
rpochO/pení v bo}i o spravedlliv-é poža,c1avky. A když or,g31l11isa-ce 
našeho dorostu ' nenal,ezla milosti v očích tehdejších držiteltl 
mocí, t ehdy lP!1of. Heyrovský by l z jJlvnich, který nejen ,raJC1olu a 

· útěchou, alle i přela:Slkalvým př i.s!pěr:! lím po-clpo:rovélJl, kde jen mlOihl. 
A tak po s6c1mdes'áti letech syéhoplodnéhiQ života, zasvě

ceného vědě a práci pro dob!1o, l11LIŽe prof. H ,ey:rov:ský s hrc10lsltí 
p()lhlí'želti z,pět. Spolek čes,k osbvens:kých právní:ků »V Š e h r d«, 
jenž počítá hlO mez,i pr:vní sIvé čestné členy, jménem kolegů na 
unlJvers,itě dosud jsouckl1 i z ní již vyšiltých, i]J'hpojí sle s,vým bla
hop:i-álDlím ke grrartml1alcí celého česlkého světa 'Iprávnického, děkuj e 
1J)~1l za veškerou činnost v,e 'Pros'pěc ll právn;ckého cl.o\rOlshl ,proká-

· zanou a vysl\Ovu je pi"-ání všecll , aby prof. He)'orovslký byl nám jeŠJtě 
d louho zachO'ván, jsa vážen všemi pro vzácné vUa'stnoSltlL svého 

,d'11'cha . K. F . 

Válečné a poválečné přirážky k daním 
přímým. 

Dr. Kare l Novák (Praha). 

(Pokračování) 

B . Samnsprávné přirážky k danL.'TI přínlým. 

Finanční slprá'Va komun j,est s,almolstatná a O\cl státní ,slprávy 
OIdiděl ená . Ba, ne ar Cl plnO'u měrou, ho,spoda,ření a samos1tatné rOlz
. hlO dování ve svazíoh samosprávných' O' vLastních finalC<čnkh pro
středdch bývá pova,ž.orváno za část samoista'tné a nezadatelné pů
sobnosti jejich. 

Než -také stát má velký zá j elm na f!t:.1 lančním hospodaření ,kO'
mun. J edna,k stát v záj>mu nerušeného a účelného vedení ,5Ipráv
ní,ch záležitostí veřejné povahy musí ponechati obcím. a vyšším 

· Sv.azLl111 určitou volnos,t v o'Paú.Q'váflll finančních pro-středlkLl ku 
· konání těchtO' fUil1/kd, jednak musí tuto činnolst regullO'vatli, aby 
samosprávné svazy nepo'krocily 've vymáhání dávek a pří-stpěvků 
tak da.J,e,ko, že by ohrozi.ly 'sam y :pří}mové zdr:oje státní. N3Jstává 
tak na tomto 'PQlli nebezpečná konkurence "komun a státu, neboť 

· oba organismy mají pralmen svých p'říj,mti z ,důchodú hos'podářS>tví 
. soukromých. Dále p.3Jk stát musí nutně bdíti n~d tím, aby ve fi
nal11lčním hOSlPodářství obcí b)'ol ' za:ahován princip ' sprave,dlnOlsti 

,a rovl11oměrnosti, aby čáslt občanLl v obcL neby1.a: 'nucena dočasnou 
majoritO'u ve správě nésti většinu nákladii obe,o!).kh ' nebo na.olPak, 
aby zaHzení prospívající jen části pbslušn~kl1 nebyla hrazena 
z příspě:\"kii všech nebiQ převážné většiny . 

Ve vše,ch těchtO' s,měrech nas,tává tudíž zas,a.hování státu cÍld 
f.inančního hoslpodářství obcí . . 

Výdaje kO.ilTIW1 mlO hou. býti hra:z,eny různým zp.ůsobe,m a 
příjmy . obecní'. mohoú by ti te.dy několikeré: . 

1. Jsou to v prvé. řadě příjmy slOukro:mohostpodářské pov.ahy, 
ze statků, plynáren, ' eleÍ<tráren, vodáren, ,pohřební'ch ústa'Vů, pod-

t 
t 
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niků dJopmvnÍCJh ·a p., Ve kterých z těchto ohOlrú obec má hoslPo
dařiti poctle princi,pu veřejnéhO' podniku, určuje se vž·dy podle 
povaihy a užitečno;sti tolhoi kterého podniku. 

2. Dále jsou to příjmy f.ondú se zvláštním u:rčelním (chudin
ský, nemocniční ap.). 

3· Nestačí-li tyto příjmy, po-kud zde není úhrady v,e způ'sobě 
dotací a subvencí s!vlazú nwdřízen)Tch nebo státu, neho, poltřehu 
není možno krýti dávlkami naturálními a :povinností prélJcolVlní, 
resp. jejich ekvivailell'ty, nastupují veřejnO'hospodáhké obe,cní 
daJl1ě a dávky. A tO': 

a) jednak jako s a m o s ta t n é d á vk y, kte1ré molbo,u býti 
usneseny obe,cním zastupi.tels,tveJm, pokud zákonem jest tak 
dovolleno, jinalk mohou býti zavedleny jen se slvolelllim vlády. 
Bývají povéDhy rllzné, většinou dávky sp'Q.třebnÍ a :polP,Lattky. 

b) jedna:k jsou to p i i r á ž ·k y ku platným státním daním pH
mým a jiným státním daní'm, které do ulfčité výše (%) mo
hou býti zavedeny U9l1ie.senÍ\m olbecního zastupitelstva, jiné ·dlo 
určitého maxi,m.a Ipotřebují. schválení vyšších úřad:ů; dávky 
přes toto rnaximum mají zapotř~bÍ usnes·ení vlády. 

Přirážky jsO'u tedy samostatnou daní ve· pro1spěch obcí .a ji-
nj-'úh samostatných sva,z{l. Pro komunální hoslpodářství finalDlční 
v zemích historických jest -charakteris<tic'ké, že je,slt založenO' na 
f~ndových a daňo.vých 'přirážkách, kdežto, v zemkh kdysi uher
skýoh bylo 1:!OImU twk pouze tl: ho,s\pOIdáhtví obecního (§ 130' z. čL 
XXII: 1886). U vyšškh slvazů ,slamos\právných byl zachován více 
~ystém d o ta c í, jež st.át jim poskytuje na záJkl. z . čl. XV : 1883 
k e krytí v~daJú a;dminls1tratlivních v Iměsíčních s)plátkácth. Župní 
datl dodatiková vybírá .se malýmpro-centem jak;o přirážka k stát-
1<l.im daním. 12

) 

S y sté >ffi' při r á Ž k ov ý, jinak ve.J.ice oiblibený,má své 
y'ýhody i nevýhcldy. 

Pro obcc jest spojen s velikou jednlOduohostí ·a poho-dlnolstí, 
kd,yž ,přirážlky p,ředpi,s·uji a vybírají 's,e spollečně s daní státní, 
'.-Jaji i Ipro pqpllatníka výhodu v tom, že -ten má ;přehleld 101 cdé da
ňr.yé povinnosti ihned, než kdyby z'v'lášť předpisována a; s;pl,atm.a 
byla daň státní a zvlášť dpět daň ve pros;pěch obce. S-úč-tování a 
odvedení vybraných přirážek s'amoislPrávným sv,azúm' jest pa:k věd 
vnitřnÍiho m'echani.smlu služebního . Obr.e ušetří naQlrgánech da'ň 
1'ředpisujíckh a vybírajídch, a jest zbavena nep-říjemnosití Ip.řl je
jidl vymáhání. Finanční :právo obce 1ikviduje se ta!k jediním alktem 
~)oll1 s uskutečl1ení\m filTI ,a!1ční povinno'sti, ve prospěch srt:átu. Ta,to 
fOrIn.a vybirání pHjmú obecniclh, a vůh~'c kOlmunálnkh, zna)mená 
Telké ušetření \práce, kapitálu a ene,rgie . 

Nevý:hodou tohoto systému může pa1k býti velké zatížení po
p la.tni,ctva tenkráte, k,dyž výše kamunálníoh přirážek roste tO'u 
měrou, že múze . býti 'Ohrožen sám daňový zák,la,d, nebat: výše stá:t
mí daně a p,řirážky Jest stanov·ena rúznými subjekty, různě o.d 

12) Viz M a r k u s: Das ungarische Verwa1tungsrecht (r. 1912' 
str. 253-258. 



sebe a z různých hledisek, ale přece Slpoclva ula stejném daňovém 
podkladu . Stát i komuny čerpají ze s.tejné studnice příjmLl. Tu 
pak musi zas,a;hova1:is tát jako orgán dohlédací, nebo i jiné orga
nÍ.s,a,ce státem určené Imající na starosti blaho obecné, a stalnoví 
se pak zákonem, že Ikomuny mají jen v omezené míre volnost sta
noviti výši svých . ,přirážek (srov. § 31 zák. č. 329 Sb. z. a n. 
z f.1921). 

J a'kmile pak obce přestoupí určité procento, mají z~IOIti-ebí 
vyššího schválení. (V i,z § 32,ods1. 2-4 cit. zák.) lll) 

Ze zás.ad, ji,miž jest ovládáno stanovení phrážek kOlmunál
nich u nás, nutno zvláš-bě vytknouti UJs,tanovení, že Ipřirážky nutno 
u~čiti vždy stejn)Tm procentem:na všechny předepsané přímé daně. 
Urentové daně vybirané srážkou a ud.aně z příjmu nejsou pří
pustny. Jest také pravidellně nťjpHstupno buď jednotlivé z těchto 
daní (reální-ch nebo výdělkovou) z tétOl přirážkové lp'ovinno'sti vy
jmouti. Služební platty urbtých os,ob bývají od ,phrážek vYJmuty. 
POlkud určité ústavy é\; za,řízenltÍ obecní ne:pro1spí \Ta:jí stejnou 'll'ě
rou v,šem obyvatelům o.hce, /nýbrž jdou v .prvé řadě ve ,proSlpěch 
určitýc'h lidí nebo některé vrstvy o'bčanů, tu hradí se výlohy tím 
způsobené e.vláštní :phrážk.ou. Na př. nákll.ady polní-ho hlídaJče, po
něva,dž funguje jen v záj'mu majitelů pozetmků, možn1o uložiti jen 
na bed.ra IPoplatníků daně poze'mkové. N ť1platí tu tedy zás.a,da na
hoŤe uvedená. 

Před vál,kou byly 10oprocentní komunální :při,rážky velkou 
v)Tjimkou, a byly-Ji, byl ,ten zjev polldádán za nezdr,avý úlk,az ve 
finančním hosp'Odái1s,tví o:bce. Ale válka se sV)T/mi důsledky i s,em 
\pi-inesla převrat a desoilátní poměry se ,pi-en1(esly ještě do doJbyny
nější. Kle·sající kupní síla peněz vyvo,lala draho-bu a čí.selné .stoHp
nutí vš,e,ch výda,jů obecních. Stou\ply jak vý,daje osobní, tak i vý
daJe věcné, a zvětšeným vydáním těm neodipovídaly dostaltečně 
zvětšené z,droje. Obce byly nuceny proto orhraceti se v \pf/vnÍ řadě 
k .přirážkám ja:ko ke spáse svých financí . Zals,tupitelstva musela se 
usnášeti na ta/kolvé výši ;přiráž,ek, ž,e dio té doby nebylo pro to 
pHkladu. Ovšem percel11.1uelní výše ji,ch byl\a z vdké čá'sti zavině
na ta,ké tím, že základ daúov)r by tI stejný jako y ,mlru, nebo ne

,patrně zvýšený. Neboť ve všec.h zákonech o válečný,ch přiráŽlkách 
bylo ustanovení, že vál,eČlné přirážky státní nemají se bráti za 
podklad pro vÝtpočet pl.aHl a při1rážek sa1mosjprávných. Tecbnitcky 
nedoSitalteČn)rtm vypravením státních úřatdll daně pi-ímé ,předpisu
jících (bernítClh s.práv), dále i tím, že úřednictvo s,amo prací přetí-

13) S myšlenkou t::>u souvisí také zákonné ustanovení (~ .)2 , odst. 
1. cit. zák.), že výdělková daň podle II. hlavy zák. o osobnkh daních 
nesmí i s válečný'mi přirážkami, jakož i se vše m i při r:í ž. k a mi 
s vaz ů s a m o spr á v n Ý c h nikdy činiti více než 80% čistého vý
nosu onoho::> obchodního roku, který jest podkladem pro v)'měI-cní daně. 
Kdyby tomu tak bylo, nutno státní dai1 s pl'irážku válečnou i autonomní 
poměrně snížiti. Ustanovení jistě správné, poněvadž nutn::> zahrániti' 
tomu, aby kapitál vý-robní nebvll spotřebován k ' účelům konsumnÍm, a 
daň má býti brána vždy z výtěžku, nikoli snad z kapitálu samotného. 
:4(;% výtěžku musí b5r ti vždy zanechán::> hospodai'-ícímu subjektu Tak 
dalece nemůže jít finanční právo veřejnýcll svazll, aby pohltilo veškeren 
poplatníki'lV příjem ve svůj prospěch. 
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z ené byl,o zaměstnáno i praJCemi mimořádnými. (soupis osevu, n
:zení v dávce z maje,tku ap.), stalo se pak, že daně, hlavně výděl
l.ová, tieb)da a není dosud předepsárna za několik let ,pozadu, čím,ž 
·:obce opět jsou nuceny ph .stanovení vý.še svých přirážek hráti za 
základ daňorvý ipředpis za minulá léta, keLy Iphrozeně by,] číselně 
'menší, než by snad se jevil nyní, a tak na úhra.du s'Vé potřeby musí 
-vypi,sovati phrážky procentem daleko větším, než by sna·d bylo 
-vskutku třeba. I vidíme ta/k, že když dodatečně daří byla vybrá-
na, že bylo by se bývalo vystačilo s procentem daleko menšílm. 

Než pi-es to výše k'0munálních pi-irážek doMoupna takové 
-výše, že i s ohledem n.a všechny změny válkou z,půso!hené nutí 
K ,přemý·šlení. 

Vláda: odhodlala se tedy. i na naléhání samých kumun, k re
-fornně celého obe·cního hO's,podářství finančního. Sta],o se tak v zá-
-konech z I2. s:npn.a I921, č. 329 a 334 Sb. z. a n. Ti-ebaže, pokud 
Jde Q .přirážky k daním P.i-ím3Tm, byl ponechán systém dosav,adíní, 
:a jen bylo refor·mováno právo obce ku předepisování výše přirážek 
1< daním osO'bním, pi'ece byl učiněn důležitý krOlk k osa'U1ostatnění 
fina.nčního práva obce. 

Obcím byl pi-lkázán do určité výše vÝlJOS reál nich daní (ne
-pbJhližíme-li k darai obrratové), a to tak, že i na·dále vybírá a před-
-pisuj e daně ty stát, a:le z výt,ěžk'u část odvádí komunám, . ne te<d,y 
tak, aby OIbce si samy stanov'i']y vý-ši těch který,ch daní a s,vými 
.orgány je vybíra,ly. Zatím tedy m,alý kro[< ku předu . Ale vývoj 
bude sle jistě bráti Hm směrem, žekomUlnám budou vůbe'c přene
chány daně reální, ovšem za určiitých kautel, aby ostatní daně byl;y 
pak více uvo.Jněny zdélJt101vacÍmu právu státu.H') Obec má v daleko 
-větší míře úkol povahy hO'siPodái-ské než stát, a proto cl a l"erk o při-
1.něi-eněj .sí jest, aby ohce zdan,ily pozemky a domy ve svém o[{ruhu 
na sVŮJ proslPěch. Pak také by se mlOhlO' částeČll1iě upustiti od ne;po
.,j)ulámIÍlho sy.stému ,přirážkovébo, než vlellce praktického a z hl'e
'Cliska finanční tecbni.ky .pohodlného. 

Se zavedením pořádku dO' státníhO' sysltému dal1.0vého na
stalne i v ohcích jakés také!s vyrovnání mezi potřehou a Ú'hradou. 
I obce budou se museti nlaučirti šetřiti. ZástuIPci jejid1 sd budou 
museti uvědomiti, na co stačí síly obce, a na co nesta,čí , a podle 
tO'ho Se zaři,zovati. Není m'ožno ·míti vš'e najednou. Fožadavlky 
-obecní m.llls.Í býti ,pak uvedeny -\i s.Q'ulad s dal1o'Vou schopností po
pla.tníkit Vždyť spořádaná správa, finanční jest ,podmínkau pro
slPe,rity každého ' celku. A nepochopí-li tutO' sam'ozřejmOlu pr,alvdu 
obce s,amy, budou museti zakročovati svazy vyšší, a to stát hla!V
ně, je·bóž úlohél pak bude ,přirozeně těŽlká. Nutno míti na mys'li 
í účel a v'ýzn-amfunkce komun, i zachování daIÍotvé a hOls:podář
ské s,chQpnosti p.oplatiniki't. Správná' .politika stMu bude museti 
zalchovávati ' střední cestu, žádný z těchtO' zájmÍ1 nepošklOzujíc. N ,ež 
dá se doufati, . že při vyspělosti našilCih kom.un, se stabilisad h'0-

14.) Do jisté míry mohl by býti vzorem pruský zákon o komunál
ních dávkách z r. 1896. 



spodářsiký1ch ,poměrů a měny, na:stane i pořádek a r.ovnováha v pří
jmech a 'vydfunich jejich hospodář'ství. 

* * 

Souhnn daňové povinnosti obča'llovy15) jest rtudíž, jak jsme vi-, 
ddi, záikla:dlní daň s,e státní přiráž'kou ( » vál1ečnou«), pak St phráž
kami k účelů,m komunál<ních SVéljZů. To však není ještě vše. K,r~mě 
komunálnÍtch při.ráže:k, obecní,ch, okresních a zemských' (reSJ). žUJp
llích) jsou ještě přilrážky k jiný;ml účelům. O Ipřirážkách z,ctravort
nídl j,sme jižsly,šeli. J s'ou al1e i přirážky kOlmorní (zák. 7. 29.f4 ~ 
1868, č. 8S, § 31), J)i-iráž:ky školní aj c1lUdinslké. 

Teprv uvědomíme-li sá celý tentO' obraz, vysvitne 'nám tíha 
jednotlivých daní pHmýah, ,a oprávněnost volání po nápralVě. Re
formélj v tomto .ohledu je'st žá.do ucí . Ref.or,ma tato musí býti SpOl
jena i s celou úpraJvou f,inančního hoispodářsrtví stMního, a to ,h1aJV
ně ,dvo!jím Slměrem: zmelnšován~m výda,jů zbytných, pokud to po
m,ě'ry mocenslké dov'O:lí ,a lE1Pším upravením pHjmů. Práce ta bude 
obtížná, než nesnadnost ·díl:é1 mus'Í nahraditi ,a ulehčiti vědomi'jeho 
nut.nosti a: prosiPěšnosti. 

, Studentská statistika sociální. 
'(Kritické p,oznámky ili margine pražského Dotazníku o s.;)ciálních 

poměrech studentstva vysokoškolského.) 

~. K o u k a 1 (Brno). 

Dvojčíslo ' (32--33, II) St'u,dJentského Věstníku ze dne 22. 
t. r: jest ' věnováno sta'ti\stilcké akci, kte!rou poid:ni,ká USCS. V't: 

8plo.jení .. s Deu'tsche Studentenfi.irsorge. PO!l1ěvad.'ž v Brně je1slt j,iž 
druhý pak v proudu mohurt:ná start:JilSltická akce pro zj !Lštění ~ociál
ního po,sta;vení česlkého vysolko'šiko\lskéh1o studentstv,a, chcli pOI~~ati 
něJkoJik úvah o formě obojí a:k'ce, i, pokud mohu, o n.aš~ch zkuše
nostech Cli výsledcích z nfi . 

POldbbně ja,ko činitelé brněnští l-\ozhodli se i pražští ředitelé' 
staJtristické akce pro jedlině vhoidnou fOif'mu podobnéha !PjOlc]rui'ku,. 
indliv.iduální dota,zník. Avšak již -v dašíni potdáv,aJí se vlallné od
chy.Iiky obojí akce. KdeŽJto v Brně zamírbnuta bylla zás:atda' anony
mlÍ',ty dotazníku a naopak v roce 1922/23 zes,íl,ena indlivildlu<ÍJ]ní od
polvědnlOis,t za uvedené údJalje a ji'ch přelstloist tím, že s,e vyžaduj'e' 
udání brněnské i ,miinobrněnslké adresy vyšetř'ovancorvy, íOlZhocLl,a 
se Praha z dtlleži.tých 'příČlin p'r'O anonymlituÚ'dajt1. O vhbdJrilOlsti' 
této zásady prOlm,huvím pOz1d,ěji šíře . 

. Polkud se O' b s a h u Do,taJzní/klU ,týče, shoduje se zhrub'a; .pod,... 
nik ,pra,ž:ský s akcí bnněnlSlkOlu. R'Olzlďí],y n.a pr.vní pohl:ed náJplaidiné 
jsou, že v pra,žstkém DOltazníiku ·ro,zvedeny jlSOIU otázky »lIygieny
tě,la« a z'dravotního ,slta,T:U (odstavec D 'II, E) šířej,i ne,ž v brněnské 
formě vyšetřování, z,a to 'v .š·alk v riěm úplně chy~í dtá:zlky po O:u-

J5) V oboru daní přímých. 


