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úách s,účasťněný,cl~ (ne ža.]ovamých). Z § II Ilit. b--d plyne jasně, 
že stížno.st se podává 'prOlti úřednímu Hzení. 28

) Zejména nebylo 
by miOlžno, aby str,a1la s,tížnols,ťí dotčená 'us,toupilla ·od vedení ,rolZe

,pře. I kd'yhyposlanec resignoval na' sporny mandát, nebo polit. 
strrana celá, bylo ,by nutnO' po !případě dokončiti Hzení. které by se 
11111 jilStě ,nemuselo státi bezpředmětným. ' 

Válečné a poválečné přirážky k daním 
přímým . 

Dr. Karel Novák (Praha '). 

Při pojmu »pi-irážek k daní-m :přímým « nutno s,i uvěd1oln1.it i 
dvojí význam tohoto vý,razu. N Bboť slovem tím naznačuje se: . 

a) iedinak pouze for,ma z v y š a v á n í berního bi-emene do-
savadních státních da'ní, '. 

b) j ednaik má se na m y'sJ,i pravideliD á ,fonna pří j .m ů 1,1cr:-či
tý,di ,ShOrll s,;;lim:osprávrtých, ,a znamená tedy »'P'ř irážka« v tomto 
s,I:Ov'a s.myslu dávku s'alJJlQsta,tnolU, vybíranou jen z díľv,odtl VhOid
!llDsti, snadnosti a ·p.olhodlnols.ti ve f-ormě priráž.ky .k daním s,tá,t-
ním, v procentuální výši uf,čenou. . , 

Pods.talta OblOU těchto. .phráželk jest tedy na:p'llosto n\zná. Ale 
ten faJkt, ž,e teprve v cel,ém SOUbOfU svém, daň i s p'hráŽlkami , 
tyiol-ídaňovou pov,ilľl'nost 'poplatníkovu, 5',po~juje oba tyto typy 
nerlO1z]učněspol,u, a nutno obě.ma věnovati ste]Ilot1 pozQ'rnols,t. 

·A. Státní přirážky k danÍ...11l přínlýi:n. 

Fi'nanČfní tis.eň vyvolává ·rázná o:p<lJtření fj~anční. Zv.lá~tě ~:e1-
ké a ,m~moň-ádné výdaje přivá1dějí na myšllJén,ku o-pa;ti-iti mimořádné 
úhraldy a pHjmy, které by měl.y p 'omÍlndu:ti olPět pO' hr.azení mimo
řádných vydání. Ovšem že mnohé z těchto ln~mQ.řádnýc'h pro
středků pozbyly své pře'chodné Ipovahy; a sta~ly se í-ádný,mi příjmy 
s.tátil1lími. Stát na úhra;du vY'dání tohoto druhu, zvlášť staOl9u-H se 
během doby trvaJým.i, hledápravi,delně buď nové da,ně Ci! :dáv.ky, 
nebOl _ . a tOl bývá č,a:s.těji - zvyšuje dosa'VaJdní formy sIVých 
příjmů. 

Děj e se tol zVlláště ve způsobě při r á ž e k. Jest ,mnohdy oib
tížnol zavádMi daně llIové. Ač fiba!nční vyna.1ézavO'st v mnohý'ch 
sltátech jest často podivuhodná) do.cházíse už k t ú mu, že pomalu 
bu'cfIe .zdaněn každý důc!ho,d, konání a skute·čno;s.t v oibčan,s:ké'm 
žilvlOitě . Nová daň se .těžko vžívá, musí s,e zaváJděti nová oa:"ga,ni
sace je'jí, kdežťo popl,atnki jsou ji,ž navyklí 111 ur6tý způsolb 

28) Viz N e'zákonný postup ve volebním 1-ízení .. . (Jřadem byla po
přťl1a«. Praví-li se )) protože zvolený nebyl v čas volby volitel'ný « jest 
stylisace nejasná. Ale 1 z toho plyne,že' j de o stížnost proti ú ř e d
ním u říz e n í, při kterém byla sestavena ' a .vyhlášena kandidátka. 
Onus probandi E: počívá V důkazu , že akt úřední byl nesprávn ý. 

1) Přednes eno v seminci.ři prof. Drach:)Vského . 
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sta\ré d:aně, jejího ' počít.ání a :placení. Každé zavádění daní no.vý·ch 
a hledání nových :příjmů 6mto způs,o;be.m vykonává přesuny a 
nepříjemnosti ' v celém :hoslPodářském životě. 2 ) 

Mnohem snazší a techni,cky prorvedi,tdněJší jest p ři r á ž k a 
}< dani .stJaré pokud ovšem' diosahuje ur·čitého př.ípustného pro-
centa.3) , 

Technika vybírání jest tatáž jako u daně hlavní, které po
pl;atníci už navykli, obe,censtvo změny ani nepozoruje, zvláště , 
dějí-li se v peněžním hO'slpodářství takové pře'V-raty jakO! nyní, 
kdy větším výdajům odpovídají i více méně větší příjmy. Pr.o'to 
vždy finančn:í správa s,ahal:a daleko raději Ik přirážkám daní s.ta~ 
rý'ch, než z,aváděladaně miOvé, jsouc nucena neodvratCllOu nutno,sltÍ. 

V 'PTvnícb létec\h váldSných nebyla .ani taJk silně cítěna' fl!Ut
InlO/St zvyšov:a1li daně. Byly s.i'.:e potřeby válečné značné, než ty 
byly hrazeny půjókaif11li buď vo,lně vypisovanými, nebo půjčkami 
u Ral<:'Ousko-uberskébanky. Řádné výdaje (na úřednictvo a plnění 
mírových účelú státní,oh) byly celkem kryty příj ,m'cm daní dosa
v,adních. :MěnanebyJa Ip.ak dOl té míry ještě z neJ1Jodnocen a, l.by 
účinky toho mohly s,e Ip["ojeviti ve 's,tátním rozp·OIčtu. Všeobecně 
byl i očekávám: blízký konec války, a: vláda - bez toho bez par
l,amentu- nerada by se bývala rozho:dJla sáhnouti k nepoT'ulár
l1ímu zvyšování daní. I vild'íme, že rOlky 1914 a 1915 .(}bešly se 
bez podstatného zvýšení dlolsavadních dávek veřejných. Naopak 
rúzná ulehčení dal10vá byla vydávámla, hllavně pro datlové základy 
válkou poškozené. 

Prvním znamením pOlfuš.eného hOlS/podářlství finančního bylo 
'Zavedení daně z válečnlých ziskii (;::is. nař. z 1(). d.ubna 
JS;16, č. 103 ř. z.). Datl tato se ještě · nejsnáze snes.la, neboť po
:otihova'l,a mimo·řáldné zis.ky válkou zpúsiQlhené, dolpadala na bohat
ství ·,'álkou shr,o'mážděná, a byla celkelrri vítána. Jeií charakter 
h~'J nIimořádný, daúsam,a by;a přechodná. 

Poměry se horšily. Konec vále.čného dovrodružs,tví prnta
hoval se do netuše'né dMky, a Imtěna se neustál e z horšova1.a ,tim, 
že stát sám vrhai na trh s"tále vk a více nových platehnídl prn·
střechl<ú. Da,ně \pak byly vybíTány ve stejné výši, [1 :eboť system 
kvotový byl za\v.eden jen u některých daní. Té1n anomallitě bylo 
nutno předejíti, a tak cís. na·ř. ze ·dne 28. srptl1<a\ 1916, č. 280 ř. z. 
byly zave,del11y »vzhJ.edem lk m-Í'moiřáclnÝ'm poměrům vál,kou vy
vol,aným« v á.J e č rl é při r á ž k y k P i- í !Tl Ý m cl a II í m. Při
ráž'ky ty'f:1o: byly rúzlné:ho ,dru;hu, ·.ll různý,cb daní rúznou výší 6ta.:. 
nolvené. 

Hned na po:čátku nu1mo uvésti, že k dani činžovní an,i ' do
luovní třídní, žáldná Ipřirážka nebyla vůbec stanoverna. Dúvod 
to:ho jes,t na bíl.edni. K d a n i p .Qi zem .k o v .é .na 19'~% zjiště
ného ,čistého výnosu .kat. byla uvalena přirážka 80% Htdné cLa
ně,3a) Při'tážka ,k ' vše o b e c n é d a n i v Ý cl ě ' l k o I' é . byla 

2) Viz Canard: Každá stará daň dobra, každá nová špatná . 
3) A ovšem i zvýšení sazby daňové. . 
~a) Byla t .~dy Ú h 1" n n á daú na 100 K či stého kat. výno su 19·30 K 

+ 15·44 K = 34"74 K . 
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:rllzně upravena. V 1. a II. třídě tyO'řila 100% řádné danč, ve .III . 
a IV. tří~ě 60% této dlaně. Paplatníc,i do tříd .da~ě výděllco''\('é 
nez,ař.azení měh zapravovati IOO% přirážku, POkl,l,ld je,jic·h daĎt0i\Tá 
povinnost obnášela ví:-:e ne,ž 300 K, 60%ní .přiráž.ku pl,atli ostatní. 
K v Ý děl k ,o véd a n i podle II. hllavy ' zákona o ,Os'ohních 
daních p,římých (podniků veřejně účtujících) . byla vybírána při
rážka 20% řádné daně, čiJtajíc v ni i daň ,dodatkovou podle .§ '109, 
odst. 7. a 8. zák. o ,daních osolbních. (Státnl podniky a podniky 
RakoUts,ktO-u'hers,ké ban:ky byly od přirážky osvobozeny.) U S:pOl
lečností . akciových, a:kciových spolků, komanditních sp;o!l,ečností 
na a,k'cie, těžířstev, výďělkových a hospodářSlkýdl ,společemstev 
a spole'čností s ručenÍ'm GlmClzeným ' byla m i !ll o · to vybírána 
d a I š í ;přir~žlka Ip'odle výnolsn\o:srti podniku, t. zv. ' r e n tab i J i t
ní. . PřiráJžka tato . byla odstupňována, a činiLa p ,ři V Ý'-lliOstnosti 
podniku 

od 6% do 8% 30'% i:ádné daně 
od 8% do 10% 40% i-ádné daně 
od 10% do 12% 50% i-ádné daně 
od 12% . dG 14% 70% í-ádllé daně 
pl-es . I4% 80<7(, i-ádné daně 

s vyJoučením daně dodatkové podle § 100, odst. 7. a 8. zákona 
o osobnkh délJt~kh; tedy přir~žka rentabilitní počítala s'-: Ipouze 
z té daně, která vyšl,a podle § 100., odst. 1.-5. toho' zúk. 

K d a n i r e'11 t o v é, ukládamé na záklaJě přiznání, byla 
stanovena přirážka 100% řádné daně, a stejnou výší byla také 
zatížena daň rentová vybíraná srážkou - ovšem jell :polkua šlo 
o daň vzeŠlI-ou po 'vyhlášení toho zákona, neboť by pokladnám 
daň srážejícím bylia uoiněna hm!otná škoda, když by :musily státu 
ex POSlt platiti větší daň, než si samy srazily. Př'irážka se nev'zta
hovala na daň z úroJ<:ů domáciho -dluhu státního, ,půjček zemský,(th 
a Jiný·ch pújček uvedených v § 131. a) zák. O' osobních dan.kh 
pErných. 

K d a :n i z pří jmu, čítajíc v no .i phrážku ,pro domácno,stl 
méně za:tížené (§ 172a-I74 zák. o ,o:sob. daní,oh ye znění novely 
z 1914, Č. 13 ř. z.) byly stanoveny různé phráž:ky pr<Qgress~yně 
stoUIPajíd od 15% ,aiž dtl 120% řádné daně vypočtěné pódle § [72 
zák. oOlslolb. ,daních. K dá v celt a n ti e m 0'1 v é byla zavedeaa 
J)i'-irážka 100% řádné dávky s působností oJd 31./12 . i916. Pi-i
ráž.ky uvalené tímto ,zákonem oldpovídialy c;:lkem fin.alnčním ,změ
nám z,at.ím nastalým, a celkem vyhoMovally. Kromě přiráže'kye 
vla,stním slova smyslu (u daně pozem,kolvé a všeob. výděl)ko'Vé), 
hvl1eJ zavedeno i větší kvotní zaltížení., a zvětšovaly tedy i rela:ti:vlrt,ě 
bi-emeno daňové (u dlaně ,podle II. hlavy, rentové ap.). Kr.omě 
toho i t. zv. přirážka rentabiEtní ,zavedla věltší zdanění výd:ělICťč
nýc'h s;pole'čn;Jstí m,ajetk'o'Výah p,rovedené jen ve fonrrě ;p~iTázky. 
Měly se pak tyto společnolSti vice zatížÍ'ti na ochranu soukromého 
IPoc1ni-kání iednoHivců, kélJpi,tálově ' sl.abších . Čili zisky těchto, pad
ni-kll, jež,' jsouce rO'zděleny jako ďivi.delt1da maji,tell:;m akó;Í ér 

podi.Jů, mají cha'rakter dů,chodu ka:p~tálolVéh~" byly da'J.~ko více 
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a silněji pastiž.eny, než zi,S'ky \p:o.ďniků jednotlivců nebo osoibníd\ 
spoh:Čino.stí, jež svou pOlv:aJha.u j50lU důcho.dem více pracalVríí.m. 
Te[]dence ta .odpovídá ipalžaďa'yjkůmfinanční vědy za větším po ... 
stižením, dů'chodu , kapitálového než . diiahlOldu pra:covlllíha: . 

, Za .:pavšimnutí sto/jí již nyní Uls'baif1avení § 2, odst. 2 ctÍt. zák., 
v. němžse sltanaví, že za úrče1~,m výměry ,a vybírání přirážek sa\mQi .... ' 
správin:ý.ch ko.rporací a příspěvlkll lP'ro tyto ,korporéllce se válečné 
!přÍ'ráž'ky nepočítají do. základu. Ta :měla za Ináskdek, že Sltau~ 
pa1y s klesaJíd kupní silou peněz autonamní ,pi-jrážky ',měroiuci
ferně dosud nebýval:a

'
u . Stejně nepříznivým ustanov,ením bylo. 

určení . (§ 2, odst. 3), ž,e výnas připadající na válečné přirážky 
k ďClJni po,ze,mkové a k daQ'lIÍ z příjmu, m:má býti v.čít~n ve výna~ 
daňový rozhodný padle § 2; zá:k. č . , 14. ř. z. 'ZJ9I 4 pro. výši pří .... 
dělů z6mským fandllm. Vláda. vešker.en výnos, phrážek daňolvých 
spotřebovala ,pro pa:třeby státní, a \přivodila tak raz,vlf'aJt klamu, .... 
nálního haspo.dái-s.tví finančnÍhol . Potřeby :v obcích i vyšších svaz .... 
cích sa'mosprávných bylyalmezavány na míru nej,m;elt1išÍ, ,mnQihde 
ku škodě palslání toho svazu. TO/to jednání v,láJdy z,a:pada:l1o dobře 
do. 'oelé tendence směru 'centrabstického, j aJk se přízna,čně 'fYfůljevil , 
za vál1ky v býv. Rakou's-klu. 

* * * 
Císařským nařÉzením ze dne 13./3. 1917, Č. 149 ř. z. byl.a vlá

da zmo,cněn:a" aby k dopl:nění fondQivých PllOlstředkll" jichž byllo 
třeba k ' řádnému dhoidu :p!1.íaŽlské všeabecné nemolcnice<l) m1ohl1a 
naříditi vybírání přirážek k přímým daním, přirážce . pod~'otbe
ných,5) nebo k jednotlivým katego.riím těchto. daní, předp:isQivar
ných v ohckh ,sklla ne/macnice, jalkO'ž i V l těch obckh, ji.:hž olbyva .... 
te~stvu nemacnice prlOls;pívá. Stav pr:až'ské nemocnice, jako všech 
ne/mo!cnic, statipajid d\riahart:OiUl a stálou pi-ťjplněnosltí 'vlivem pomě .... 
rů válečných, by,l ,zoutalý, že jev1lo Ise nutným učiniti podabné 
ojp,atřenÍ. Vláda palk nařízením, minister,stva finand ze dne 30. 
hřezna 1918, Č. 124 ř. z. provedla cís. na,ř. Podle toho. byla pa:k 

, sťaJnlOtvena phrážka: k ťěnnto daním: 
k d a n i p Ol zem k iQI V é; při ř.emž za zá:ldiad pro stanovení 

výše přirážky mělo s,e vlzíti roo/85 dall1iě 1P00zemka;vé, jak v roce 
1918 se platila. (§ 3, odst. 2 zákona ze dne 23. leJna 1914, Č. 14, 
kdy ,daň pazem.klovéÍ> bylla sinížena z pův'odní .míry 22'7% 'kat. vý .... 
nosu na 19'3% Č. kat. výndsu), dále k ,dani vše Ol b e c n é v ý .... 
děl k o v é I. a II. třídy, ik všeobecné dani výdělkavé uložené 
mimo kontingent, ale jen v tam případě, pře,sahu)'e .... li přidělená 
berní saJzha 300 K., k ,r Ý ,d ě I k a véd a n i padle ll. . hlavy (pod .... 
nikú veřejně účtujicích), k r e tli t a v é na základě přiznání ulo .. 
žené, (pak k dani z '\) ššího sJuznéhO', přes.ahl,avala-li 14.000 K a 
!leby.lo. .... li pOldle ustanovení pn" obecní p1-i~ážky platných ad ni 
o~v.obózeno.6) ViZhledem k Italmu,. že nemocnice různě pflOSipívá 

4) Stejhě i vídeňské. . . 
ó) Tedy se ku všem přímým, kromě daně z příjmu a dané uomovní, 

pokud jsou stavby zvláštními zákony (jako Lák. z II. února 1893, Č . 27 
Z " z.) ,od přirážek komunálních osvobozeny. 

(1) Daň tato byla zrušena zák. ze dne 19./12. 1919, Č. 668 Sb. ' z. a 11 . 
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obyvatelům blíže bydlícím, než oby:vatelům vzdál,enéjším, byly 
" zřízeny ' dvě z o Itl Y 1- oplatných ohcí: cLo p .r v n 'í nál,ežely Praha, 
pak ty obce berních okresů Karlína a Smíchova, které ' náleže1y 
.!\' ipražs:kém,u polIcejnímu obvodu nebo byly jeho hranicemi, IPro>
tkmuty, do d r u li é pak ostatní .obce těchtO' ,okresů', dále bexhí 
obce ,pol. okresů .KráL Vinohrady a Žižko1v,a soudních ó:kre;sů 
Be,rolUu1'," Br,andýs n. L. a Kralupy n. V,l. výše přirážky stanov.ila 
se · podle těchto "ziOln. V zlOlně 1. byla sro ku všem výšeuvedeným 
daním, ve II. z.oně \přirážky byly 6%. ]irnaJk platila ustaulOwenÍ 
pf,a,tná pro ;přirážky obecní. 

* . * 
.* 

Mezi tím na Jaře I917 sešel se parkwnent. }aho se}ití ' us~išiIJy 
·mirn·o věcí jlo)'ch takéc:Lesollátní po'měry v hOlspb-dářství fin\anč
n~m. K pronikavé změně celého systému dlaňového· neb)~ l.o, ovšem 

.. m.ožno sáhnouti, už z toho dlJ.vodu, ž,e nebylo jisto, ja'k se \pO/mě-Fy 
vyvinolu. Parlament tudíž jen revidoval · starou dali vál,f~čnm.l 
z v:yšších obchodnioh výtěžlku spolerno'stí aze zvýšeného příjmu 
je:dU1otlivých osob z 1.et I9I6 čL 19I7 (zák. ze . dne 16. února-I'9IS, 
č.66 I". z.) 

T "ak vypadaly ,asi přímé d~ně a státní . pHráJžky k n~m při 
• II vZln,iJku naší republiky. 

Finanční správě Itl.olvého státu nastávaJ pak nCld jiné ohtížn,ST 

úkOll zahez])ečiti Ihmotně novou republiku. DOl nového života pře
Víza.1i jsme finance rozv,rácC1né. Kllesající kupní sHa peněz zpu
solbolva;la finaltlčnímu ministru stále větší a větší staT·osti o opa
tření·. úhrady na potřeby .státní. PO' čtyf,i, léta stát"\plahl válečné 
výdaje, k čemuz oivšem řá,dné p.ř~Jmy ,daleko nestačily, a éll!Ú 
dobrO'volné pujoky nedocházely v dostatečné míře. Stát sli tudíž 
vY'PO'máhal - a bylo, to Iku konci války · p-ra·vidlem --: vý:půjčka
mi u Rakbusko-uhe'rské balŮky, kterýžtO' po,stup uOvol'OI'val:OI .. S\U
spe:ndování někte,rých článktl její Istanov ' lt1!et počátku ISlrpna 
I9I4. B~L11ka parr< výpůjčky státu vyplá,cela v nově nat.i.Šotě.nych 
hankO'vkách, čímž oběh byl ro'z.mělňOlvált1J a znehodnocován. Ti
skárna ·ro~ztáčela se stále vÍle a více, vrhajíc na trh peněžní stále 
v,ětší Imnbž,ství »:ho;dnoit« nOlvý·ch a nár'OdoholSpO'dářslky nezdů
vodněných, ~teré ubír.aje holdll1iOitu svý.m předchůdcům, . zdTažov.aily 
Clpět !práci st'átukonanOlu, a nutily' k dalším větším výdajům. Ho
Slpddář'Ství ocitlo se na šiiklmé ploše. T:OtO' znehold:nocovánl oběživa 
bylo sice v naší republice z.astaveno,7) ale proices jim zahájenlý 
měllO:dl'e,s'k i za nových poitněrů, ktleré, lPokuld fjna.nčního vývoje se 
týče, byly komplikovány otevřením .ci,ziny. . 

. ú!l(lOlly ,státu se zlměni'ly také za nov:ý;ch poměrů. Noví drlžlitelé 
mloci politické u:platňorvaE své idee i v zákonódárství, které ště
dř.e _ chov,aló sle ik různlý,m· .portřebám, mnohdy i .prO' první dioby 
z(bytJníÝm. Zákony hylly ohlaslOvány bez . Olhl,edu na' fina;nčn~ jkih 
dosa,h a úhradu. Roz/polč,et státní, který srt:ejně měl defiCÍ\t, byl ještě 
víc.e překrolČován, talkže j eVlila se pOltI"eha s,chv,alo'valtÍ rmzipOlčty 

7) Viz § 10 zák ze dne 10./4. 1919, Č. 187 Sb. z. a n. 
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c1oldatkov-é. Avsa:k nesmí se !při tom vsem z a.pOIllÍlnati, ze tvoi-ili 
jsme nový státní orlganiSlmus. Tl~ebažé budov,a1i }Sil11.e na sta<ých 
základech, mUls,~lo se vyvo~ati .V ži,vot ,mndho nových úř,adů, cen
trálních i Jiných, tak jak změněné tpoměry ' toho vyž-adovlaly. A 
talk mnohé vydáhí, správně p-osuzo:váno, nutno' charakterisova:ti 
jako vydá'ní zaři:zov.alCÍ Cl; investifuí. 

. Všechny tyto rUoimenty vyžatdJoívaly zvýšených výdajů, a těm 
bylo nutno op-athtJi úhra,du. Nemů'že se vYliJknouti finanční sprá
vě republiky, že -by jaJkýkoili óhor pra.m.e.!1Jů bemíd1 z·an.eJd\báva-la" 
ve snaze zvětšiti státní ;příj.my. Byly zaváděny daně nové, daně 
staré, pOlkud mOlžno a nutn.o hylo, reformovány, u daní přímých 
pak v·ěoována značná pozornost pi-iráž.kám ·a jejich výši. 

Při rá ž k y k daným tpřílmým u nás mají "pwk účel f i 111 a n Č:.. 
n í i účely a cíle jiné. " . 

1. Jest to v pDvní řadě 'sna:ha s j e cl n 'O t i t i bern í zákonodár
s,tví v 'celém stán:ě. A:č v Uhrách byl dallOivý systém zhudcwán 
celke,m na obdobných tzákl1a,dech, jako u :nás, byly tu přece ji·sté 
nesrOlvnal:Os.ti, hlavně v ne.stejném zatížení. Přirá.žky k lPřímÝlm 
daní,m zaváděné IPO lP:ř·evratě -hle,dí p.ro ipop1:<litnÍlka v zemíoh hi,stó
ri·ckých a na Slo;vensku stanoviti stejné břemeno daňové a při
pravovati talk v,'e směru materielním aSipoň unifi'kacl našeho ber
ního z álklOnodátSltví. 

2. Dále jest v ,politice tpřirážkové snaha, aby byla z výš e
n -a daň o v á tp -r o g r e s s e, 3lby vice byly zatíženy vrstvy Ima
jetné na pro-slpěch poplatníků hospodářsky slabších. Snaha\ ta 
jelst výsledkem j·ec1JnaJk velkých majetkových presunú za války a 
násl'edkem !poměrů poválečných, dále i výrazem Ipřání v·rstev po
liticky ro;z-hoduJíÓch. -

Počátek ve zvyš.ování Ip.řirážek byl učiněn u dél1ní r e á I n í c 11 : 
pozelTIlko:vé a domovll1,í. Zákonem z 26. března 19I9, Č. T 70 Sb. z. 
a 111., byl,a státní délill pozemtklová z d1.dsav,adní výměry 19'3% Č. Ik. 
výnosu zvýšena n,a původní v~rměru 22'7% Č. k. vý-nosu. Talké 
s~z,by státní daně dOlffilovní a třídnlí by,ly zvýšeny na původní 
výši (podle zák. z 1882, Č . . 17 ř. z.) . Válečná ' přiráž.ka k délini 
pozemkové (tenkráte ve vý'ši 80%) počítala ·se lPak ze zvýšené této 
sazby. i\ tark tPřirážlka, ač zllstwla pe-rcerntu'álně stejná, přece se 'zvý
šíl,a člsdně, jsouc počítéÍnia z většího základu. (Výše přirážky byla 
dříivle 15'44 Kč na 100 Kč č. k výno.su, nyní J8·16 KL) - ZáJkortl 
pÍls'Obil zpět od I . .ledna 1919.8) 

. Pronikavá změna saz.eb zálkona o. válečných Ipřirážkách k ?ří
mým daním byla zaveden,a čl. II. záJkona z 18. listopadu _ 1919, Č. 
617 Sb. z. a n. Podle toho záko:na vyblrá se ja,kc V" á I ·e č n á 
při r á ž k a na léta 1919 a 'I920': . 

I. k d anI .p o zem k (1 v é př,irážka a) z vinic. za/hrélJd .a 
lesů 400%, b) z -oMatní půdy 200% řádi1é dalně. Národní Shromáž-

8) Postup tu byl moži1Ý, neb :) ť daň 'bylavvměi'ována až .2-3 leta 
pozadu "vlivem válečných pomčrll u finančních úřadů, ač prece v tomto 
ohledu byly poměry u p.ozemkové daně lepši než u daní ostatních, neboť 
dall tuk) vyměi"ují ber ní úl·ady. 
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cLění přistoupilo ochotně ke zvýšení přirážky k dani 'Pozemkové, 
ježto ani před válkou záJldad daňový (čistý katastrální výnos') 
,dal'eko neodpdví,dal skutečný·m po.mě,rům. Kromě toho skuteČJný 
výnos pozemků, oceňovan)" v penězich znehod:1iOcených, snesl 
vyšší zdé1Jnění, a daň tato ,majíc zákllad, neproměnný nepřÍ1ZlpŮs.O
bov.al,a se měnícím se pomertl'm. N aprolti tDm:u N. S. lt1:ep.řistou
p,~lo k vládnímu návrhu o 'p r o g r e s s i v n í úp r a v ě daně ;po
zemkové, správně uvažuj k, že da,ň pozemková ,Slvojí po'vahou jako 
daň obje!<Jtivní nes,nese ods.tupňování v rámci jednotlivých druhu 
kuMur podle velikosti m<ltjetku Ipozťlm1<ového, pont'v,a,dž nelz,e tu 
iníti zřetele ,k platební !způ,sobilo/s.ti IpOtp.Iatníkově. Tu lze ' dajldko 
lépe poshbnouti progr,essiví1í sa,zb'Oudaně IZ příjmu. Bylo <ovšem 
prove'deno odstu,pľlování přirážek podle dr,uhu kultur, Ineboť jed
nortlivé kuJ.tury nesly daleko větší užitek než jil!.l.é. r\ tak vidíme 
nestejnoměrné zatížení zahrad, lesů a vini,c -oiproti druhům 
o.staúním Při té přílež,i,tosti sluší tľká,zati na ten fakt, že při 
věltším zda~~~ní byly opomenuty chmelnice, které jis,tě přinášely 
veliké zisky konjunkturní, a by1y by snesly větší přirážku než 
200%., . 

2 . Ke všeohecné da ,ni výdělkové byla přirážka: 

250% řádné claně, činila-li ,daň více než :2000 Kč 
I so% řádl'1,é daně, ón.iI.a-li dai'í oid 300-2000 Ki~ 
100% i-ádné daně, činib-Ili daň od 60- 300 Kč a 

600/0 řádné daně, činil 1a-li da~), do 60 Kč. 

N utna byla, ta'ké přirážka .ke všeo!becné dani výdělko', é, ne
boť ta , jsouc dříve stanoveola 'f'evnoltl s,alzboiu, neoc4povídala změ
Rěným poměrů,m hospodářským. Oproti předešlé úpravě přirážek 
k této dani, sta.l'a se z,ména tím, že přirážiková procenta nebyl,a 
srtanOlvena ,podle tříd, nýbrž podlle roční výše řádr.1é daně, a sice 
odstupň'Qlvána. Větší zisk byl postižen vice. Bylo tak po stupována 
z to/ho dllVodu, élJby stejnou pti-ci.Tážlkou byl IpOisltiželn stejný zisk, 
ti-eb.aže by ,dosud ma.iitel jeho nebyl iP ,řesazen do vyšší nebo nižší 
tEdy daľí.ové. Tím ta.ké odipadla nutnost s,tanotviti př;\rážky pr'o 
poplatnjky nezař,azené, jako bylo dHve . Touto jlJi"irážk'Ou byla 
dllkladně ,lPostižena vý,hodná konjulrJJktura 1.et poválečn)'r.ch. Jest 
ovšem velkou otázkou, osvědčili se tato vysoká vÝiměra i v lletech 
budoucíc'h,9) . 

3. K v)'T děl!kové dani podle II. hlavy .zák. O< 'Osob . dianich 
přímých (Ip o.cl n i k ů veřejně ú č tll j í ,c í ch) - vyjímajíc 
p ddni'ky státní - byla .stanovena přiráž,ka ve výši: 

a) u a!kciovyah spal,ečností, akciový,ch 'spol.ků, kom·andítních 
společnustí na alkci'e, těžař,stev a spalečn'01stí :s r. ohme,zeným I50% , 

b) u výdělkových ,a hospodářských společenstev , li.e'Paží~ají
cích výhody § 85 : zák. o daních přím)roh 80% a 

c) u všech ostatní.ch pOldDílků 50% řádné daně i s daní přída
v,ečoou' vypočtenou 'Po'dle § 100, odst. 7. a 8. od . 'O . 

'll) Viz již zák. č. 90 Sb, z. a n , z 1922! 
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:Mist~ přirážky I50% (lit. a) vybírala se zvliš tní phrážka 
různé velikosti po'dle výn'o:snols1ti podniku, která stoupala od 80% 
(při výnosnosti podniku dO' 6%, až ·dlO I40% (při V)TC1iOSnolsti pod
nilku I 1- I2%). Byla to t. zv. 1Pri-i1-ážka rentabihtní, znovu upra
vená. Důvodová zpráva finančního výboru slprávll1ě podDtýká, že 
phrážky ,ke kvo'tní dani podle II. hlavy, jest vllast.rJě relativní 
zvýš,ell1[ . daňového břemene; neboť zvětšily-li se. zisky těchto· pod·· 
Itlliků , zvétši,la se ' i datl, jsouc stanovena nikoli a,bsolutní výmérou 
nýbr:ž procentuálně. Přirážka tato" byla z,avedena proto z cLů.vodll 
či stě ' f,i's.kálních, nejenom va,Jutový,ch. As,tejně ta.k jest tomu 
i/ u další daně, ,dauě , ,důchodové. 

-4 K. cl a n i d ů ch .o d 'o v élO) ukládaoé podle vři-znání byla 
ur,čel1l.a přirážka IOO%, 'dále k dani 'rentové, jež se odvádí dlu,žní
k,em podle § I33 : zák. o d. o. byl.a uv'a;lena přirážka 200% řádné 
,daně, 's ně.kter)Tmi v:{rjimkami. 

A stejně jaJko v zákoně 'Z rlOku. I916, by.la od pi'jrážky os~·o
boz,elna daň z důd10dii uvedených v § I3I, odst. I. U,t. ' a) a ' odst . 

. 2. zák. o pL d.- o. '. ' 
5. K d a n i z pří j lm u by:ly stanoveny přirážky IProlgrres

. sivině s.toupající lO,d IO% (při příjl)1·V 3000-380.0 Kč) až db 3500/0 
řádné .daně ,př,i .příjmu .přes 3,000.0.00 'Kč.Při téito dani přišlo s·e 
k poznání, že dos.av.adní progress.e zák,lladrií s.azbY jeM daleko, Il1le
dolstačitelná, a že nad to ve vyšších stupní·ch příjmo1výoh ne
postélJčuje. Neby.lo toh'o ' an:i :v dobách dřívěJškh pr,aJk~jcky tř,eba. 
Změněné poměry př:oesly však 'číselně velké ,příjmy, a vzhledem 
Ik tomu mus·.ely se i sa1zby ulpraviti. Prozatím vš,a\k zv)'ršená pro
gre$·s.e ,byla z.avedena daleko zvětš,eným procentem přirážky u pří
j~mů VYŠ'ších než- nižškh. 

6. K dá v c e 'ta·n ·t i e m Úl v é byla uvalena přirážka 20.0. 0/0 
řádné dávky. Finanční výblO.r ochotně př!.svědčil ke zvýše,ní při
rážky k této dani ze 10.0% na 200%, ,poněvadž prý šlo tu o pří j cm 
velkých poplatníků, jenž má povahu mimořádného výinlOlsu \ka
pitálového. Při ,přÍirážce k této dávce, . a stejně i k dani rentové, 
pl;a,ti.J.y staré předpis,y, pokud šlo !O danlě splatné ještě před účin~ 
no'stÍ tohoto záko:na. Stejné tedy 'ratio legis jaklO při zákonu 
z I9I6. 

Ani tyto váI.ečné přirážky nebyly zá1kla·dem p'řirážek slamo
správnýJch SV.aZl! a p'řís;pěvků pro ně. (Článek II, § 2 cit. zák.) 
Zákon 'tento, j a'k 'celou svou tendelnd, tak ,zvláště silnóU: p~oglf.ess,í 
-jest již v')'rrazerrn tužeb vrstev poEticky ·rozhodujících. Je.mu ko
respondující zákon platný na léta 19I9 a I92o. p~o SlO'venslko a 
Podka.rpatskou Ru-s byl pall< vydán ~od čÍ-s. I32 Sb. ·z. a n. z 1920. 
SaJzQY byly ' upray'eny .tak, aby aspoň Ipřibližně z.d.anE:1t1í v UQ,vých 
částech státu oďpoiví.da.1.o zdanění v zemich historických. 

Poněvadž pak polměry, které ipřivold:i.Jy nutnost zavedení a 
zvyšování přilfážek k danim přímým, nezlepšily se ani b6hem 

10) K terminologii ' sluší uvésti, že i v zákonech l;epub;'ikánských 
stále pro daň Hentovou« užívá se názvu » daň důchodová«. Snad proto. 
že název ten jest vžit. 
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roku 1920, ba .naopak J1rO'zily, že se ještě zhorši \i roce příštÍJ.n, 
1?ylo .nutno znovu zákonně upralViti . tuto. imlaterii .. 

Stalo se ' t3Jk dv'ě.ma drvoj iCClmi zákolll'Ů (vžd.y pro zerně hi-s1n
ri,cké a . Slovensko s Po~dkarpatskou Ru.si zv.1ášť vzhledem k 'růz
nosti zákoll1ío:dár,ství) ze dne' 12. srpna 192I.Zákcny ty týkaly se 
úpra·vy. jednak d a n ě z ·IP ř í .j m u (resp. d6-:hoďkov,é) a to čisLa 
J36.,. (resp. 294. Sb .. z. a n.), jednak 'O s t a t II í c h cl a n i p ř í
m Ý c h (č . . 331., relsp. 332. Sb. z. a n.) Tell1idence unifilkaČ;r1JÍ vy
stupuje tu zřejmě do popředí nej en stejno.sltí sa,zeb, nýbrž !i for
málně stejnou stylis,ací zákonú. 

Dtpr,éťv .a, phrážek pak byla. tato: 
1. Válečné phrážky u ·d a n ě p o. zem.k a v é na rdk 1921 

by.!y ve výší 600% řádné daně · ti lestl, 400% u vinic a ' z.ahTad, KO 

nečně 200% u ostatní . ,půdJy. 

11. U vše o b.e 'c n é . d a n. ě v Ý d ě l.k O< v é, výdělkové podle 
ll. hlavy záJkona o oso\bnich d;aních, II d a n ě r e n t o v é, u dávky 
ta n t i e im 'O v é, . vybírají se v zemich historicJ<)TCh stejné piiirážky 
·pro ro:k ,1921, jaké byly sltanoveny Ipro ·rok 1919a 1920 (zákonem 

,č. 6I7/1919), nf;bot: hospodářské .poměry od té doby se nezménily 
t3Jk, ,aby daně uve_dené snesly větší přirážkové zatížení, ja'k ,snad 
fi:nanční správa by sli byla přál1aJ; tOIbdolbo\ě byla v,ěc l1pr.ay·ena na· 
SIOfVClnsku. á v Podka'rpats:ké Rusi. 

III. U d a n ě z pří- j jmu (resp. d6dhodlko.vé) byly pak za
vedeny válečné :přirážky 'prro léta 1921- 1923 sj1ně pro.gress'ivně 
stOUlpaJjící od 20% řádné daně ,při příj.m:u 6000 Kč až do 600% 
řádné daně při pHj.mu 20,000.000 Kč ročně. 

U všech těchto. přirážek zŮ'staly " platno's.ti Utstano"v'ení dří
vější o vybírání a předpi,s.olvání, a ta!ké ani · ty'to přirážky nejsou 
zákl,aldem pro vyměřování příspěvků a přirážek sv.azků s.amlQ~ 
'Sprá;vných. 

Pro' daňové phrážky byl také ponechán néizev »IP ř i r á ,ž k a 
v á I e č ' n á«, ač anachroniclký, jen z tohO' důvodu, aby byLa nH
znaJčeOla její mimořádnost. Sluší ale uvážiti, že deprecia:ce měny 
tpokročila ta:k daleko, že hUlde nutno znovu u,prarviti sazby .daňové 
,a hlavně tam, kde tyto JSO\U stanoveny élJbsolutní výší, buď tÍni 
Z iP ůsOIbeni, aby odpovídaly nynější,m p10měrům měnovým, neb'O 

. z,avésti novou škálu sy,s'témem procentOlvým, k čemuž j1stě činí 
máběh záJkony o »v.á,lečné« ;phrážlce. Že pak !m,imořád.ná dáV1ka ve 
způsobě přiráŽlky válečné přemlění sle ta:k ČJi .onak v dávku pravi
delnou a řádnou, je u nás -hisltoricky prokázáno,l.l) 

. VJ:ádní návlrh ob s alhorval zvýšení přirážky k dani pozemkové 
vesměs o 200o/cproti starvu do'savadlnímu, ta!kže by pak ,přirážk.a 
tvořila celkem II za)hrad, vi,nic a lesů 600%, u osta,tní pí1dy 400% 
řádné daně. Pa!r1:alment nepř iSltoUjpil na tuto úpravu hlavně z toho 
.důvodu, že bylo uv.ažoiváno, že zemědělec jest nyní, kdy při.cháJzí 
,ďo z,ahraničol konkurence, Ipříliš tísněn daněmi, zvláště :když 
pauze daň státní nevyčerpává jeho daňové povinnosti. Zemědělr .. 

1J) Viz historii válečných přirážek z r. 1859. 
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ství zt,rácí nyní již svébo postaveni monopolní.ho a pokles cen 
zemědělskýdl produ:ktú stává se citelným. - Do jisté míry za
jí.rnavě odtlVodňuje dúvo!dOivá zlpráva rozpočtového výbCl1ru posla
necké sněmovny tento odpOlr paJrlamentu pravíc, že všeobecný po'
k1es cen produktú zeměděllských nedovoluje další zvyšování belf
ního bi-emene, neboť by prý ,postihlo výlučně producenta, ,poně..., 
vad'ž by nebylo mOžno to1Ja zvýšení převaliti ·na kotllsumenta. 

Výbor rozpočtolVÝ byl si také vědom, že systé/m přirážek není 
žádoucím stay,em fina.nó1Ím a že by byla na místě daňová refolr
mla. Ale to prý nell1lí možno jednak .proOto, že netlí potřebné hoslP'o
dářSlké stabihty, wby byld možno Sfpravedl.ivě zatížit celý dúchod, 
jednak nový způSio\b zdanění by mohl o:patřiui výmos teprve v bu
doucnosti a stát ho )potřebuje nutně ihned. 

Nejde ani talk o vybudoivání celého novéhO' systém,u daňové
ho, ja.k Sinad má na m,ys/lil zpravo:daj, jako spíše o ú p r a v u ·s a
z e b v zákoně o osobních dlaní,ch přimý'ch. Neboť Jest zřejmo, že 
pro poplaltníka jest lhostejno, platí-li I2D Kč. daně, a z toho jes,t 
IOD Kč daně i-ádné a 20' Kč »vállečné« při1rážky, nebo platí-E pří
mo I2D Kč upralV,ené řádné daně. A může-li platiti daií s; při,rá,ž
kou, může ve stejné výši platiti i daň upravenou. Nejde tak 00 j.mé-

. no jél!kó o .sumu. A že by se prospělo celé techníce daňové nov()u, 
účelnllěj ,ší úpravou .sazeb, jeSot j,isto. Ov,šem stavíSle tornu v cestu 
neustále se měnící kupní sil\a našioh ipeněz . Dokud ta se neustáli, 
a'spoň 'uvnitř hranic, bude pořáJd snad zapotřebí pO'držeti nedbko~ 
nalý a Inepohodlný sys1tém ,při,rážkOrvý, protože (lolkumentllje pro>
měnlivost a přizpůsobení se nestálým 'pOiměrllm valutním. 

* * * 
Snaha zavésti pořádek ve všech obo.rech vereJne správy 

vedla kromě záko'l1ů o válečných ;p;řiif"áž\ká,ch a jiných zákonů fi
u:lančn}ch, vtaJké ~ k nové úpravě příjmových zdroOjů n e moc nic a 
ustavu }ecebnych: 

Dosud byl náklla-d na luě hralzen, jak jsme viděli, tpolpl.atky 
nemocničními, přis'pěv'ky z.emský,ch fondů a jiných veřejných 
svazů, polkud nestaoi,ly taxy léčebné, a ve prospěch všeobecné ne
mocnice pražské byla zavedena zvláštní přirážka ku danÍ'm pří- o 
mým. K,dyž finanční tís,eň techto ústavů postupem doby rostl,a 
a vláda se nemohla odhodlati ik pirOlni~kavému zvýšení ne!llocrnlÍč
l1ích tax, předložila vládní návrh zákona, schváJ.ený dne 2I. pro
since 1921 (č. 477 Sb. ,z. a n.). Zása.d~, uplatněná dříve ,pouze 
.u vše.ob. nemOlcnice pralžské (mlÍn. narř. z 30)3. 1918, Č. I24 ř. z.) 
a 11;), Slov,ensku (zák. čl. .XXI I : 9I8) , byla nyní zevše)bl.~.:něna pf:) 

cdé ú,zemí repubhky česko'slovenské. V -létech 1922 a I923 bude 
se vybírlati 'ku v,šem přiimým daním, přirážkám poDléh .. ajici.m, 
zvláštní p ř j r á ž k a z dr ·a .VD' t n í. V)TŠe její jest prG naik I922 
8%., pro rÓlk I923 bude určena nařízením, nesmí v;šak 'př,evyš()lvati 
I D%. Přirážlku bude vybirat,i ,státní s.práva spo,lu s daněmi, a di
sponovati jí podle u Slťa'11'OV ell1í zákona. 
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jilI~U, resp. dódlOdkové byly zákrOlnně upr,avcny 11a berní léta 1921 
v r. 1921, až na tuto u'vedenou změnu. . 

V první řadě z výnosu jejího v Čechách přidělí se 2'4 mi,l. 
K·č fondu všeob. nemoonice v Praze jako ,praeci'puum, v rOlce 1922 
paik věnuje se z výno'su této :phrážky na Slovenslku G/8 výno:su ella 
účely !podle zák. čL XXI: 1898. Zhyte.k budle tvoořÍti zvlá,štní 
}mění účelové na pocLporu veřejlných nemocnic a ústavů léčeiot11ých,. 
z něhož bú,do u tyto instÍ<tuce a ústavy' pod!p.orovány pod1.e ,potřeby. 

* * 
* 

,\l iděli jsme, že úprava vybírání p.řirážell< k dani .p~ozemkové, 
ku všeobecné dalrui vý·dělkové, ku výděl;kové po·dle II. hlavy zátko 
o o.sob.danich, ku dani rentové, ku dáy.ce tant,iérnové, reSjp. k da
ním n31 .slovensku těmito kOlrres,pondujídm, st~il:a se zákGny č. 331 
resp. 332 z 1921 !pouze n~ rOlk 1921, kdež'to .pErážlky k dan.i z piří
jmu, r·esp. dochodkové byly zákonně u'pra,veny na b~r.1.1 léta I9 2 1 

až 1923 (zák. Č. 336 resp. 294 ~ 1921). Vlláda všall<: ani pr·o léta 
1922 a 1923 nemůže se v1zdáti výnosu pi-i'rážek ll< ostatním danírn< 
přímým, zvláště když pomě.ry 'se [llik,tera;K nez,měnily, jež by tento 
p.ostulp OIdtlvoOdúovaly. I byly podány v pos1.a'lloe.cké sněmovně ná~. 
vrhy, aby i pro léta 192~ a 1923 byly IPiřirážky ku zmíněným da
ním ponechány stejné jakoO v rooe 1921. 

Národní shromáž·dění Ipř.iJél..1o tyto vlátdní návrhy celkem beze 
změny, až ,na to, že ,phrážkové !pr,o.cento 'u všeobecné dan·é výděl~ 
kové se nepartrně změnilo (z ,dosa.vadních 150% na 1400/0, ze 
100% na 90% a z 60% nlla 50%), čímž byl učiněn malý úsuupelk 
změněným bospoldárským po,měrů.m. (Zák. č . 90 res!p. 89 Sb. Z. 

a n. 1922 .) ZůstaJ tudíž stav ,přirážek na 1922 a 1923 stejný jako 
. v r. 192 1 až na tuto uvedenou změnu . 

V dLlyodových zprávách :k náv1~hům těchto zákonti. si vláda 
s,libu.je, Že pOlměry za taltlO dvě ,léta ustáli se do té míry, že bude 
moci .pi'-ilkrO'čiti k 'sysltema1tické reform.ě dad pi-ímý.cb, na níž prý 
se pilně ~p'racllje , a která pr)'T hude mQici býti uvedena v živ.ot před 
poř.átkem rOlku 1924. Pi-i nové ú!pravě by se také u,pustilo QicL s y
sté m u při r á ž e k vyvolaného :po'1uěry váleé.n)Tmi a pováleč-
nými. . 
. úkol tento, j.ak jest zás,lužný, bude i obt1žný, zvláště když 

se poOllrtýšlí na úpravu této látky 'pro cel ou r,e.publiku, práci rbQi uni
fikační, keLe budou se m·ul;:.,eti uvés,ti v s.Q!u.1la,d systémy platné dos'ud 
v zemích bistorickýdl a ostra,tních. Rozdíly, jež tu jsou, bude pře
klOnati úlohou zákonodár,coiv.ou , aby nový systém vžil s.eco nej
lépe a nejyhodněji . . Ovšem že sama důvodová z.práva k jilnému 
vládní-mu nláv.rhu (o .úlpravě všeobecné daně výdělkové n.a 1922/ 
1923, č. t. 326r) netají se tím, že budle 1::0 práce oibtížná, když prý 
»ani o základních s.měr,nidon !pro novolu nezbytně nutnou úlp'ra:vu 
celkového rt1.1a,šeho sySlté,mu: daní přímých nenl-Ohlo býti dQisud roz
hordnutQi«. DOIufá ale, že »ptrovedení vše·obecné reformy cLaúové 
dá se se vší pravděpodobností ó,čekávati během pi-íŠtí.ch dvOru let «. 
N es,dílíme op'ti'mismu .ministerstva financí , ač p.řekva.pení ani 
u nás ncjs,ou vvi 'o l1 čena. 
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Sluší vŠalk · mini !'lla mys.li, že daně ;pHmé nes10Ulží jen ·za zdro,j' 
příjmů s,tátních, nýbrž že i kOlm,unálními a jilnými .přii:-ážkarmi JSOU 
citelně poMižeiry préLmeny jejich. Bude· se pak . při úpra,v,ě jejkh 
uvažorvd-ti 1 o usribi-ádání financí kormunálních, a to zejména v topn 
směru, 'zda by ·se ~ n·edOlporUrčoval(), alby stáť do iisté míry sre vzdal 
výnosu jich, alSporň n ě'kterých odvětví, ve !prosp ěch svazů slamo~ 
s'právných. . (Pokračování.) . 

Advokát JUDr. Vojtěch Kasanda t. I 
. ~\f ečetuý kruh českýclf c·Íivl,listů -ut-r'p ě1 llo :vQu, t.e.'L.k cl ~. : ahradl

telnou ztrátu. Dne I9. čer~~ellce ' hy.] - 'z.pólpelněri · v ·'&lša,nském kre
matoriu vyn1kající žálk a sprolkij:}ra;coÝ!iík r_R-and{1V, znárriý ,pr,ažský 
advokát Dr. VOIJtěch Ka\sanq/a.*y · ' --'. .'. 

Právem můžeme ří>CIÍl , 'ž·e '-z:~s.rnLÍlY ,pález'el k i-id~ým dnes zje
vům v řadách na:š1ch ,právni~ký6h 'pra,ktiků ' a Z(v.láš,tě· ,a,dvokátů . 
] ii během uni,vers.itního studia pojal vážný úmysl 'věnow,a,ti se 
vědě ,a rOlzhodnutí tom/u zL1S1tal věren- i při svém pra'ktickém, jistě' 
vyčer,pávajícÍlm p.ovolání. Jeho clilo náJm v m,nohém .piipómírná ze
slluléhó a'dvokáta Dra A . Pavlíčka. Věda nebyla mu jen existen
čním IProSoti'-edkem; nalezl v ní s,vůj dl a zalíbení, které dalol iv,zll.llik 
něikO']ika pozoruhodným Illiterárním pr:acem hlavně z oboru oprava 
soukromého a procesního. Řada pojednání Cl člárn1kLl Kasandorvýc.h 
je roziptýlena zejména v y,P\rávní:ku «, »Čas'Qipisu českých advo
kátů«, jehO'ž byl splolluza\kla'ctél1tdelm éIJ v »Právni,ckých RQizh1'e
dech«. Na pi-ání prO'f. Randy přev:za.1 red-alk'ci šestého, již posm'rt
ného vydání jeho prosluléhO' »Práva vla'stn::i,ckého«. Je zajisté všem 
juri stům známo" jak da1Cilw sahala zde uprava Kasandova,. Jeť' 
uvedená 'kniha ·pu změnách Kasa,ndo\u p:r'Ovedený'ch dio.slud vltanou 
učebnicí s,vého obor.u. Zvěčrn:ě1ý dQiP1ní1 dílo nejen COl dOl pokroku 
vědy a judikatury, ale přihlédl též zevrubně k podsta1tným zmoě
nám, které v ,právu v1astnické.m .přinesla ti-etí díJčí novela z r. 
19I6. Hodnotě tQihOltO' vydání prO'spě10, že Kasa.nda doplnil je čet
n1ými v)Tkla,dy Randovými, přelO'ženými z 2. vydání Jeho »Eigen
tumsrecht« . Vedl,a jej ;k tolmu snaha, alby také české literatuře do
stalo se ta:k,to ,a:slpoň částečně úplného díla,které zatím v něm,ec
kém Zpl'éIJcovální stalo se světovým. 

Vědeckého ocenění do šla práce Kasandova již v rolee I920, 
II pří1ežitos,ti je,ho 70. naJro zenin.* *) Sám Randa, nazval jej kdysi 
'I>s,vým milým býva,lým pO'sluchačem a osvědéený,m p["ávní
ke,m «.** *) Vě,de·dká práce uvedla Kas,andu do ·střediskai čes;ké vědy 

*) Narodil s e v Kundraticích u V ese lí nad Luž . r. 1850. Absolvovav 
f! J' mnasium v Čes. Budějovicích a práva v Praze, byl promován r. 1877 ~ 
J 3ko adv,:)kát působil v Březnici a po sléze od r . 1895 v Pnzc. 

**) Srv. »Právník « 1920. 
~' **) Předmluva k tř e tímu vydání »Práva vl astnickéh c« z r . 1880. 


