremene. 
Na tur á Iní d a it uvalena na selské obyvatelstvo v ľ. 1921 

v náhradu za »razverstku«. Daní tou mela se vnésti jistota do roz
háran1'ch selských pomeru, kdy sedláci nechteli osív ab pudu , kdyŽ 
jim vše 1ylo od.bíráno a osívali jen tolik, co sami nutne potrebovali. 
Daň skládala se s počátku z celé rady naturalií, což však ji činilo 
složitou, drahou a težkopádnou. Proto od r. 1922 ' byla zjednodu
šena tak, že daní se postihuje celé hospodárství na míste pu vod
nich jednotlivých jeho částí a placen~ omezuje se na G pľlJduktu 

dIe ekvivalentu stanoveného pro všechny produkty na žito a pše
nici. Od r. 1926 opet to zmeneno, a to tak, že část dan8 se muže 
platiti in na tura a část v penezích. Výše naturální části dane 
určuje se pro každou gubernii zvlášte, poplatnik však má plá"o 
i tu zaplatiti v penezích. Za základ pro uložení dane bé:fe se množ-
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st\'! pudy (polí a luk cítaných na osobu), množství skotu v 1108PO

dárství a úrodnost daného rayonu. Existenční minimum v natu
rální dani, tfebas inekde bylo vymereno I(na ukrajine), nemelo 
podstatného významu, ponevadž daní se postihují selské statky 
velké, strední i malé a kdyby se ustanovilo, bylo by nutno velkou 
jich vetšin u od dane osvoboditi. 

Samo sebou se rozumí, že vydatným zdrojem státních príjmu 
zLJ.staly nadále t.éž emi s e. Obyvatelstvo sovetského Huska značne 
jest zatíženo i tím, že jest nuceno zakupovati tovary z mono poli
sovaných podniku za ceny značne vysoké, ponevadž jiných pod
nildt není a ztlačení cen konkurencí jest vyloučeno. Skutečnost 

ta není n i'čím jiným, než zastrenou daní, pfÍznačnou ovšem prQ 
nynejší pomery ruské. 

Jos. Volf: 

Zádost purkmistra a konšelti Starého mesta Praž
ského o vydání mestských práv král. Českého. 

V arch ivu min. vnitra. v Praze zachovala se zajímavá prosba 
Staromestských o nové vydání mestských práv: 

) Nej jasnej ší a nej nepi'emoženej ší fímský ci sah uh erský a český 
králi, pane, paJlJe náš nej milostivej ší. Vaší císarské milosti nepo~ 
ch:ybne v milostivé pameti ziistává, kt'era.k od mnoha let jakž pr it v a 
me s t s k á k rá] o v s t vít o hot o č e s k é h 0, jichž se v sou
dech mestských pro vyhledání a dopomáhání lidských spravedlností 
poživá, s j istým milostivým dovolením Vaší císarské milosti vytistena 
jsoU(~e viibec vydána, jsou, a ta se jich milostem stavum vy~bím v ne
kterých príčináeh s zfizenim zemským nesrovnalá býti zdají, pročez 
také nekolikeré snešení snemovní s strany pfehlídnuti a skonferování 
jj ch s týmz zfízením zemským se jest stalo. Však posavad k tomu 
nikdy j,est neprišlo. Toho jak ph vaší císarské milosti ve vší poní
žel1é poddano'sti, tak ph jich milo,stech vyšších stavíeh na snemech 
obeeních ve vší uctivosti js.me snažne vyhledávali a žádali, pokudž 
by táž práva naše k takovému skonfefiování a pfehHdmltí neprišla, 
aby zatím pfi vrchním práve appellationulll to tak opati-eno bylo, 
aby naši rozsudkové, kteréž tak na táž práva činíme, podle tejchž 
práv a Ile podle zfizení zemského také ph vrchníf1 práve od vaší cí
sarské milosti pánuv rad nad appellacími zfízených jieh milostí 
k uvažování phcházeli. J akoz také ta jistá nepochybná, poddaná na
deje Wlše jest, že to od vaší císarské milo·sti p'ŕ'i jich miloRtech 


