
[II. (1923) přinesl z péra 
li n a zemřelé členy Akade-
výroční zprávy vyjímáme: 

a Th. Saturníka ,Příspěvky 
(Qvou cenou bylo vyzname
metod právnickýchc:, cenou 
30ukromé poj išťovací právo 
1917 (Část 1.)« Čao 

Špatnýho, vydána korporaci 
ká ul., č. 4., tiskem »Melan
udána. - K nížka tato vyšla 
ykonané p ro ozdravění děl
. P ojednává' o jednotlivých 
ku konci uvádí zprávy po-

měvadž z ní pl()z:náváme; že 
mládeže, která jistě potře

Dr. Jindřich . 

úvod o vývoji , obratového 
'chiv fiir Gesetzgebung und 
~č 14'- . Kniha vyšla na po
)ych ové, ,jak provedena, byla 
z. a n. Komentář sám před-

atového zdanění v cizině a 
5 všeobecný a stručný a že 
dy cizozemského zdanění na 
itika platného' zákona; kde 
ařízením upravilo poměry a 
1S nebo chuť. Správně jest 
)oslanecké velice zeslabován, 
termínových. Povážlivá věc 

" aby samo vydalo seznam 
or protestuje proti tak roz
rým tím více, že jde o daň 
Stejně pokládá za nespráiV

Kona o d o r o z umě ní , pří-
poplatníků, kdežto věc nyní 

; e t zájemníky. - Nesdílíme 
)bratu a\ přepychu jest daní 
:'řebas je jisto, že daň tato 
lrady vzdal se jejího výnosu. 
~i l a, a že odstranění její, bez 
postihující, přišlo by k dobru 
lUje velice pečlivý komentář 
:hodnutími nejvyššího' správ
lolehnouti. 
~vydal česky . Nenašel se na-

Dr. K . Novák. 

lU. (5.) Anglické seznamy za 
lUjí tyt o n ovinky: W i t her s 
1 m o nd John, The Law of 
Ixford S t udies in Social and 

the Pradice of the justices 
Edited by Paul Vinogradoft 
o w a t R. B., The European 

lations (2/6) - Com m on s 
I - Str ach e y J . St. Loe, 
'he N ewspaper' and Authority 

laktor dr. František Cáda, 
lyské nám. 28. 

Čao 

_ _________ _-r_ ~----:---=-~_ 

ROČNIK V. KVĚTEN 1924. ČtSLO 9· 

v , 

VSEHR~ 
LIST ČE' SKOSLOVENSKÝCH 

Dorost ve finanční ' službě. 
N ap sal min. r. doc. dr . Boles lav F II x. · 

'Stalo*) se v PováleGné době pravidelným a všud~ patrným zfevert1, 
ž e český právnický dorost se vyhýbá vstupu do státní . služby. Nenf .. li 
i omu tak ve stejné míře ve, všech oborech státní služby, tož přímo ná
padným jest tento zjev ve f i na n ční službě státní. A přece jest 
právě tato služba nepo.chybně jednou z nejdůležitějších, neboť na její 
prosperitě a 'na jejím řádnem, spolehlivém a včasném výkonu záleží 

'prospěch státního hospodářství. ' 
Jaké byly Cl jsou snad dodnes příčiny, tohoto neblahého zjevu? Ne

stranný pozorovatel nemůže předně přehlédnouti tu okolnost, že po 
v álce, v době, kdy v našem novém státě začínal růsti nový prúmysl a 
k dy se starší průmysl se vším úsilím snažil vyšvihnouti se z' válečné 
mdloby, bylo pro tyto obory potřebí mnoho a mnoho nových lidí. Proto 
'také - a ovšem i vlivem stoupajících tehdy mezd dělnických - byly 
do prakse vstu~ujícím právníkům nabízeny mnohé a značné výhody, 
jichž ovšem stát, jenž musí přihlížeti ke všem' stavům svého zaměst
n anectva, nem6.hl nabídnouti. Byla to snad i všeobecně se probouzející 
podnikavost českých lidí, jež způsobila, že valllávětšilla českého práv
:nického dorostu se hlásila do služeb ,soukromý'ch. Na druhé straně lze 
pak zjev onen vysvětliti tím, že právě tyto, hn,lOtné výhody a dychti
'vost po dobře placeném a zajištěném postavení nutily přirozeně kaž
'dého před ro.zhodnutím o jeho životním povolání, aby srovnával službu 
.soukro'mou se službou státní. A tu iistě viděl, že stát - třebas jeho 
zaměstnanci, plní-li řádně svoje povinnosti, mají zajištěnu životní exi
.sterici ' - nemúže přece jednak pro velik~T počet svého zaměstnanectvá 
j ednak pro ohromný náklad osobní, jenž by tím vznikl a jímž ' by bylo 
-nesnesitelně . zatíženo p'opI atnictvo, poskytnouti svým zaměstnancům 
'platů přibližně takových, jaké může dáti a skutečně také dává každý 
,obchodní a průmyslový prosperující podnik. 

Byla to tedy vlastně jen touha po lepších podmínkách životních, 
j ež způsobila, ~e zejména právnický český dorost se vyhý-bal a dodnes 
n ohužel ještě se 'lyhýbá státní službě. A nutno zdúrazniti, že to b y l i 
'p r á v ě češ tíl i d é, kteří si ta~ po.čínalí. 

*) Tato stať spočívá na podrobný ch informacích a různých datecll, 
ldc rá mně byla dána k di spos ici př ednostou pres idia zc: m sk ého f i n ančníh o 
ieditels tví v P n ze ' vl. r. K. D omorázk em . 

I 

I 
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V té dobe jako by úplně zmizel a byl ze všech českých mladých 
srdcí vytrhán všechen idealismus, jako by nikdo z nich n~dovedl '
anebo snad nechtěl? - pohlédnouti také do očí budoucnostI. Kam do
spěje stát, kam dospěje jeho správa, nebude-li zajištěna řádná a pravi~ 
delně se vyvíjející \'ýchova mladých úředjlíků, kteří by jednou mohli 
nahraditi odcházející stare úřednictvo? Nikdo z nich ani nepomyslil, 
z.e tu jde o náš stát, o navě vytvořený čes k o. s loven s k Ý stát, 
jenž zejména bude potřebavati nadans'ch a své službě a zájmům stát-
ním cele a upřímně oddaných úředníků. . 

Je věru s }Jodivem, jak málo mladých českých lidí se těmito mys
lenkami zabývalo a bohužel dodnes zabývá. Doc e 1 a ji n a k se 
na tu t o věc dí val p r á v nic k it- do r o st něm e c ký. 
Ten považoval za svoji národní povinnost, pokud možno co 
nejvíce se hlásiti do služeb navého státu, aby tak jednou byl zajištěn 
vliv jeho národa na správu tohoto státu. A důsledky toho se také do
stavují. Je dnes přímo kuriosní, prohlížíme-li status mladého koncept
ního personálu ve státní službě a srovnáváme-li pfi to.m poměr počtu 
Čechů a Němců. A jest to bohužel opět finanční státní správa, u DlZ 

nepoměr obou národností vážně připomíná důležité otázky pro bu
doucnost. 

Dnes, kdy ko.njunktw·a v soukromých službách začíná zvolna, ale 
jistě klesati a kdy mnohý z těch, kteří kdysi se přímo. hnali za soukro
mým zaměstnáním, jest dnes namnoze mnohem bídněji placen za svoje 
sľUžby než státní úředník a nemá při tom zaiištěného postavení, kla
deme na srdce všem právníkům československým, aby uvažavali o dů
sledcích, k nimž by jejich dosavadní zdrženlivast ke vstupu do státní 
služby vedla a aby si před volbou sveho povolání uvědomili dobře 
svoje povinnosti k svému národu a ke svému státu. 

Nebude zajisté nikdo pa chybovati, že tyto. povinnasti každý z nás 
má a že tím lépe bude pro. náš stát, čím více lidí si je uvědomí a čím 
jasněji si dovedau představiti, kam by pQměry daspěly, kdyby každý 
dbal jen a jen svého materialního osobního prospěchu; neohlížeie se 
nikterak na zájmy a prospěch celku, k němuž náleží. . 

Již úvodem bylo řečeno., že jest to hlavně státní služba f i n a n č
ní, která potřebuje neustále zejména český právnický dorost. Jen zhnl
ba ještě třeba se zmíniti, jak neblahé jsou nynější poměry ve finanční 
službě státní. Jakž bude zajisté valné většině čtenářů známo, rozděluje 
se finanční ko.nceptní služba v zásadě na dvě kategorie: Služba v da
ních ' přímých a služba v daních nepřímých. Personální dotace, pokud 
jde o konceptní úřednictvo, byla za Rakouska v obou těchto oborech 
mnohem příznivější než jest tomu nyní. Jest mnoho úřadů, kde před 
převratem bylo zároveň přiděleno něko.lik konceptních úředníků a kde 
dnes jest namnoze jen jediný nebo nejvýše dva konceptríí úředníci. 
Perspektiva do budoucnosti za poměrů, jak právě dnes jsou, jest pro 
fádn~ vyplnění všech důležitých hospodářských úkolů, jež finančním 
úřadům jsou uloženy a jež rozvojem poměrů sociálních, pracovních 
i politických stále rostou, velmi smutná. Na jedné straně staří úřed
níci, v~sílení útrapami válečné doby a enormními přímo výkony pra
covními, jež na ně finanční státní správa po převratu kladla a jež přes 

naprostý nedostatek per 
finanční sprá\'y bylo n 
samozřejmě již touží po 
prá vě prací, nemocemi a 
vál:;> čných útrap Objevily, 
o část .. onoho kádru úřed 
jímž .. kdysi disponovalo R 
počet dorostu, v němž zase 
a německÚl1, a který pi; 
h.em3 dosud a také nemůže 
staří a jichž výkon finanční 

Lze si snallno předs 
správu ~tátní a tím i pro 
jeti dále 'tak jako dodnes a 

Jaká bude budoucnost s 
měrou nad o r o s t ll, neboť 
jediný kádr ijřednictva, j 
Jest již nejvy sší čas, aby 
cel k lepšínm, řady dorostu 
opravdu oddanými muži, kte 
připravovali by se s celou 
budoucí zodpověd1lé povolán 

Zastavují· li se, aspoň sp 
právníků ve službě finanční 
si pro v1'-hoClnější své umí ' 
sprá vě méně přátelské) 
ňovým věcem rozumějí, ude 
jiní, uvědomělejší česk""l" .. ",...! 

rozvoje našeho státu 
finanční se skrovnou alespoň 
vyniklo tolik českých pra 
kdysi, v dobách dřívějších ... 

Avšak nehledí-li se ani k 
nický má vůči finančně spo 
ještě zvláště na to, že 
oběť, nebo.ť vyhlídky ve státní 
né, jak je líčívají mnozí ať b 

Vezme-li se v počet, 
dosáhne 60. roku svého vě 
všeho na odpočinek, tu , TTl,,,h r. ",I 

nančních úřadů číslice do 
v počet, že systemisovaný 
se opět další počet přes 200 
učiní 'si zajisté každý ",h .. r.ru"l, 

státní finanční službě těm, 
mžiku, ale prozíravě zvolí si 
stencí v dobách, kdy konju 
bude ještě více a více klesati, 

Přihlédneme-li konečně 
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také do očí budoucnosti. Kam do
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stá tu, aby tak jednou byl zajištěn 
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'ovnáváme-li pti tmu poměr počtu 
opět finanční státní správa, u níž 

ipomíná důležité otázky pro bu-

orných službách začíná zvolna, ale 
~ří kdysi se přímo hnali za soukro
)ze mnohem bídněji placen za svoje 
oři tom zajištěného postavení, kla
koslovenským, aby uvažovali o dů
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di, že tyto povinnosti každý z nás 
, čím více lidí si je uvědomí a čím 
by poměry dospěly, kdyby každý 
osobního prospěchu; neohlížele se 

1, k němuž náleŽÍ. 
jt to lllavně státní služba f i n a 11 č
l český právnický dorost. Jen zhnt
lé jsou nynější poměry ve finanční 
lé většině čtenářů známo, rozděluje 
ldě na dvě kategorie: Služba v da
~přímých. Personální dotace, pokud 
1 Rakouska v obou těchto oborech, 
nyní. Jest mnoho úřadů, kde před 
lěkolik konceptních úředníků a kde 
o nejvýše dva konceptríí úředníci. 
něrů, jak právě dnes jsou, jest pro 
lospodářských úkolů, jež finančním 
jem poměrů sociálních, pracovních 
mutná. Na jedné straně staří úřed
y a enormními přímo výkony pra
práva po převratu kladla a jež přes 

naprostý nedostatek personálu a přes uzasnou přímo obsáhlost úkolů 
finanční spráyy bylo nutno za všech okolností zdolati; tito úředníci 
samozr·ejmě již touží po zaslouženém klidu a oddechu; řady jejich byly 
prá vě prací, nemocemi a četnými případy úmrtí, jež se jako důsledek 
vákčných útrap objevily, přímo zdecimovány. Jde tu vlastně již jen 
o část '{)ilUho 'kádru úřednictva zapracovaného a naprosto spolehlivého, 
jímž, kdysi disponovalo Rakousko. Na druhé straně jest celkem malý 
počet dorostu, v němž zase jest značný nepoměr mezi živlem českým 
a něme'ck}'m, a který phrozeně i při vší své píli a svý-ch schopnostech 
nem3 dosud a také nemůže míti oněch zkušeností, které mají úředníci 
staří a jichž výkon finanční služba státní nezbytně vyžaduje. 

Lze si snaLlno představiti situaci, jaká by jednou pro finanční 
správu ~tátní a tím i pro celý stát nastala, měly-li by se poměry vyví
jeti dák 'tak jako dodnes a nenastala-li by náprava co nejdříve. 

Jaká bude budoucnost státní správy v naší republice, záleží valnou 
. měrou nad o r o s t ll, neboť on v době ne příliš vzdálené bude tvořiti 

jediný kádr úřednictva, jemuž státní správa finanční bude svěřena. 
Jest již ncjyY sší čas, aby dnešní neblahý stav se aspoň ponenáhlu obra
cel k lepšínm, řady dorostu se doplňovaly vážnými, práci i státu 
opravdu oddanými muži, kteříž zůstávajíce trvale v řadách úřeJnictva 
připravovali by se s celou vážností předsvědčeného uvědomění pro své 
budoucí zodpovčcillé povolání. 

Zastavují-li se, aspoň sporadicky, dnes někteří z mladých českých 
právníků ve ~lužbě finanční, aby poohlédnuvše se krátce a opatřivše 
si pro vJ'-hoclnější SVt umístění jinde (event. pak i ve frontě finanční 
správě méně přáteískéJ potřebný doklad, že »byli u financí«, t. j. že da
ňovým věcem rozumějí, bude státní správě iinanční spíše potřebí, aby 
jiní, uvědomělejší českoslovenští právníci v z á jmu zdá r n é h ú 

r o z voj e n a š e h o stá t u vstupovali v trvalý svazek státní služby 
finanční se skrovnou alespoň trochou onoho idealismu obětavosti, jakou 
vyniklo tolik českých pracovníků v těžších dobách pro náš národ -
kdysi, v dobách dřívějších ... 

Avšak nehledí-li se ani k národní povinnosti, kterou dorost práv
nický má vůči finančně spořádanému svému státu, nutno upozorniti 
ještě zvláště na to, že vyhovuje tomuto apeiu nepodstupuje žádnou 
oběť, neboť vyhlídky ve státní finanční službě nejsou daleko tak chmur
né, jak je líčívají mnozí ať bona anebo snad i mala lide. 

Vezme-li se v počet, mnoho-li konceptních úředníků včetně r. 1926 
dosáhne 60. roku svého věku, tedy doby, kdy mohou býti dáni beze 
všeho na odpočinek, tu vychází ve všech pěti obvodech zemských fi
nančních úřadů číslice dosahující počtu skoro 300; vezme-li se dále 
v počet, že systemisovaný stav není dnes daleko dosažen, tu objevuje 
se opět další počet přes 200 neobsazených míst; jen z těchto dvou dat 
u činí . si zajisté každý obrázek o tom, jak veliké vyhlídky kynou ve 
státní finanční službě těm, kdož nenechají se zlákati výhodami oka
mžiku, ale prozíravě zvolí si pQvolání, které bude jistou a dobrou exi
stencí v dobách, kdy konjunktura v soukromých a nejistých službách 
bude ještě více a více klesati, než jest tomu dnes. 

Přihlédneme-li konečně i k čistě materielní otázce platu, ani po 
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této stránce nelze tvrditi, že by finanční služb,a byla nepoměrně hůře 
placena, než každákoli služba státní; finanční koncipfent v p(vním 
'í"oce služby přijde si ve Velké .Praze - . nehledě k honoráři Z<;l. prúci 
přes čas a nehledě k · některým přídavkům, jež snad bu40u trva)§mi 
-- nejméně na čistých skoro 800 Kčměsiéně, po roce službY, ' bu
dou~li všechny předepsané podmínky splněny (na př. 3. státní zkouš
KY, vyhovující kvalifikace), skoro na 1000 K.č měsíčně. 

Jest snad konečně možno vysloviti i důvodnou naděii, že nešťastná 
nivelisace phtú úřednictva státního časem ustoUPi lepší úpravě, neboť 
.čím dále tím více ' se ve směrodatných kruzích nahlíží, jak zhoubným 
bylo odstupňování platů podle potřeby a nikoliv podle předběžného 
vzdělání a míry zodpovědnosti; jest konečně i ve vlastním zájmu státu. 
aby bedlivě přihlížel k námaze a poctivé práci těch, kteří opatřují státu 
ono unWll necessarium existence státu vúbec a spořádaného státu 

,zvláště - peníze 1 

Svoboda tisku .' 
Mir. Ho Lu b (Brno). 

Moderní p;:: riodický tisk je denním chiebem dnešmho člověka, bez 
něhož by nedovedl žíti a bez něhož by vůhec nebyl možným nynější 
složitý život společnosti. Dnešní společnost tvoří i přes veliké své soci
ální rozpory velmi úzce spojenou jednotku. Spojení toto mimo jiné nej
více je uskutečňováno. periodickým tiskem - časopisy. Dnes průměrně 
inteligentní člověk nedovedl by delší dobu žíti bez časopisů . Tato ne
zbytná potřeba tisku, zvláště denního Cl jeho vj'rhodné postavení vůči 

, čtenáři činí z něho obávanou velmoc' světa. Casopis totiž přináší stano
v isko nebo je jíž tendenčně podává, a čtenář, zvláště ten, který nemá 
možnost čtením několika časopisů , jejich úsudky korigovati,. chtě nechtě 
přebírá ono stanovisko za své. Mimo tento moment působí na lidi 
menší inteligence i ta formální stránka, že je to vytisknuto a tak už 
proto' pravdivé. 

Pro toto ~:vé působení byl tisk vždy obáván. Žádná vláda a žádnj'r 
panovník (ovšem novější) neobával se tak svého souseda, byť b~rl sebe 
silnějším, Jako se bál tisku. Strach ·tento nebyl jen u panovníků a vlád 
reakčních, nýbrž i u vlád demokratický ch. NeuI totiž bed,livějšího hlí
dače nad jejich chybami jako je tisk nepřátelského směru. Poněvadž 
v šak každá vláda má moc ve svých rukou, snaží se jí použíti tu více, 
iu méně bezohledně proti sobě nepřátelskému tisku. 

Prvý, kdo dovedl moderním pc:stl'cdkem čeliti tisku, byl 'papež 
.Alexander VL, jenž r. 1496 zavedl censuru a rozšíř il a zostřil ji bullou 
z r. 1501. Panovníci světští dovedli jej v tomto ohledu brzo napodo
bovati. Naopak zase důležitost svobody tisku pro rozvoj státního života 
11ejdříve poznali v Anglii. Na pevnině bylo to ~véclsko, které r. 1760 
povolilo svobodu tisku a formulovalo i její omezení tak, že dosud může 


