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z konstrukce berní povinnosti 1).
Kazimír Č a k r t.

1.
Jen pro názornost se chci úvodem zmíniti o politicko-ideologické konstrukci berní pOlvi/n nosti v nejdávnějším sta,rověku.
Zde se nám totiž objevují dva typy berní povinnosti 2): despoticko-mO'censký, který př' 8vládal v olr ientálních theokratických
stá,t ech (v Babylonii, Asyrii a Egyptě) a demokra,ticko-smluvní,
jenž převládal v řeckých oligarc.hických republiká.ch. V orientálnic.h stá,tech hyl panovník l1E>omcz,e ným pánem' na dl ffi'a,j,eltJmm,
svoho-dou a životem svých poddaných. Bylo pouze otázkou
racionelního h01spodaiení, kolik ze sta,t lnl a služeb svých poddaných užil přímo pro své spotřební účele či za,se jakou reservu
si ponechával pro budoucnost tím, že neodnímal svým podda,ným vše, co potřebovali k živobytí a produkci. V řeckých oligarchiích naproti tomu byly příspěvky občanů veřejnému svazku
sta,n oveny dohodou plnoprávných občanú. Převládaly zde
ostatně dobrovo,l né d~, ry boha,t ých občanů stá,t u. Řecká demokra,cie viděla dokonce něco nečestného v tom, že musí vymáhati
na svých občanech příspě'vky pro veřejné účele a nemůž,e se
vždy spoléhati na jejich vlasteneckou obět,a,vost. Proto řecký
stá,t obyčejně svými orgány daně neukládal, nýbrž, vybírání
daní propachtova.l soukromým podnika,telllm.
Vidíme-l~ tedy již zde o b a k O' ř e n y k o' n str u k c í
ber ní p o v in n o s t ,i, je,ž s nečetnými obměna,mi se udržely
a,ž dOl na,ší doby: Na jedné straně se presumuje nárok státu na
veškeré jmění občanů, z nějž bere část, kterou po,třebuje pro
své účele; jest to t. zv. t e o r i e moc e n s k á, mezi státem a
popla,t níkem jest zde mocenský poměr, jak pra,v í s oblibou
teorie finančního práva. S druhého hlediska po'z,orlQtváno, vzniká
právní nár'o k na, daně dohodou občanů, smlouvou, která jest
" justus titulus" pro daňové plnění, poměr mezi státem a poplat-:níkem jest zde tedy - jak zhusta, pra,VÍ finančně -prá,vní teo,retikové - obl i g ač n í. Ač obě tyto' kionstrukce jsou pouze
ideologické, nikoliv sOlc iologické, tím méně pak právnilc ké nebo
1) Úvodní kapit,o ly bytly ve výtahu 'plředl1Jeseny v P.rávnické Jedrr'wtě
v PTa,ze dne 22. bi'ezna 1934.
2) Srov. čllál1ek Laumův v Ger1off-Meislově Ha.ndbuch der Finanzwisls€l1schaft, Ttibing'en 1928.
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hospodářské 3), sta,l y se pře c e jen předmětem sporú teo,r ie
finančního práva 4).
Teorie fina,nčního' práva, jež tvoří podle starší nauky část
teorie veřejného prá,va~, převzala (a vybudovaJa - zejména, pokud jde o ru čení, daňolvé dohody a pod.) ve větší míře, než tOl
j'es,t ve v, e:ř' ej,ném právu obV'y1klé, porj{my, převláda;jfci tradiČIllf3
v soukromém právu. Přihlédneme -li však k užívané systematice soukroméhQl práva" bylo by klásti pro,ti poměru obliga,čně

právnímu poměr věc n ě - P r á v II í. Teo'rie finančního práva
tak ěástečně i učinila; toho dQlkla,dem jest ne~7ýstižně ovšem
Myrbachovo (,;,Finanzrecht", 1916) dělení na daně osobní a
věcné, konstruova,né podle oSlobního či věcného ručení za, tu
kterou daň, stejně 1 La,b ando,v a ("Deutsches Reichssta,a tsrecht",
1909) konstrukce povinno's ti platiti clo. I zákonodárce ostatně
- na př. v na,šem celním a monopolním řádu z r. 1835 - si
pomáhal věcně-pa-ávními kO[l'st.ruJl{c,emi. Na d[l'uhé straně odpovíd1aj,í zase povinnlo'8t,e1m, Yy1p1lývajicirrn z t. zv. moc,e nského
poměru, povinnosti, vyplývající z nm'my, jejímž auto,r em jest
také povinná osoba,; proti mocenské konstrukci tedy stojí konstrukce a,u t o n o m i e.
Není nutno všíma,t i si dalšího vÝVío,je kontruk.ce berní povinnosti, a,ž by bylo možno snadnO' dovoditi, jak se ·o ba tYPYI
t. zv. mocenský i obliga,ční, stále vedle sebe vyskytují. Tak na
příklad za středo,věku určité dávky z pozemkú, akcízy atd.
byly jednostranně dikto,v ány držHe,lem veřejné moci; da.ň.ový
nárok zde vyplýval z věcně-právních konstrukcí patrimoniálního
státu. Jiné dávky zase byly vybírány na· zákla,dě· dohO'dy pa,novníka. se sta.v y. Bude však účelnějš,í zkoumati, co teorie
finančního práva rozlišováním mezi mocenským a· obligačním
poměrem chce vystihnouti.

II.
Tvrdí-li teode, že da.ňo1vý poměr státu k po,p la.t níko,v i jest
obligačni, chce tím v prvé řadě říci, že pop I a t n í k j e s t
p r á vně z a, v á z á n, tedy povinen platiti da.ň. To ovš,em jest
samo'zř'ejmé, v t1
omto smyslu uvedená definice jest tautologií.
Na druhé straně tvrzení, že mezi státem a, popla,tníkem jest poměT mo.censký, d:lCie vyzdvihnouti skut,ečnost, žes tát II a, p oP I a t n í k o. v i P I a cen í d a n ě vy n u c u j e, protože j1 pro'pla.tník neplrutí dobrovolně, nýbrž pouze v té míře, jak mu stát
3) Pokud jde o finanční socioJ.o,gii, Sl'OV. na př. Sultanovu knihu
"Die Staa,tse,inmahmen" (Tubingen 1932). Sooiologický a hospodáJiíský
ovšem muže býti sp'o~:, zdali da,ň j<e's.t cenou, placen.ou ;!;a "veřejné stadcy",
ježpr;odukuje s1rá,t (ochrana života" ma,j.etkových práva pod.), nebo pl~Olstě
příspěvkem poJ.i ticky :vynuc,e ným. Stoupenci t. zv .. cenové daňové te,orie
j,s,ou zejména de Viti de MaJ.'oo, Lindahl a Schusie'l'.
4) Zejména v iIlIěmeClké literatuře. Obligační teorii há.jí na př. Nawjasky, za stoupen.ce. moceThské teorie můžeme' pokláda,ti na př. Waldeckera, St.rutze, Mirbta.
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tuto pŮ'vinnost ukládá. Toto, tvrzení však nemusí býti správné.
Není nemožné představiti si altruisty, kteří dob~o'volně odvá,dě jí veřejnému hospodářství potřebné pr'os,t iedky (sta, čí vzpo,m enoutJ ISrí na' shÍJ.1IDy plr'O z.1a,t$r poklad l'ejpubliky). N e1z.e. ani
říci, že pouze výše tohoto, příspěvku jest s,t átem jednostrann€
mo'c ensky určena. Mohlo by se stejně tvrditi" že v deIDokrat,ickém s;tátě poplatník sám svými zástupci v pa,r lamentu určuje
.aspo ň nepřímo, j.akou čásltJ{Joru bude na po:třeby .sMitu; přisipiv'a,ti.
Mluví-li teorie o obliga, čním poměru, má na mysli ,okoolnost,
že dlužník jes,t povinen plniti na základě určité právní normy,
kteTé se také stát podrobil - jíž se také s,t át, ve smyslu teorie
G. J ellinka sá,m zavázal - ; stát podle tohoto názo,r u nemůže
zcela libovolně bez "o'b jektivních" mezí, rozdílných od jeho
"subjektivních" užitkových úvah, vymáhalt i na popla,t ní~ovi daň.

Uznává se zde sice ,t aké, že stát ve snaze zvýšiti své da,ňové
není omezen; při realisaci těch1/01 snah naráží však na
rllzná jím uzná,v aná práva jednotli'vců. Jsou to "lidská," , "při
~ozená" práva,: stát nesmí ukláda,t i takové daně, jež by exist enčně zničily popla,t níka, musí na,o pak pokud možná, vzíti
zřetel na berní spravedlnost. Jest však omezen i jinými politickými prá,vy: nemůže zdaniti majetek c1zinc~, kteří nebydlí na
jeho území a také zde nemají majetek (N a.wiasky mluví .o daĎJo,vé způsobiLosti). Konečně konstituční stát, přípa,dně pano'vník, můž.e vybra,t i jen ty daně, jež, mu lidové zastupitelstvo "povolí". V mezích zákona však má volnou ruku: kolik mu lidové
zastupitelstvo povoH daní, tolik může vybrati. Mezi státem a
zastupitelstvem lidu, t. j. v prvé řadě zastupitelslt vem popla,tníků (neboť pa,r la,m ent byl původně pouze sbo,r em, který po'v olova,l daň a rekruty k urč.itým účelům a kontroloval jejich pou žití - jak kdo platí daně, tak má býti zastoupen v pa,r la,~entu, hlásala asekura,ční teo,rie), jest zápas, o jeh.o,ž výsledku
rozhoduje mo'c enské posta,v ení obou těchtiO ' činitelll. Moc výkonná pak těží co mo'ž ná nejvíce z výhod, vydobyt.ých na moci
zákonodárné: v mezích daných porvolení vymáhá dan ě a snaží
se do's áhnouti maxima" chc,e dO'8t, art:~ toolik na, daních, kolik mtlž.e.
pří jmy

III.
Často

argumentuje "mocenská" i "obliga,ční" teoTie s t u pně m v á z a n o s ti f i na n ční h o. o r g á n u berním právem.
Zde však jest zřejmé, že záleží na konkl'e,t ním obsahu norem
berního práva,. Nemůžeme a prio'r i říci, že po,měr berně-právní
jest v tomto smyslu obliga, ční nebo, mo'c enský. Uvádí-li na, jedné
straně teorie, že finanční or~án může uložiti jen tu daň, kterou
zákon určuje, vyjadřuje tím jedna,k sa,mozřejmý vz,t ah -obecnější
normy ke konkretnější, jednak tím vyslo,v uje empirií získaný
poznatek, že ve vě,tšině právních řádťl jest finanční org'án při
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ukládacím aktu více "ohsaJ:rově vazan než při aktech jiných.
Míra této vázanosti jes,t, však různá v to-m kterém právním řádě
a 11 té které dárvky; !s't,a,óí vzp1omen1out.i jen. na na/še dávky za úř-ed
I1iÍ úkorny ve slI'ú,v nání k s:potŤlerbll'im dMlrí:m, vyměřeniýllTl z,c:eJ'a
objektivně, t. j. podle technických jednotek. Praví-li se však
naopak, že v berním právu na základě zákona - nebo, fakticky
aspo,ň (,t ak na, př. Nawia.sky) má finanční orgán "výhodnější"
posta.v ení vzhledem k p'Úplatníko'v i než, na " př. v soukromém
právu věřitel vii či dlužníko:vi, může to za,se -jenom znamenati,
že tomu tak jest podle obsahu norem většiny právních řádťl.
Ani první ani druhá skutečnost však ještě není podstatným
zlI1aikielIll herního pLf,áVia, činiteilem, belz, l{!teréihio, by po'j1em herního
práva nebyl myslite,l ný, nebo který j:esit i~nan:eilltní poměru mezi
popla,t níkem a státem. Také při soukromoprávním poměru
os;tatně mllže jedna, smluvní strana fakticky býti v tak výhodném postavení, že může zcela mo,c ensky diktova,t i druhé straně
podmínky smlouvy, jež mezi nimi zalo'ží obliga,ční poměr, v to
zahrnuje i způsob soudního uplatnění svého nároku. Na, druhé
straně jest finanční oTgán zpravidla vázán i ustano,v eními f,o'rmálního práva,. Pokud uzavírá dohody s p'Úplatníkem, vzdává
se tím určitých práv za, to', že mu pro'plaít.ník konceduje jiné výhody 5), jež jej částečně zprošťují povinnosti dbáti .omezujících
předpisll formálního řízení.
Namítá se, že při soukromoprávním vzta,h u js'Úu si strany
před zákonem rovny. Pokud tímto rčením má býti vyslovena
zásada, že žádná ze stran se nemůže dovola,t,i více práv, než jí
zákon přiznává" že tedy v případě konfljJdu mezi nimi musí
orgán státu jednati tak, jak jest k tomu podle právní normy
povinen, lze namítnouti, že jest tomu stejně i v berním právu.
Uvádí se obyčejně, že finanční úřa,d v berním iizení j e' F; t
zároveň "soudcem" i "stranou". Jaký jest však
smysl té-t/o námitky? Teorie patrně nechce tvrditi, že finanční
orgán jest stran1ckýnl tak, 'žle porušuje v,e' svůd' pTospěch py'á.vní
normu, když faldicky k tomu má možno-st. To by totiž zname.o
nalo, že teorie právnicky se pokouší definovati ur6itý úsek
právního řádu jako bezpráví. Teo'rie zde však má spíše na mysli
okolnost, že obecné právní normy právě vzhledem k své obecné
po,va.ze připlOuŠltějí několik stejně správných v}'kladů a že je
finanční orr gán aplikuje způs,obem, který se zdá, jemu nejvhodnějším. Nechme stranou skutečno'st, že teo'r ie si obyčejnf; přea
stavuje, že nejvhodnějším způs'Úbem aplikace berní normy jest
pro finanční ,o'r gán ten, který zava,z uje popla,tníka pla.titi eo
mo,žná nedv.ět,ší daň; o tom hude, po'zději zmÍinka. Z3Jpomín:1 se
při tom také vůbBc, na správni soudnictvi. 2á1eží tBdy i zde z.'1se
na, obsahu -i,oho kterého právního řádu; berní právo ostatně
5) Vi'z Ott.o Mayer/ovu "abg'eschwachte Steuer,s chuld" ("Deutsohes
Verwaltung';s,m cht", 1895).
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není cha,r akterisováno určitým Zpllsobem berního procesu. Ko'ne čně soudce právě vzhledem k své nezávíslos,t i jest pra,k ticky
PIH aplika.ci 0lbl8looJÍl0h l1Jo["em méně vá,z án ne,ž fi.naJ.1<čiú úřad,
k,t erý jest správním orgánem. Uvedená námitka vyplývá jediné
z nálzoru, žel slOrrudJcle "ClhCle" pO'Ll'ze pl"áV10I, spraiViedJlnos.t, kd:elžto
finaulční orgán c.hc,e nej,vY1šši výnos daně, pokud mu to je'll
zákon do,-vo'luje. Avšak po'z orováno' po stránce fo'r má,lní, aplikují
pouze oba orgány právní řád; při sro,v nání účelu jejich funkce
zas,e se zná1ll,e , že ,oba, orgáilllo'v'é st.ejJ.l'ě jslOu povolá.ni k tom.;U(, al>}'
uskutel0nili ú6e,l, j,ejž sli slLát vytkl.
Os.ta,tně tvrzením, že v uerním procesu finanční orgán má
v ět.Ší vliv na vyt,váření normy po stránce formální než poplatník nebo. zase méně volnosti po st,r ánce materielní než; jiné
sprá,v ní úřady, redukuje se rozdíl mezi obliga,čním nebo m0'cenským vztahem berním pouze na r o' zdí 1 k v a, n t i t n í. V'y dhá·Zlllli8l-li z positivnÍ0h právn'ÍJ0h řádů , mlŮž, elIllH z,c ela ob'ecně lici,
že jeden právní řád vytváří poměr mezi popla,t níkem a, s,t átem
více "mocensky", jiný více "obligačně". 'Avšak i · uvnitř tého'ž
právního řádu jsou v berním právu značné rozdíly jak po
s,t ránce ma,terielní , tak i po stránce formá,lní. Pokud jde o' pDe..
sléz uvedeil1é, jest herní pom,ěr u pi~:ých d~ani zpravidtla; víC '3
obliga,ční, u nepřímých daní více mocenský. U přímých da'llí
piíerC1chálz.Í v:yJllJěiení dosti slolz!ité Í'Íz,e,nÍ., na ně, ž r ná pOIp:latník
po'měrně značný vliv.
nepřímých daní naprolt i tomu m'ůže
finaJl ční orgán na,p ro'sto bez spo.lupůsobení strany vydati konkretní normu; ,o rgán finanční stráže může na příklad v pollra,nič.nÍlm páls mu ulo'žli1i nějaké o,sloibě, j.iž pJři pOlcihrů!z,c,e POlt\káJ, aby
dala p~oihlédnouti zboží, jež má s sebou. Z tloho, jes1t ,t aké palt rno,
že záleží v prvé řadě na tom, zda.Ii jde o platební nebo kontrolní normy 6). Konkretisování kontrolních norem má převahu
u nepřímých daní, konkretisování platebních u přímých. To, jeSlt
o'v šem dáno účelem a povaho,u toho kterého, řízení. Při určení
pla.tební povinnosti se vyslovuje úsudek, kolik poplatník na zákla,dJě o'b ecné normy má pLatiti na ty které ,<llině. 'Dento výrok
se ·zna,čně podobá klasickému soudcovskému výroku, -rozsudku,
má rá.z aktu, který se označuje obyčejně jako deklaratorni.
Kontr01ní akty na,p roti tomu jsou vydávány příležitostně, aby
se zajistilo odvádění daně; zq.e se povinnost poplatníka nevyslovuje .obecně, nýbrž ukládají se mu nejkonkretnější povinnosti na zákla,dě obecné normy obsahově co nejchudš,í. Jde tedy
o akty, jež se běžně ozna,čují jako kons,t itutivní. Podle toho. jest
také vá,za,nost finančního orgánu větší nebo menší.
Otto Ma,y er pova,žuje ukládání daně za zásah do svobody

u:

z.:1SB
ta,tně

tsohes

6) Naw!iJa,sky n. lL m. pmto také tvrdí, že, II pj"ímých daní (kde p'ře
vládá ukládací řízení) jest IPomětr me'zi státem a pOIpl:aitJllíkem .obligační,
k dežto u nepřímých dani (kde jde z velké čáslt.i o kontrolu) čáls,tečnč
mooenský.
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jednotlivco,v y. Avšak 1 on rozezna·v a mezi právmml poměry
ukládacího a kontrolního lizení. Podle něho se totiž u přímých
daní správním akt.em vrchnostensky stanoví veřejnoprávní pom?;r mezi určitým "poddaným" a státem. Omezení při kont.rolním
řízení u nepřímých daní se podle jeho ná.z oru ukládají poplatníkům nejen plimo na základě zákona, nýbrž i tím, že se stát
vzdá určitýc.h práv, daných mu zákonem, a.však strana za to se
podrobí (dobrovolně) urč,itým povinnostem, jež jí zákonem
nejsou ulož,e ny a jež za to vzdání se práv jí finanční úřad
nadiktuje. Např. zboží, přestupující celní hranici a dovážené
do c,elního skladiště, se ne~)IOIolí, jestliž:e S!trail1ta spJ.,ní podil1l:Í!nky
úřadem stalloVíelľ1ié. P;OdJ10 May:er:a zd1
e stát s poplatníkem neUjz,aV1ř: e s:m:louv--:U, ný!hrž popla/tník Ise vÍ!cle méně doibrovolně podrobuje určit)'m činem vrclmolsltenslké ffi\olci orrgánu. Ma:y·e'r pak
&ochá:zí k to,mu, že v tlOulit:tO případě vydané ViI.~ohnostenské rozka/z,y již nelj/s:o u 01TIJe:z,elľlJÍim svoho1d:y jled!nJotlivcovy.
V podstatě zde Mayer znázorňuje, že také v kontrolním
fizení u nepřímýc.h da,ní může míti poplatník vliv na vydání konkre,l nich norem. V podmíněné skutkové podstatě těchto konkretních kontrolních norem jest součastí také určitý pravně
relevautní projev vůle popla/tníkův.
Jest také typické, proč Mayer nesouhlasí s náz,v em
f i n a n ční pol i c' i e (jejž teď nově uŽ.í vá Na,w iasky). Tvrdí
totiž., že policie zde není k tomu, aby zabránila porušení veř' ej
ného řádu, nýbrž pouze k objevení a umožnění potrestání
finančních deliktů. Lze podle něho nanejvýše mluviti o finanční
soudní policii. Polic.ejní ráz má finanční právo pouze vzhledem
k své jednostrannosti, protože fina/nční úřad jest, jak Ma,y er
pra,ví, i soudcem i stra.nou.
K tomu lz,e j1 e 1 š.t.ě uV'é1sti, že oZl1JaAč, ení "finanční policie" j,e!s,t
jp,otutl vhod.Jlé, má,li s,e Um na,zna/čiti určitá činno.st fJ.nanční
správy, která jest normována, pouze nejvšeobecnějš,í, blanketní
normou a která má za účel odvrátiti nebezpečí daJlové defraudace. J es.t to ovšem věo vhodnosti; mohli bychom pak tento
poj,em s:ubsumJorv,a,ti plod pod'6m z.ylá~til1í policie správní (viz
MeTkl "Obecní právo správní", Praha-Brno 1932).
Naproti tomu podle Ma,y era sleduje finanční orgán jednostranný majetkový zájem stá,tu. Jde sice o veřejný zájem,
protože se chrání zájem státu, avš'a k tento zájem jest mnohem
úže vymezen než zájem veřejný, jejž chrání politický spráNní
úřad a který směřuje k za,c hová,v ání společenského řádu.
Rozdělení na obligační a mocenský poměr by tedy zna.inenalo pouze tolik, ž,e v prvém případě jde o vztah, kdy se na
základě obecné prlálv ní normy uzná,v á popla,tník za zavázaného
plnit1 přesně s,t anovenou peněžit.ou částku, v druhém případě
pak, ž,e finanční orgán, jsa, v podstatě' málo omezen právními
normami, m11že ukládati straně určité povinnosti za, účelem, aby
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zjist.il správné pln ění povinnosti pla.titi da.ň. Vra,címe se takto
k sta,r ému účelovému dělení berně-právních nor e mn a pl a,t e b ní a k o n t r o ln í, jejichž konkretisa,c e vyža,d uje, zase
účelově pozorováno, rozdílného způsobu řízení.
IV.
Rozdělení mezi obligačním a mocenským vztahem berním
miHe míti SYllj h o s pod á ř s k ý . smysL Při solidaristi-cké
hospodářské s ousta,vě, kde veřejné hospodářství sleduje ur čitý
objektivní účel (který není determinován subjektivními užitkovrým úvaha,mi jeho členů), ukládá stát popla,tníkům daně bez
ohledu na subjektivní uži.tek, který z použ,1tí daně mají. Vynucuje na nich plnění daně a popřípadě nemají ze zaplacené
daně vůbec prospěchu. Zde bycho'm poměr mezi státem a popla tníkem mohli označiti jako moc,e nský. N a.p roti tomu při kooperL1,tivním zřízení stát vyžaduje zapla,c ení veřejné dávky pouze
v takové výši, kolik činí náklad na opa,tření služby, které
jednotHvec na, něm požaduje a které se mu od státu dostane
a pouze tehdy, když ji na státu po·ž aduje; pla,t í tedy po.p latek
dobrovolně.

I finaill.čně·-vědecká literatura zde zčásti byla bezradná ~
Příkladem nám zde může ·býti de Viti de Ma-rco ("Grundlehren
d m Fina:nzwiss·en,schaH" , 1933, Tiibing'en), jie.ďen 4e stoupen:c,ů
" cenové" daňové teo'rie. Podotýkáme, že de Viti byl pod vli,v eni
Emila Saxe, žáka t. zv. rakouské školy. Ta.to škola" jako reakce
n a hJstorický směr hospodářské vědy, vrátila se z velké části
zase k ná,z onlm národohospodářských klasiků. Jest proto pochopitelné, že de Viti při důsledném l1beralistickém postoji nedorvede
si hospodá,řsky př' edstavit společenský útvar jinak než, jako
směnné společenství, že daně mu jsou cenou pla,cenoru za veřejné
sta,t ky, je,ž pr,o dukuje stát. Stát podle něho pak mllž,e býti
hUlď monopolist.ickým útv,ai1"em, kde diktátor neho oHg-ail'!ch1ck {t,
s polečno,st v'ůdlc,ů vnucuje s,táJtním ,olbč.an.ům j'a ko s,po·tř,ebůrf:I8··
lům ve,ř'ejných statků ceny, u!rčené V}Thl<adlnJě: síUlbjektivnÍillJi užitklorviými úvahami vláklln,ouJclÚch, neho, k.oop8ll~alt~vní spiole,č,uos:ti,
k de daně nepřevyšují náklady spojené s produkcí veřejných
statků 7). Za typ s,t átu, který ne'ž,á dlá monorpioitist,ic,kých Cie n za
veřejné statky, prohlašuje de Viti stát demokratický. Avšak,
jak dOViodil Engliš ('lDemokracil8' a státní působnost", Obzor
NárodJoho:spodářský, roč. 1933, č. 10, 11) demlokll";a!Cie , t. J. rovnc't
polit,i cká mo'C ve státě, napomáhá solida,r ismu (ovšem pouze
majetkovému), nepřivodí tedy kooperativní systém. Sociálně
slabí, kteří v demokra-tickém státě budou míti ve vládě v ě-t.šlinu ,
7) Plodle Ljlldahia js,ou s.t.aJlJo,v eny ceny veřejných statk.ů dohodou
politických strnn jako z,'Í,stupcůs,tátních ohčanů. Při tom jle1kh výše j€,st
stanovena, stejně me,chanieky, jako na volném {l'hu. ("Die Gerec:htigkeit
der Be:ste'u erung", Lunu 1919.)
14
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budou se sna~iti o to, aby došlo k vyrovnání důchodů. Nelze
tedy tvrditi, že poměr mezi státem a poplatníkem jest pouze
v nedemokra,t ickém státě mocenský.
Nesmíme o'v šem zaměniti dobrovolnost, s kterou platí č,len
kooperativního svazku poplatek, s "dobrovolností", která vede
k placení veřejné dávky třebas ze zřízení Estiny, tedy z výdě
lečného ak.tu. Vi prvém případě opatřují individuelní hospoldMSltvi určité sllužihy VíH společiném zá;vlod,ě, pOQJ1la1tek a SJ-užhčli
jsou tedy v přímé zá,v~s,losti. V d!rubém případJě jidlel pouze, o pHlež~tolSt k vybírání daně, O' Iskute'čiIlJo1st, z, rn~ž ;sle SlOiL1J<hl nJaA únolslTIost.
Popla,tník ovšem ani zde, pi1"álv nim řáidJe'Ill' neni dlol1uc.en, aby př: ed
sev,z al určitý výděle,ooý a:kt" sterjmJě jako není donuc1e n, aby b~'aI
dJůchod. AVBak pokud pOlp1~altn:úci Th8lmajjá úmysJ užiti tU~č]t,ých
slUJŽ:eib, nez.ř:i:d;í s,e koopera.tivm útV131r. K:dly;by se vš:a k pop~a;tn!Í!ci
vzdali uifčitých piO[)la,t'lltýdJ. výd.ělie, wý'ch aktii, přinutí je st4t
jinýl1n z.pllsobem., ab~ pla;tili v.eř1 e1jné dlá;vk'y..

V.
Naše zákony o daních nepřímých nemluví o daúovém
nároku a daňové pohledávce, nýbrž pouze o splatno1s ti daně
(s~ov. § 40 a násl. zák. o. 97/1888 ř. z. .(JI s,potrř'ebnÍ dani z cukrt\;
§ 6 zák. č,. 252/20 Sb. o dani z ma,s a mluví o povinnosti k za,pravení daně). Rakouský zákon 0' přímých osobních daních
č. 226/96 ř. z. zmiňuje se pouze 'O' osobě k dani povinné (8teuerpflichtiger - na př. § 59); n tom, kdy začíná da.ňová, povinnost
(na prř. § 65). O daňo~ém náriOku '8,e zmiňujie ·taik:él § 2 ctÍJS'. llIař.
č. 279/15 ř. z. o s.oudních poplatcích. Zákon o dávce z majetku
a přírůstku na majetku č. 309/20 Sb. se těmto pojmům vyhnul.
Teprve náš z á k o n n pří m Ý ch d a n í ch z r. 1927 mluví
ve svém § 259 o daJ.lovém ná,roku a, da.ňové pohledávce, pokud
se týče da,ňové povinnosti a daňovém dluhu.
p.ojmy daňové pohledávky a daňového nároku byly pře
vzaty do finančních zákonů (na př. do německého říšského
dá(v;kového ,řádu} pod vlive'ffi j u 'd i k a tur y s· p r á v nic h
s o u d ů. To ovše'm neznamená, ž.e správní soud akcep.toval plně
"obliga, ční teorili". Judika,t ura zde spíše užila pro kvalifikaci
určité typické skutkové podstat.y pojmů obvyklých jinak v civilním právu; vždyť obecně - protože šlo zde vždy o peněžní
plnění pro státní pokladnu civilní právo mělo na, práv,0' berní
svůj nesptOirný vliv. P110' judikaturu bylo roz:hod'Uj:iClí, ž·e, u d a,l1 í
u k I á d a n Ý c h ú řad e m jest v skutkové podstatě podmiňující berní pla1
t,e bní pOlv innost vedle .obvyklých námi již
uvedených skutečností - změn majetku, na př·. plynutí důchodu
atd. - součástí i dalš,í, totiž okolnost, že finanč,ní úřad musí
na základě uvedených skutečností poplatníkovi také daň uložiti.
Tedy: jestliže nas.ta,l y uvedené typické skutečnosti u nějaké
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osoby, má úřa,d prá,vo - nárok - povinné osobě dall ulo,ž iti,
v zniká nárok státu na daň.
Dalším dův1 oic1em piI'O uvedle nou kOUJs,tlfuk!ci berního ná,r oku
byla okolnos,t, že u vět, šiny p[jmýich da;ní oiblsah i vymť'zení da.ňo,vé
plaltelbní povinnos,t i byly utc,e ny skut.eč~1lols lhnů, jl8lŽ na,s.taly v ul"či
tém č,as'Ovém' (beil'ním) oibdlohí. Zde t,alt,o kJornstrukc,el má, za, účel ,
aby se jí i fl! d' i v i d u a.l i 'S 'o val a h8il11í po.vinnost. Při dIami'c h
ukládaných na UINčítf obdIobí s·e totiž lH'C:ujl8' jle dnak, za, klerOlu
dohu dlužno za,c hycovati Isk'Ut1ečnolslt,i 'rel8tvantll]í p,ro urče,ní blerní
plat,eibní po,v1ml.osti, t. j. k z.jtiš.tení ur,čité berní pla,t ,e hni povinnosti lz,e a nutno si v~ímlaM pouze l~ewervaJl1tních Skltťe ' Čil1O's,tf, jež
nastaly v určitém časo:vém úIsle ku, jedn.1ak za kteiI'}T Člasiovy ús.ek,
na.s.taJy-li v n{;m POdlIllh1Jě[)jé skurtelč,l1iOlsti (dosa,žellllÍ: výnosu atd.),
vznik.á ná,roik .s.tá:tu uložiti cuaň.
J-es,tližle vš!a k v uVtedJenélill1 č,a,slorv:ém úSle!k u d.o'chálZí po,stu:pně
k dějům, jie1ž trvotří skutelČlllolslti l'lelerv:a-nJŤJ1JÍ pro. s:t,anlOlvelltÍ blell'ni
platelhní po'vmnostti, spojuje s tím po!Sirt~vrn práiV:oobyčejně jle ,š.tě
vznik jin~T,ch povinnost.í, jak prr!o piotplatníka" talk: i pro fin!all1JČnÍ
orgám. Jde z,edm.é na, o. vzruilk: korntroh1J1:c'h, porvÍlU1Jos.tí - o,zooroení
provozu ~iv11OtSlti a záruik'l1 (na př. §§ 59 3!Ž 63 z,á k. Ol pL d.), podání pNznáJní, na.hlíželIliÍ d/o r:e1js,tříku a, pod. Kroutě toho, násrtáiV'á
u někt,errých dla nr po,vinrfilo's t p~atiti čtvttle.tni spJ:á:t kIy, kOIl1Je ' Č01ě
má.. v 11.ľčit;ých p['lÍpade,ch finanční úŤ'adl po:'áv:o, <laň, k't eir á není
splatná. a t[leib1a.s ani předepSlálThar, zlaijristitffi. Oibls'a:ru polj1ffi'tl llIá:r1o ku
na d.a.ň 11le'11Í t,e dy vyčerpán práN'em vymJě,řiti dla,ň, nýbr'ž c"e:l Ý
k o mp I e x vš '81ch výš, e II v e od e. n Ý ,c' h pOt v.i n n o' s tlÍ, pokud s.e, týč8I pr'áfVI, jlers t z,ahirnut v pojmu heiJ."Il1Í! - 'd.!aňO'vé pOi'irinnOls,t i (nár'Oku) .
Finanční tero:riel, vY'chálz, elj~c z, rom'ailu.sticikýlch. lronstrukc,í soukrom,ého práiva, vyž.aduj/e pirlO "prá!vo" SIt.áJtU; VŮičli popla:tníko.vi
"titulu". Tful1lt o titulem z,de ,0rvš,en1. již, nien1 zákon:, Idbhoda lne.zi
panorvníkem a lid!olVÝp:n z~,sttutpit,elstve[ll: (nelblo,ť pa.l."laim ent z'dle jiiž
nepo"voluje u\fčitý dia.ňový, Imlll1tingent), st,eOilliě! jlakJo není' v so'ukrom,ém právu t,i tulem OblČ'm1lsiký z.ák!otn:ík, nýibil."ž; ISkute ČIl1:0IS.t~ uvleldené v zákoně, na př. z,aháÓlení provozu živi]1;o'sti. TYto sku(t, elč,
nos,ti dáv3Jj1 lS~ártu prá"ro" n;á[!o'k:, ahy uJr'čité ítkOllliY na. pOl)la,tntÍkorvi pi~jmo pOlžladlova,l (z,piI'!avidi1a nikoJd.v z,apl,a.c1emiÍ1 dlaně, j l8tŽ' jle st
podmíněno ptřle:d~)isell11 daně), na, p~. ohlá.šleIl1ipll·'orv:o zu 'Ž,iVl'}lOS,t i .
Uv,e dená Imlllls~lrukbe ovšlem n!en.i vždy výsitiž,n á,. Na, p,ř. můž: e
finanční úřad u10žiti j,edJ.1ioltliV'ci l~rčité prolclesllÍ úkony, na jielj~cihz
základě S'8t stane zředlm~·!I11I, ž:e zdlel llení berní pOiVim:lIOlSti. Kon.e-čině
jle,s t fina-nční úřad o'PíréÍJvněn i na tř, e ltích oSIO!b!á:ch, Ip rot.i IŮJmJŽ nemá
daňo'vého. námoku, ž,áJcl3iti určité, kontr:oJní úfuony: nádlemníci na
př. jSIO'Ll po-vinni portvir'Cliti správnost úda.j'ú v př:ůznáJ1í k dlom!olvní
dani činz'Ovl1IÍ (§ 308, od/s t. 3. zák. Ol pf'. dL).
Také nálš záikbl1: tOl pf. d. p~;:imkl IS81 vle zna, čné č, álsti k SJOlu diDímu právu\, neljle n ve své Čá!Siti fOlrmáilnlf, nýhr'ž, i oble,cné ma/te14:+
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riální Čál Slti. ZnlaJIlJená-li v slo uk1r'olméill1 prá.vu pOljlelm "nráll"ok" mOIZr
nost prřivé,sti nějlaké p(l~á,vol IPTIOlclelsllě k UjplJalunrěo:ú " 'zlnamenáJ polj!8III1
nár.oku v na,še:nl zákoně o př. di. něco piodJoblI1Jé1hIO, t:ot.iž v pr'V'é
řadě možnJols,t SIUártU vytmě'ř'ením - b1
ertrulm p'r'o<CleISI8'ln - pr:á,VíO' na
dlaň přivés,ti zel sta,v u piOltJenJcjeiliního db ISlt a.Vll wkJtuálního, čili
pjros,tě konikretilso'Vat,i ohecnou no~mlu. Zál~)o[}j i()i pf. 'dl. totiž· t8ip['ive
vybiLH10'vaJ (př1h'lížíme -li k dlřírvěj.ším 'oibld'Orhnjý1m záiko1'111iln) berní
pl~o'cle;S., zejilnélnla pokud j:dle, Ol V'yiIněřolvac1L řílziern~ ; ill;ohlO' hy s,e
ttldy mluvit.i 'O daňové lm nárOtku ve smys,lu procesním.
V slOu,k,Tlollnéim pr.áNU nált'lo k j:elcunotiliV1c.'e j18S:t rlerN\e xem 'P0IVN1nosrtJi souoo u['čitý·m z,pŮ!slohem rPll~oc, e:sttlě j!eldna,t i (na, p'ř. ,vyrlhti
l'olzls udek UJTIčitéiho ohsla hu). OhSlahem: ná:rlok:u i8ltáJtuJ nal dl3Jň jest
však "právo" --:s hLe!dJisrka po!pla,tník<o~a - piř'e idlejps,atil daň. Kdo
má to právo,? Finanční orgán j:est poJV;iJnettt dlaň p~eldlelPs,a,t[l. Dlaň1o
vJi\Ill. náiI'olk em by tedy mohl býti POlu/zle náiI10k ll1iě;j/akélhlo ' jiného
subdle ktu prI10rti finančnímu oiťgánu, abiy dlaň p~'ecleps:al. TIm,to
subjie~{tem podJle Ob.s.aJ1U prárvnLch norem není: tplopila,tnillk; m,usill
hy to t,e dy bÝ.ti subj,e kt rozdrulný jak od po[)l1a,t níka, tak i od finamČilúho olrgáil1u t,akOiV:é ho su,bj,eiktru VlŠralk v berrmTI1 práv,u nenaJélz.á.me.
V berním právu po,j,em d,a,ňov,éh!O' TIlált10klU 11!evyj,aidfuje, relaci
oprávněného - IZJterého tUl Dlení - k srtáitnimJu orgáJnu (slorud:u) ,
n:íb~ž UTč~tý v;ztah O' he c n é noT' TIr y (heTmhO' záko!l1'a.) k '8
k O' 11 k r ·e t n í nor n1 ě (p[.edlpi!s.u dlaně). P10rtlJz'e: dlaň, na kt~'rou
má s:t,át nár'ok, m:ůže biT,ti ,pl!artn, ě př' erdlelplsátnla" t . jl. pouze piř'edvds
(konkr€lt ní norrma) , ktelr ý s,e z.ak~áldál na zákonnéml us:tarl1ro'V'enÍ,
sta'l1JO'vícím m'ateri,ehl,ě berní pro,vjnnO'st, t. jl. oible,c.nějlš,Í n~;nnlě, č,fl~
Od;Vioz.e ný z tétO' óbeclněj:šIí nlolI'ílllry, kt.e['á nerní pOUize deil!ega,čná',
jleslt závaz[}jý, zakládá konk1"e~il1rÍ ptrávní pOlV1nIl!O'St poplaltníklQivu.
Ohslah konkretil1í nO'm1liy Il1US~ vyplýva:t i z dbls:aihru ohe,cné nJOl1Wty.
Po}em da.i1o,vélho nált'olk u tedy vyj:aidXllje takto l1iutn:o,u, T'e la.ci lIT/čité
kvaJity l1llelú obecnO'u a konkretní no~mou.
p.olj81I1 náiroku na da,ň .se nárrn t~rIIl Vlšak ZláifloiV,e1ň ohralclÍ: také
v poj e m m o ž n o s ti slt,rany zikiOumalt i ISrpiI'áJv:niO,s t nebOl z.ase
vadJl10ls t sprálvního aktu, který~n jí byla u!liolžleln a: pOv1m.nOls,t platiti
da,ň. Popla,t·ruík totiž t.akto nahývá . mO~[lorsrti zK:oruJllla;tri nej,en
vzhJJetC"1em k S'tránC'8 ~onnlální (oh1edně Zplllsoibu a.pliJkJa,c€1 nOiI'my
- ;mi,stní a věcná .prřís~U!ŠnIOIS !t f1na,nČil1ú1hb úřadu atd.), nýbrž
i vzhledem k ma:terielní sttítál1'ce, zdali piíedJpisi není .a ktlem nicotnýcrn. To· vyplývá" ,j:a k poa:diěji uvidíme" ze záis,ardly legality (ve
smy.slu matell'ielním) v . he[illhn~ P!rá~u.
_
V s.t,edll1.éml slDiyslu lze také mt'erpll'eto,V'ati zákomllá uSlta,novenÍ! 'O d:aňov é[ll' ná,Toku j~kD' o mož)llJoisrtlli pt:áMnJé hodnortiti ú:!tO[};y,
z,ejlll1éna klonJt.roJní, a, zvlálště .ony, j!e'ž slmlěř,uj1 k v'y!mě.ření dianě.
Vznik náiI'oku sltáitu na ďaň :S' ~lm IQ 'sobě z,p["avkllLa tlOtiž nerv'eide
hned přímio k ulo~, ení daně (:CUa.ň s.e vym, ě,ří a,žl ~)\O upJynutí berrn:ího
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roku) , nýbrž dává je'l1JOm právo přle!dse,vlz:fti úkony, s~T1ěřuJjicí k vyměř' e!l1í daně. V tom,t,o ohledu uiV'ed,e ný nárok ovšlem, }esltJ lIef1exelITl
POiviJnnOS.tí piop]JaíÍ:níkOovýc'h, spolupúlsloibiti pa:i ko~tirob.1líi1n; a vytrnIěřOV'3JcÍIITl řízení. Plný V}T
'Z-namr - V lIela,ci k plorpla,t níkovi - n:abÝiVá ustaJllovenÍ o daňo[Vié!Il1 nároku, jlel- l~ d.ána mlo'ž!IliO,s t t. zV'.
opravnéh!o n.Z8lIliÍ.
Zákon totiž vycháJZiel z poněk'ud oldJl~,šnéhio ná,zoíI'u. PŮlsiobilia
zcle j.eště libeťa.lisrf:.ická 2J pa:iriO'Z,ell1.op['árvní rnoll1.stIukce, p.oldle níž
stojrí . proti I Slohě srtá,t , re:p['les'entova!DJý s,V'ým' orgárnem,a jed!iJnec;
pom'ér mezi 'tÍ'mlto orgáneml ,a, pl'áiVlnlÍJm řiáldJetm, pokud SI81 netýkal
joednotUvce, t,eorii nezajímlaJ; předmětem pOZOI4oiVání b~l Ploruz.e
vztah ,m ezi or~á[}jen1. a je'dlL1JortlliN'clelm. Př: edpokládalo se pak:, že
pro tento poměr právní řád. ohěmla poskY'ltu,je urCJitá p;ráva,. Při
k ons,t n;ul{1Cl berního nároku prot,o z,á kon rozlišuje pJOl(ll:e tOlhlo" zdali
popla,t ník jl8lSt pOlv inen dáti si předepsati dlaň, č-i nriikoHv. J e,st
k t0tJ11U povinen, má-li s,tá,t na ni "nárok"; v tomto připadě ne ..
múž,e brá,t i ulozenÍ daně s' úspěchem v odpoll'. Není-li povinen
dáti ,sa. př'edle~Jlsla,ti daň, t. j'. nemá-li s.tált 11.áll4oku na, daň, můž'e sj
poplatník s úsp, ěchem stě-zo'va.ti (10 ulolž;e'1.1Í dlaně. Nárok na daň
jest, jak jsrrIlie již u'Vecll~, podmínkou pJart:m:ého uilioiže!IlÍ daně, s:oučástí podmiňujíc.í s:k utkolV'é po dst.alt y , zaldál(]ad~c& pl!a t,e hní povinnos.t poplaltní~oiVu. Uskuteční-li s,e v; konkre1JnlílIrť pŤíÍpadě urč-it,á
skutková pod:slt at,a , ohs:a,žeIl:c1J v ohecll1é nJOlrm,ě, j,e st t.í:m podlníněno
vydáni konkre<illú normy.. KO!Ilkr<eUs,a,c,e ,obecmé normy ,j:est pl'áv~
ním i:izením, ~onkretisaJc· e obecné berní nOlflffilJ jl8ist b8lI'ním říze
ním,. Pojm!ellll nároku na CLa.il jlels t vy1s~o,V'ena. nu t 11. O< s,t k o' n k r et i s O< vat i oh e e n o u nor m' u přii zlj~štěrn U'l~č-itýc:h prá.Vi11!ě' releva;ľlJtnÍch skutečnost.í.

'N árok znamená v soukromém právu: s hlediska, opcr''ávněn:éh'o
mo.zJlJost "Pll'áv;o" utPilatnilti, v hernÍll11 prá'Vu V'š,ak piorW!Il1l0 srt, fiin;arrč
ního oll~g'áillU je uplatniti. V ISrouJuoll1lém. práJvu se OV'Š1etIni W1eld:pokládá tato mlO'žil.1Jost VŮČli pOi'vllme'l1lu, t. jl. porvin!nái sitraiI1Ja, nemá
nál'oku so.udně sle dom,whati upJaltll1.ělÚ nároku .ptrtoti SlObě,. Nálrok
stáítu na, daň má V' t01TIitlO' ohledu pak jle:diné- s,ID y s' lne g a, t i vn í, znamená pouze ne-poiviml!ost sttá;tn~lho orgánu, vydlati konkretní
normu - č-ili Ull10ziti <1aň - na, návrh porplliartmíkť1Jv, .
Nárok ve ISlJnyslu sloukl'lomoprá,vmm vyjladiř:uj:e rte:larCi me'Zi
stált ním orgánem a souktromou osohou t.ak, zle konklr'e,tlis:aic:e, olbeic né
prá.vní nor'lny j1e st podmÍiněna právně rel1evanrtmímJ PT'Odev:em vl'd.e
soukriO'mé osob;y, rozdilné od povinné os.oby. V,81 smysl,~ ble'l"ně··
právním sowomá Úlsoba jle,srt jediliné slubOlekternl piorvlinnosti, konkre,tis,alc'e není podlmíněl11a Jejím, prráWlě rele:vaTIJtrnjm p[,ol}etV'em
vůle. V prr,v ém; ip~ipadě pak slollkf!omá oSlo/bla není povinna tiento
proje,v vůle učinitd, avšaJK uč-iní-li j;ed,lllIU,B~ srtJá,tni orrgáJn j!eidnat~;
v dnlhém případě j'es.t porv~nell1J s:t át v,ž dy j'edlnJati, SIOiLtklrOIDlá oSloiba
však nem.á nár'Oku na, toto jedJnáil1!Í.
Nár'ok v,e smys.lu SO:l1Uuorm.oprr:á,v ním a he'lněprávním spoduj,e
I
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j.eden PlrárVní ll'1slt itut: J ,estliž,e sle v UJrčité dlohě od ISIVlého
vzniku nár:o k neupJ.a,t ni, pi r o ~m: 1 ('} u je se, t. j. státní orgán j'est
povinen llle&onl:kJretásovaiti ohecnou nOil"illU.
Pojem nároku na dla ú 111láJ }e.ště }eidlnu .spe01e1ní funkJci , odli~ll10U od té, kt· m~ou j,shThe vý;š:e uvedU: a to: pii t. z,v. finančlI1Í1m
vyrorvnámí ·I De'Ú několik~ &O>l''PiO'rac·mni, dJele.gorvaný:mi k vyblÍrálIlí
veřejný· ch d:áiV'ek.
VI.
.
Jest zajfunavé všinmouti sli také ďůsLedků t. zv. d.aňové· oblig.ační teo!l'i'e v poměru k nelo rii ZiV. mlo,clern.s ké. Jak jsme u'Vledli,
měla ob-liga.čni ·t eo.rLe, v jisrbétrnJ Is myslu své opráJv1něni v ldon, srtfu1mč
nim státu. Stát zde nahýva[ zátk:oil1Jetrn tit:rulu, alb y jla ko v;ě,í-itel
žiádal na dJu,žník,u, t. j,. na osoibě, j.e.ž mlá illiadle tkoivý iPil~3Jlll'e[lI v zákoně uv·e dI8111ý, daň. Obsahem. ,oibliga!ce' (Ie x lege) zde t.ediy jle st
peně.žiM plnění poiVinlI1é · osob~; z noho·t o 'záVla,zku s,a méhol Si8' pak
IlJed3Jj~ llli1t,e'rleilm.ě .oMloditi prá;v;a neb závazky ~~etích ,olsloh.
.
Za uvedJenj'rch ]Jiedpok~ad;U veld la "oihliga.(,}ni" dJa,ňová telolr ie
k t. z·v. fiska~is[11:u 8). v.ŽdiYť klonstrukCie', k'uelr'ál lplo vz:oa.'u sloufk,r'o,méh.o p~áva UJčinila z.e Islt ált u v,ěři,tele a 'z, poplLa!tinika diLuŽ!n;Íka, dovedla přir1o'zleně z,alClly~titi j1en j.ednu sltrálnku s,t ált ního' ho'sIPloidlálř
.ství, to,tiž pHjrm1ov;ou (srt, e)jně j;alk:o s:ta,r'ŠíÍ finJaJlJollÍ vělda" jež, d'ospělli
k náz m'U , ž·e USo)uk.rom.:nrk,a U~ČU;jI~ příjrmy výdia,jie" u stá!tu naopak). Už]tteiČil1,Os,t al~tů fiJnaIlJčni. cih orgánů mě,řilia vý1ši .pieněŽlnlÍ'ch
příjPlIŮ, škodou byla n;á mana (měř'elIl!áJ oi\llšetml 'oibd,ektiwl'ě. j,a ko
škodJa na účle~u nJed!Vět'š,íhIO rpiíjmíU peně' z - rtieldly o~)otř' eibelIlílm
správního ap~;r.áJtu, zr!fz,e ného k vyu:n:átháIlJÍ dlam, a plodl.) spodle ni
s ,pi;emwhálnim! odJporru popla-tMu, j-81ji1c.hŽi nlel-i'účinně}ší piÍiJ)'lis1tn'oru
zbrra;ruí hyla UJl"iSitá prá;vni ustalIl!oiV:ení (mlOlžJlJOlSlt jl~jich pOlu\Ži,t~ tak.é
oZJ1a,č.ila teorie jla ko prá,v ni Ipa.-osltř' e ldJkY v he[inJÍllnJ ŤiÍ' zeil1!Í viz
Kocz,yl'Íslci, "Die Reóhltsmitte[ im oSlteTlr. G8ibitihirel1lV.eda:hren.",
1895). Ús;t,ř, ed~1Ím pOls~<ulálteillli, nede tennliinJov;aiI1ýmJ j[IŽ jiným Ú'č'e
lem, tedy tu blyl nedvě,t, ŠIi Č,i ISlt,Ý' vÝ[1)o,s peně, žllÍ. J 'elslt to siee pOIStU1M; podniku v peně.ž!I1JÍlm hio,s·p odái'srtví, ,c hyhí zKte Višak p;odJ:ru]ka.t'8l1,
který hospodaJří podJ1e ISlub.j,ekltiv'ních UJž[!tklorv'ý;ch úvah. Logiclkhu
hy hyla tart:Jo konsrtrukcle pouzle v tom p~:Í!P~ldlě, kki,~blyc.holm pi1e.dpokládali pamovníka neblo dJiktátJolf'a, l~'tje['ý UŽ.Í'v'áJ Is:tátu: k svýlm
subj~ktivn.im účelům. Nehoť IPlosltulált nejiv'yš1
š mo peně.žil1lÍihio· dlaJlového výnols u IlJervyplýváJ ani z olbj!ektivniho POIS,tUJIartU slolidlarisrtického s,t.á;tniho hOSipIOldJá.řství, :kJtleYý k,vaHfikllll,e ty :kJteré a.M,y jla ko
sociálně užitečné llIeib škodiliv,é" .a/ni z,e s,ubd,eikJtivních p\o'S,tuláftů.
individuelnich hOiSpolďářsltví', jle,ž se ,s:pio'jdJJy Vl kioloperraJtivmm závodě. V tO(ll1t1o' pr"ÍJpald~ě lliend účelem peiIllěž:nJi výlnO:SI, nýhrž siVéstoon.}T náklad.. V stolid!a risit ickém b.o,spodlá~stiVlí b~cihoill pak mohli
defmovati fiskaHstmlUls j:a,klo jle dnostratrmé up!]MměnÍ z,á~jmů s,tiáltmi
1

8) Bylo by snad lépe, mluviti o pojetí k::tmell'a:LiJsroickém, Pl'otoze jde
o bezdůvodné sepa,rov.:í.ni pozacla:v-ků s.tátní poildadny od iplozadavků ostatního státního hospodářlsltví.
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pokladny na úkor 'Ú, s~t,a,t,l1JÍch s,t átnich zájnlů 9). Ohcemel-li t/oJti2í
hodnoUti akty v'eřejnéhh hOls:pod:á,řs:tvi s hl,e ooka jeho ústřfe iCCnrího
postulátu, .se znáime , žle toto hospod.áa:slt ví jedná t,a k, a,b y s.olciální
užit,e k z nich blyl vě1::ší l1!e~ sociální ŠlmldJa" k,tett"ý;m byl vyRm:IJpov án. Akt ued~ m;ůži8 hý/t i fisk ,áJhlhln pouze ,uehďy, když org'án veř,ejného hospodráiřsJt:vi jej nekotThá tlak, ab:y se uskUitie;čnil úč;e~ Slt átniho ho,s.podáfství, na p~. zp'l1sobí-li vě,tši šlk bdu nielž z,ákonem
byla z'am'3nšl,elIla, uuoŽÍ-m větlší d~vku, TIie,ž podiLe zákona měl
učjniti.

l\1úži8-1i na druhé srtJral1ě y' eředné ihosllodá[='s t,vi, pŤÍp. jeho
orgán učiniti 'CIO clhce, t. j. l1JelitÍ-li pirávně v:á;zán jlinak než b~an
ItJeJtlú nO'l1.lliOU, jak podíll8 m,o'>clerl1ské teorie musíme p~led:poki1:áldlarti ,
llJení důvodu,alby s'e slIl!aJžiil na daln~ch -vyJb.rarti v~cle ne,ž pot.řeb!ujl8
s,t át pro 'srvé úče,Le,. S tohoto hrleidiisika tedy fiskaJillsmus. j,els t vylo'učen.; lzle ImnstaJto,v:alt i jen eam;o~řl edlffiou růzlIlJo, s,t zájm'l't ohjekt,ivn~ho a Is ubj!elktivnihlo hio: spodálřsltvi. Př'edJpokládlá-li slel vš,a k naopak, že se s:t,á,t s' iporpla.tníkem: po,t ýká t. ZíV. právniIDi - proce,sními - pr:o's:tři edky jlako- rrorvnJý SI iro'V11!ý m' (,,'P[ied zákone,m "), abydO'8álhl nejvyšš.ího d!a.ňo'vé,ho v:ýIl08IU, pĎe, stárvadi blýlti prá,~ní UJsta,no'v,ení no~mou, jejJcM ,o hsah má hýti UJskUJterČIIl'ěm. podle vťl1e
:aiut,n ra, nOlflIl1iY, a srtáwá s,e prolsltř1edk.e'ffi k dlO,s,ažlem zminěného '
výnolsiL1. ]\folŽ,noslt ,a,plikroiV,a,ti óhelc'll'ou l1iOtrlmlU l1iěfuoHkerým Zpll'SObem v1ede taklto k ,a[)iliik:a,ci, j!elŽ' zname:n á n<eOlvětIŠ!ÍJ peněžní vý:no's,
nikJoll iv nedvěti ší sloctiJáJrn užitek. Za,s,tupite~si1Nio ' pO'P~a:tníkll padament, - pak 11eagu,jle na to t,un, ž,e 01ni j,i žohe,c né nom:l!y
obsiahorvě cO' nedklornkre,tnrědš.ím!Í; pro bJerfJ.1J m!z,e ní ná,sl,ed1k:em ,t oho
platí princtip l1Iej~p[iiStnějl š-í lJegaHty, c,o nejivět!M olbsla hová vá'zalIl!o,sJt
fÍl1aJ1č,nicn ,o rgánll! rprr:á'vl1iÍ!mi u s·taJl0Ve11lÍmi, n:eprru.žnO!s.t berního
říz,ell1i.

S toho,to' llJJetdlislka, vty}l13r:vá t,a;ké in:s:t ituc!e ,t . zv. akJtů mHos,t i,
je,ž! hyly tYlpi-cké rprr!átvě P[10' SltIarr'lší fill1aJlJčni íPtrávo. Vě[itlel mtůže
volně nakládKlti sel ,s,~01l1i pohlleldáíVikJou, není potv1iJnen ji V'y'mJálha,ti.
Zálež,Í na něm" kteté akJty clhcle př!eldJsevzlÍilli, albiy d)ols ah] jiejlÍ11.o
za,pla,cerr1Í. T8'OT-j,e, byla rprrlortlO toho náJ1Je1dlu, ž:e tak/él f.:illl~llČhJ:í
správa, která jies:t zálsttu:plc~m stáitní pokl'aldlIllY (nůkloJiv tledry orrgánem, PIOvinm.Jým aíPHk!oi\T~ti p["áiV)l1JÍ nOf1m~), 'lIl:ů1žle l ,s, blerni! pohled!ávkou ta,futo volně naklátd.altri, že ji rbeld y nemtusí vym1á ha,t i.
V ú,řlemúch instrukcich uplI'a,V1o,v aly také úSIt;řieidJn~ úřadty ImtlnlJielt enei niž,šrÍ'c'h stolic. obJJeid1nlě ,oldiepis.o'Váil1Í V1elřl eljtnýlch clárvterK, prolllliÍ-'
j-eru úa.40~Ů 'Z p:rlod~e!l1Ís aitd., i fudlyŽr k t,OIIIl~ nehy1y dierlego:V1áJny z.á:k onný1J.lli llJo:rm~a;rnIi. Záildo!I1Jodlá/rcle <Qls,ta,tně totto' pltáfV10 po~dJaJ za
tak samOlziř:edmé, ŽI8' UJv.etdJenou TIlJaiuerii VŮlb:el c neu'P'raivo,vaJi. Akty
9) O fiskali:;mu se mluVÍ, kdJyi fillanční mgán jednOlstJranně f.edntje
finalllčnízájmy stá,t u bez z'ře,tele k új.mě, ktel'ou tím jednot1iv~i způ3,obL
Nemůžeme v~ak ISlJ.'Iovnávati oibjlektivni pl'Ospěch stá<tu se su'b jektivni
ú jmou poplatníkovou. Be'r ním f~skaHsmem tedy můžeme pouze llaJz,ý va,t i
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milo'srti ovš,em nehyly a,k ty volnéiho, uvá'ž,en:Í, jež bletl'ni piI'ávo, vybl~dJů'vané na zá,s ,adě plří:sn:é zákolIŮtOlsti, pelJ.'holl'estkova-lo., nýbrž
přímo ,e::&empciemi Zel zákbna.
Myšlenka soHda-iriSlticiká" jiediži hlavní rle laJisl alc~, v mlodJeiI'IllÍm
berním sYlsltémlU jeslt daň důch'od!orvá, mUlsila siallTIlo'zfejill:ě ZpllS,Obiti odklon 'o d na,z,Ítáni obligalřJl1®o. N'e,jlem. [)tr1oto', ž:e soiL~ooristrnu
by vÍcle 'Ůdlp'Ů'vidlaJ~ kons11rukJce m1o,c,enská. Zále,ži ziC1le, však také
na pokud mOlžillo ne rjrpregillJail1llm,ě,j ' šrrm z,jišltěníl ún1o'8J1osti pOlpilatJník:ovy; finančlJ.ú orgái11l, který uJdáidJádJa,ň, mUJslÍ dJbáíti ",blaha státu" v jiném IstmYislu, nlelž t.o předpoklád!á teorie dblig:a,cni. Finah!člI1oÍ
úřad zlcle má s.t,ejl1é po's[á:ni jla ko orgán porvěř!eo.1ý1 :péčí O' za,chování veřej ll1éh io, pofáiC1lk u - sorud\l1J., neibo o\l'gá;n; rpiOHtick~ér SpiI'Mry.
Má za, účel pa:ispíV'ati k u,skulte!čm.ění olbjekJt~iV1nÍho postulátu vei;ie jného hospodá,rls1tvi, pokud se t};'če aplilik:o vati práiVní řád. Tomuto po'z adavku Sie 't aké bietr nímoderníz.ákony nem'o hly vyhnouti. Ahy pokud mložJ1á přesně zJis,tily Ú1l1JOSJ1l01Slt po.p~a.tník:orvu 1
hy la jim dána, mOIZJl!O'st, k rOlzlsáthl)-m iIliVielsltig;alctÍ[ln:, je'ž přirlO1z,eně
za,sa,huj.í clo,s,t i hlulboko do t. zv. ,slŮulu<omoprámí sféry j'elc1truo:tlivcovy (nahlížle1ú IdJO oibchiodll1:ch knih: m~stní pjI'lohlíJd!ka a plod.).
J-a~mi},e p~els.tala býti daň výpalllý[ln a iSlt,a la s:e pros,tředk:em
k us·kuteěmění s,o'ctiáh1!Ího ideái1u, musil :sle PlrO'srtě změniti pormerr
finančniho orgánu k i)Jloplatml{lorvi. Jelikož vJ71brírá[l1Í . daJlJě není jiliž
PI0.uZI8i z,ále,ž ltostí bertn.í:ho eráru a, toho k,teTiého poplaltníka" ný:hrž
veškerého obryrva,tell stva, dOlsltal0 s.e finmč,nítmtl orgánu koo.nrpet,ence přiměti také osohy ,oldUJšn,é od určitého poplaitn:í[~a k úč,a:slti
na herním. říz,ení: Z berní povinnosti VYP~Ý1vlad~ PlovlliIl'Ůsrti (klons.t,ruffi1,aJ11é, oibyčejně .ila;ko pro,cle.sní - s:věded&é, z~1:a~e, cké.) i třelulch
osob. V.edJlJe spa.-á,vníl1.o herlJ.1iho priŮ'ceiSu, jleťJ.1IŽ ipo.'lolbtíhá j 1akiŮ' sorúdnÍ
SpOl' civilní, hryl t,akét li! t,. Z'V. přímých daná vybrudJo,V'áll1 tiI''8'sltnÍ
lJíe,r ní pa.~ocels.. Akty nlli1olsltd. se změu:lily v akt,y; volo.1Jého uV'áiž,ell1Í
(SltOlV,. § 276 zák. o' pf. d.). Na, d:ruh:é IsttaJl:ě Sle, 'zialse uklákllá, ťim.anč
nímu úř, adu, aby z,a urČit}T, ch p~ed!plok1adJů vadné rozhodinutí
nebo vadillý předlPris., ktel1i' j1e st p01J~atníku na škbdu, z, ,v~aJStní
iniciativy zírušil (§§ 256, 298 zák.. o p~,. d.).
K 'odklol1'U od princi PIU Ip~íSi11:é zákonitosti V1eidJel zil1!alčln,ý VZiI'tl,S,t
da.ňo'V'ých bř'e,men, ktmý vy~ioJáJvá snahlu po ISit:áJ,el jelill[llějl ŠHllJ 'vystiž,81N vě' cné a 'z,e'j ména, osohnÍ únosnos.ti pOip'laltníků. F1nJaillJČ011
poUt~ci e zde totd.ž na,sltávaM tlalkJ ]r,orIDipukorvall1!é, úk)o~y, že si chelllľa
tická forma zákona, mŮ'ž1e jen: nedtokoil1laJe lllalzil1i3.,čitd. ,řle ,š.eil1~ klonkr:elLnÍlch úkolů 10). Zákon pro1to musí d8'l,elgov:alti fin!an'ční otrgány
k daJekolsáhlýJrr l{,olJ."elklt urám.; dokl3JdJem toho j;es.t § 276 nalšeiho
zák. o Pl'. d.
SoUdaris,t ická konsltrrukclel státního hospodátřsrtNí jest orvlŠ'em
neslučiÍ;tlelna s. principem n:s.káhúm" Fina!l1čci úř'ad! l1J8In~ orgátllleml,
který jelsrt povinen přičiniti s.e o CIO mlolž ná nleljlV'M,ši výlnO!S dlaní
10) Z poc1obllýC,h c1ůvodú upouští také n.aše o'snova. trels.tního Ziákona
o'd prinoipu přísné legality.
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za každou ce(l1li\; P(roto tatffié na dnlhé s'tl"aně nemusí býti c;o nejYÍc,e vázán z,á konem,. rr:o, není ani mo'žné, v da,ňovém s,y,stémru, kdJe
pře,vláidajrí dlall1ě, }e'jicih;z vyměřovac.í 'zálkla:čL jle st ,dlán kvaliJúa,m,i
vzt,a;ruo,výln~ (hoidIl1iort,o,U), kdy tle dy nl e-st.a,čí k tomu, a/bly s,e zjis,t il
rozsah a ohsla.n biell'l1lÍ povinnosti, ,pll1olsrté naih1édll1iutí diOl s,eznamll,
j,ak jie,s.t tomu n,a plř. tll kata,sltTo.vé dlaně' piolzlem:kJoiVé, diotlTIolv ní
třidní ,a u p~iomlQiV' é tlř'ÍdnJ,neho prr'ols,t é odpoč.ftáil1í te:c'híl'11cikfých
jedn,o,teik zd'aněného prřledhn.ětu, jla k j'e st tomru u vě,t<šiny s,piortT' eb~
nich daní, ani }{JO!Iwčíl1.ě pJ'áiV11Í inMrrpl"etalce ohs/amlu něj,aké, lisrtiny,
j.ak jest tomu u tl. ZIV . 'Sltu!p nk,olvýclh po'piLaltků. I\1árli s'e určitý:
souhrn sta,tků definova,t i j:a,kJo důchod a [J,od. a thl'čiti jled~ch hod~
nota" jes,t zaportřebí rozs,áhlé'ho zjišťováJnri V\š8ich hOlslPoidJářsiky rlelova,ntních skutečnosti, j!elži vy.ž,a duj/e zna,0né prrUjzl11o<Slt i finančního
orgán.u. Mo'ž nost vomého< uv',aiz,ováni j.8'Slt zd\el nllJtno,s.tí. Zjišťu,jle Sie
zde totiž roby!c.edně sJ11lěnná hodnota" tedy Plíipa,dtný výsl,edetk s.ubjleikt,tvnÍ-ch užítkorv'}Tcih úva!h; j'eliffiolž pak b/elt'lJ.1[1 porvinnoslt j!es.t
takto v z, áls:aldě z,á,vislá na, siLlJbOlektivnLch pa:v.ctÍJcih, nelz,e dláJti fina,n ě.nímu úřadru p'oi dn.~ohné a jedil1o,sltuaJlJ.1Jé s~l1ěrnlilc le ,. Příkladlem
toho }es:t § 4 něm,eckéiho N-šsikého d.ávfuolV,é ho řád'Ll O' z,á ka,zll obchá.zenÍ belrní pOlvinno.8,t i; timto uSltall1JOiVlen!Ííl11' Slel daNá j, a,slIlě nar
l!e,vo , zleJSltát finar1Jčnim záko11Jem sleduj:81 ul'ičitý účel a 'ŽI8! mnalIllč:ní
tltadJ P["oto má ro-zhrod.ov,a,t i v "dt'LChu zák onal" . Jest pa,k zlře,j:m!é',
že ú0elem finančních záJdonu - z,vlá,šltě 11 přím.ých dlam, kde
důchodová daň m,á také reguJalt orní fUl1lkci - neil1Í ptoU'z,e finJančrní
efekt. Není jislt.ě také náhodou" z,e v Anglii, kla,stLc~é- z,eoni dUlchoc1:olV'é a d,ědiclké daně, heItrrÍ ,pTolciesi naprolsrbo l není tak fOlflrniáJne
čLeterminorván, j,a k to jest ohvykJ,é v zem]ch srtř:eid!oelV'rtorplslillýlch.
Uspořádání sltáítního; hospodá,ř.ství, v němž'l plře;vláJdadí slo H&ris:tické prvky, neporušud'e oVlš,em oTgan]s,a , ční pil'incilP' fill1ančnÍ
správy a pll'ocesní techniku be[fního řÍJzl enJ.. FinianČillÍ úřad jie st
oTgánem povolaným pouze a/plikova,ti zákon; zůsltáv,á; výhlraldlně
věcí zál\:, oiľlJodáircolVou, aby s.taiIlo,v il objektillvm úČte,1 s:tátního, 11.ospoda,řeni. Je,-li Istá,tní hOSipIOdlá~lsrtVí., říz l erJ.lé, pod~el prinlC'ipUl solidaris,tick.ého , vybudováno na inclivi,d'ua.lis,ticikýclh ho/sípo:d)á[-S1t;vi~ch,
musí počítati s egois:mell11 jl edrnloltliv!ců. Túľu j/e st také d:ául:a tJelchnika herního procesiU. Není dlllvodu uč,init~ z' filnanČUlJÍlhlo úřadu
činitele, ktea.'ý by výhradně "z, moc.i úřeICIJl1iÍ" pl"illitlizeiL i k záómlml
p;op~3.itníků: zásada, cli sposriJtivní , pokud j1
d\et o pOlp~altníků~ plJ.'lO. spěch, bude t;edy nadále i v herním ří~: ellú př-evláKlbJti. Tomuto
principu berního pro,ct8su 818> vš,a k dostálvláJ tla kto slPT'ávnét interrpretaC>8-. Jde o pouhou zásadu prrocesní t.edmiky, nikoliv o' stě'z , ednÍ
zásadu pro kon:slt rukci pOill:8,r u mezi stáltJem a PiQP~'a ,tníke~11'.

