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Aktuality v bernfm právu. 

III. 

Problém sblížení finančních orgánu s poplatnictvem, resp. problém 
zmírnění berní praxe projevuje se podstatně ve vládním nařízení ze dne 

. 20. XII. 1935 Č. 1/1936 Sb. z. a n., vydaném na podkladě čl. 1. zák. Č. 109/34 
Sb. z. a n. o mimoí·ád. moci naÍ"izovací, prodioužené zák. 151/35. Nejde 
tu o novotu, neboť toto vlád. nařízení má již předchudce ve vl. nař. 159/34 
a 103/35 Sb. z . . a n . 

Přes značnou vyspělost vyměřovací techniky není finanční správa 
s to, postihnouti daňové objekty ,potud, aby z nich odčerpala kvotu na účely 
hospodářství veřejného v plné výši tak, jak zákon předepisuje. Je to zjev 
přirozený proto, že přesný stav daňových pramenu není · finanční správě 
dostatečně znám a kromě toho je:ií šetření je stíženo mnohými ustanove
ními, protichudných norem. Tak na př. s-latistkká data, obsahy bankovních 
safesu, množ'ství materiálu dopravovaného poštou nebo po železnici zu
stává pro účely berní zastřeno tajemstvím statistickým, bankovním, želez
ničním atd. Rozsah těchto »ta,bu « zmenšuje finanční správa budováním 
pí'esné služ·by informační a na základě takto zachycených . dat dochází 
k dodatečným zdaněním, resp. k zavedením trestního řízeňí . Avšak i přes 
to zll-stávají - a to hlavně výnosy kapitálu - pokud jde o daň· duchodo
vou, zdaněny jen v míře nelpatrné. Finanční správa také sledovala, aby 
unikání právě těchto duchodu . znemožnila; stavební ruch a přikro
čil-li kdo ku stavbě, byl v zápětí sledován dotazy finanční správy, 
jichž účelem bylo zjistiti, zda ' nejde o kapitály, jichž výnos unikl 
zdanění. Takováto šetření zpravidla dosáhla značných úspěchu. Měla 
však za následek ohrožení stavébního ruchu z duvodu obav před 
případným zahájením trestního řízení. Tím však zatajené kapitály, odčer
pané hoslpodář'S,tví, hlavně spotřebnímu, zustaly nevyužity ;pro hospodář

ství produktivní. Nezaměstnanosti se také stavebním ruchem v dusledku 
těchto opatření odpomáhalo méně, než bylo třeba . 

Vláda v současné době věnuje značné úsilí k zdolání tohoto dusledku 
hospodářské krise a tím ku zvýšení kupní síly širších vrstev dělnkkých, 
jež postupně se musí projeviti také nepřímo vlivem na výrobu a trh zboží. 
Této tendenci ustupuje i fiskální zájem, stát vzdává . se části svých ;příjmů, 
plynoucích ze soukromých hos·podářství v prospěch hospodářství veřej
ného tím, že 

1. prohlašuje za určitých podmínek daňovou amnestii , 
2. vzdává se právního nároku na část daně činžovní v letech 1937 a 

1938 (berních). 
Ad 1. 
Podmínky daňové amnestie týkají se výlučně těch případu, u .nichž 

před uplatněním tohoto nároku nebylo zahájeno trestní řízení. Vyloučeni 
jsou tudíž ,poplatníci, kterým byla už doručena trestní pbsílka, nebo kte
rým už jiným zpusobem (na př. protokolárně) byla sdělena skutková pod
stata trestního finančního činu, jim za vinu kladeného. Nárok na amne
sti-i obsahuje v sobě splnění ještě dalších podmínek, totiž povinnost při
znati k dani . zatajené di'Íchody (pro daň důchodovou), výnosy (pro daň 
čiilžovou, všeobecnou a zvláštní zárobkovou, z tantiem, z vyššího služného 
a hlavně pak pro daň rentovou) a obraty (pro daň z obr.atu) pro rok 
1934. Jde však toliko o důchody, výnosy a obraty, jimiž se došlo ke ka
pitálu použitého ku stavbě ve smyslu čl. II. cit. vl. nař : Toto doda"teč;né 
přiznání 'pro rok 1934 musí býti podáno nejpozději do 30. června 1936. 
Amnestie se nevztahuje na ty duchody, výnosy a obraty, kterých poplat
ník nepoužil ku stavbě. Avšak i zde opravením, dO'plněním předložených 
údaju, qále tím, že poplatník učiní dodatečně podání, k němuž byl podle 
zákona povinen, které opominul (§§ 185-187 zák. o př. daních), před . za
vedením trestního řízení, zaniká trestnost (§ 204 cit. zák.) , ne však nárok 
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na dai} samu. Amnestie dle cit. vl. nař. zabraňuje finanční sprave zavésti 
trestní řízení, přizná-li poplatník zatajené kapitály, ku stavbě použité, ' ku 
zdanění ve lhůtě svrchu uvedené; finanční správa však jde ještě dále: Za
plati-li poplatník takto pí'hnané a vyměřené dodatky na dani do 30 dnů 
po doručení platebního rozkazu, nabývá právo na nevyměření dodatků za 
r. 1933 a předešlé. Pro daňový subjekt je proto eminentně důležité včasné 
zaplacení těchto dodatků, a to z toho duvodu, že ušetří rozdíly daňových 
předpisu přÍJpad~ě až od r. 1927 do r . 1933. (Promlčení podle § 277 zák. 
~ př. d. zpravidla J;lenastalo, šlo-li o takové prameny příjmu, které při: 
znány nebyly. Jinak je doba promlčení kratší.) Proto včasné ' zaplacení 
muže zpusobiti značné úspory daňové. Lze proto shrnouti tyto výhody 
takto: Buď Ipoplatník docílí vyloučení trestnosti pro zatajení daně 'Pro rok 
1934 a předchozí, nebo docílí kromě toho i upuštění od předpisu daně za 
rok 1933 a předchozí. 

Další podmínkou je provedení: a) opravy starého domu; b) stavba 
nová . 

Jak stavba, tak i oprava musí býti započata do 30. června 1936. 
Skončení stavby je určeno do 30. června 1937, oprav do konce r. 1936. Za 
opravu domu považuje se taková úprava budóvy (čl. II. odst. 1., věta prvá, 
čl. I. § 4 vit. vl. nař.), kterou se tato. zlep.ší po stránce technické a zdra
votní. Není podmínkou amnestie taková úprava budovy, která byla pod
niknuta pro okrasu nebo ze záliby, nebo kterou byl upraven větší byt na 
byty menší, vyjímaje však ty případy, že by každý z těchto by tú byl " o·pat
řen vlastním příslušenstvím, t. .i. nejméně ,předsíní a záchodem. Poskytuje 
'se proto amnestie a výhoda dle čl. I. cit. vl. nař. i pro přestavbu byti'l 
velkých v byty garc;;onní. V jádře považují se za opravy ve smyslu ·tohoto 
nařízení (čl. I. § 4, odst. I. ·vl. nař.) opravy uvnitř domu i na domě, jimiž 
se zlepší dům po stránce technické a zdravotní, dále také práce a zařízení, 
jimiž se upraví podkroví neb9 zřídí . kryty 'Proti leteckým a jiným podob
ným útokům. Důležitá je poznámka. že amnestie a výhoda na dani čin
ževní nebude poskytnuta na opravy takových domu (budov), jichž udržo
váni není z veřejného zájmu žádoucí. Definice takové budovy není v cit. 
vl. nařízení nikde uvedena, lze se proto nadíti volného posuzování orgáni't 
stavebních. Co do pojmu' stavby, dovolává se toto vládní nařízení u'S-ta
novení zákqna o přímých daních, a sice § 134 odst. 1., lit. bl. cl. e) a 
§ 136. Vztahuje se pr'oto na pHstavby, x"ástavby, částečné rpí'estavby sta
}'úch domů, dále na novostavby a úplné přestavby domu na domy s ma
lými byty a provozovnami. Za malý byt (§ 136· od&t. 3. cit. zák,) je'St po
važovati stavebně uzavřený byt o obytné podlahové ploše 80 m 2, za malou 
provozovnu malý byt, v němž jest dílna'" (80 m 2), bydlí-li- živnostník v tém
že domě, nebo výrobnu o podlahové ploše do 36 m 2, nebydlí-li v něm. Po
jmu malého bytu není na závadu, je-li podlahová plocha rozdělena ve tři " 
pokoje (čl. II. odst.· 2. vl. nař . ). 

Ad 2. 
Daňová úleva Slpočívá v ' tom, že se od vyměřovacího základu odečte 

po dva roky část nákladu na opravy (J1e však část nákladu na novou stav
bu), a sice od vyměřovacího základu pro datl činžovou za r. 1937 a 1938. 
Úlevy se týkají: ' ' . . ' . '. . . 

a) domu, v nichž bydlely ku dni I. IV. 1935 osoby, podrobene 'usta
novením zákona -na ochranu nájemníku, a sice: maji,telé těchto domu mají 
právní nárok na odpočítání v r. 1937 a 1938 po 50% nákladu na tyto 
opravy, ' jestliže se o tom usnese . obecní zastupitelstvo a jestliže toto usne
sení schv.álí zemský výbor a činí-li náklad na tyto opravy nejméně 500" Kč. 
Z ustanovení čl. i. § 1 cit. vl. nař. nevyplývá jasně nutnost usnesení za
stupitelstva obecního u obcí nad 5000 obyvatel (podle posledního ' sčítání 
lidu}. Dovozuji proto, že usnesení obecního zastupitelstva je nutné pouze 
u obcí do 5000 obyvatel, kdežto u obcí nad 5000 obyvatel není ' t<5to usne
sení " podmínkou proto, aby majitelé takovýchto domu nabyli nároku na 
toto snížení daně " činžovnÍ. Berní "správa je povinna svoje rozhodnutí vá-
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zati na usnesení obecního zastupitelstva pouze u obcí do 5000 obyvateL 
Tyto obce jsou tal{é povinny sděliti berní správě schválené usnesení obec
ního zastupitelstva; 

b) domů památných, t. j. -takových, které .isou v zastavovacím ·plánu 
obce za: památné označeny, nebo nejsou-li, tedy ty, které jako .památné' 
označil státní pam~tkový úřad. Zde není ani u obcí do 5000 obyv. zapo
třebí usnesení obecního zastupitelstva, ale je tí"eba, aby náklad na opravy 
činil nejméně 5000 Kč. Výše úlevy obnáší 50% nákladu na opravy po· 
oba roky; 

c) domů ostatnkh, postavených nejpozději do 1. ledna 1918, činí-li . 
náklad na opravy nejméně 3000 Kč. Výše úlevy obnáší 30% nákladu na 
olpravy, a to pro oba roky. 

Tato procenta nákladu na opravy ne'smí však přesahovati u případů ' 
sub a) uvedených. 

,50% daňového základu v případě, že nejméně % objektu podléh~ji 
dani Činžovní. 

40% nákladu, je-li nejméně Ya objektu podrobena zákonu na ochranU! 
nájemníků, 

30'%, je-li méně než Ya objektu podrobena zákonu na ochranu ná-
jemnílni. -

U pl'ípadů sub b) (čL I. § 2 odst. 1.) nesmí přesahovati částka od da
ňového základu titulem výhody odpočítaná 50% daňového základu. U pří_ o 
padů sub c) nesmí přesahovati, 30% daňového základu. 

Daňovým základem rozumí se z~klad pro dali činžovní. Jsou tedy ' 
z těchto výhod vyloučeny domy, podrobené dani ' domové třídní, t. j. ne
pronajaté budovy, tam, kde je méně než Ya bytů ' (v době sčítáni lidu) ne- o 
pronajatých. V ostatních místech, podrobených všeobecné dani činžovní, . 
vztahují se tyto úlevy i na byty, obývané vla's,tníkem domu. 

Uplatnění tohoto nároku je vázáno časově. Vlastník domu je povinen\ 
nejméně 15 dni před započetím oprav oznámiti obci (a to i v ohcích, které , 
se o tomto nároku neusnášejí, t. j. obcí nad 5000 obyvatel) a i v přípa
dech, kde obce do 5000 obyv. se o nároku osob uvedených v § 2 a 3 ne-
usnášejí, totiž v pHpadech, kde jde o budovy památné a nepodléhající zá
konu na ochranu nájemníků) počátek a rozsah těchto oprav .. U budov pa
mátných, nezavedených jako takové v zastavovacím plánu obce, musí 
kromě toho předložiti osvědčení stát. památkového úřadu. Obci musí také
ohlásiti dokončení do 15 dnů po 's.končení oprav. Do konce ledna 1937 
musí pŽ'edložiti obci kolku prostou 'žádost za vydání kolku prostého osvěd-' 
čení. Obec je tuto žádost povinna vyříditi do konce listopadu 1937. Žádost 
majitele (trvalé'ho uživatele budovy) domu musí býti doložena účty opráv
něných živnostníků, dodavatelů materiálu a osvědčením, že nejde o bu
dovu, jejíž udržování není z veřejného zájmu žádoucí. Kdo vystaví tento · 
doklad, vládní nařízení neuvádí. Bude to nesporně stavební vrchnost I. 
stupně (okresní úřad, magistrát nebo městský notářský úřad). U památ
ných budov, v p,lánu jako takové neuvedených, předloží o,svědčeni, že jde· 
o budovu památnou, u 'budov, nepodrobených zák. na ochranu nájemníků, 
osvědčeni stavebního úřadu, že byly dokončeny do 1. ledna 1918. U všech; 
pak musí býti doložena data: .o počátku a dokončení prací. 

Nevyh.oví-li v dané lhůtě obec žádosti strany, předloží stavebník tyto · 
doklady berní s'právě přímo na místě osvědčení obce spolu s dokladem, 
že nevyž'ízená žádost byla podána u obce včas. 

Nárok proH státu uplatní poplatník jinak v ,přiznání k dani činžovnf 
za rok 1937 s osvědčením obce, nebo není-li ho, s kolkuprostou žádostí, . 
doloženou předepsanými svrchu uvedenými doklady. Berní s'Práva je opráv
něna, přesvědčiti' se o správnosti ·předložených dat, jmenovitě o výši ná
kladu. O přiznáni výhody nevydá zvláštního, ·samo·statného výroku, nýbrž 
stranu vyrozumí 'platebním rozkazem na daií činžovou, v němž základ da- · 
ňový bude snížen o kvotu vpředu uvedenou. Do odepření nebo do rozsahu~ 
přiznané úlevy mllže se poplatník odvolati toliko odvoláním proti před--
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pisu daně činžovnÍ. Úleva takto poskytnutá nemá vlivu na vyměřování 
obecních dávek na základě nájemného. Údaje nesprávné jsou trestné ' po
dle zákona o přímých daních. 

V podstatě nepřineslo toto vládní nanzení nic nového; je rozšířením 
a prodloužením platnosti podobných norem, již v letech pI·edchozf.ch vy
daných, totiž vl. nař. Č. 159/1934 a 103/1935. Jeho význam je však daleko
sáhlý, neboť zřejmě vykazuje tendenci snížiti nezamě'stnanost a podpořiti 
řádné řemeslníky (text » oprávněný,ch živnostníků « ). Jest si jen přáti, aby 
bylo dostatečně majiteli domů využito a aby snížena byla nezaměstnanost 
těmi, jimž stát takto podává pomocnou ruku, vzdávaje se' značné části 
svých dallových př íjmů, a to tím větší, čím větší bude využití zde daných 
výhod. Dr. F. B. 

~ 

Zprávy. 

ZNAK, VLAJKA A PRAPOR. Bylo již dostatek stížností, jak se užívá 
vadných znaků a ještě více jich bylo na úpravu pr3!porů. Je to dosti po
chopitelné: za bývalého režimu jsme k emblemům státní moci měli po
měr pouze negativní a dokonce jsme vytýkali t. zv. » fángličkářství « . Za 
těchto poměrů se nemohla vyvinout ani úcta k znakům a praporům na
šeho někdejšího státu a tak se po obnově samostatnosti velmi zvolna vžívá 
úcta i důstojné užívání, jaká je na pL i v demokraciích západoevrop
ských zcela pravidelné. Nejhllře na tom jsou rozhodně Iprapory a vlajky,. 
které si každý téměř libovolně upravuje a vůbec ani 'státní úřady a 
ústavy nehledí na zákonné předpisy. Před převratem jsme totiž vů,bec ne
znali, co je to vlajka a užívali jen praporů nebo s'píše ještě korouhví.. 
Proto vítáme, že Státní nakladatelství vydalo malý čtyřlist (čí-s. nákl. 466) 
s poučením o státním znaku i o vlajce. Autor který zůstal skryt jako ano-o 
nym, vedle popisu znaků i vlajky dobře postřehl, že je nutno ukázati na, 
to, v čem se nejča:stěji chybuje, jako na pl'. v kresbách znaků nebo v roz
měrech vlajky, jejím zavěšení na laně a hlavně v rozsahu klínu. Také je· 
zcela vhodné, že se podává návod, jak upraviH prapor, protože fasády na
šich domů a mnoho architektů vyžaduje pouze praporů, ač by vlajka i po, 
estetické stránce byla lepšÍ. Nejdůležitější v nedrahé instrukci (Kč 2.-), 
doprovázené barevnými reprodukcemi, je, že se podává, jak zacházetii 
podle mezinárodních zvyklostí s vlajkou na pl'. při smutku a pod. 

Zdá se, že toto poučení již dobře působilo na svátek presidenta 
Osvoboditele letošního 7. března na budovách v,ojenských, Kde byly vyrně-
něny prapory za vlajky. Bylo by však dobře, aby j. ostatní obory státní 
správy šly příkladem napřed. Dostačilo by, aby ministerstvo vnitra vy-
zvalo všechna ostatní ministerstva, aby ve svých resortech nařídily uží-
vání vlajek a: znaků podle tohoto návodu. C a. 

ŠEDESÁT LET PROF. DRACHOVSKÉHO. Dne 31. března t. r. bylo· 
tomu 60 let ode dne, kdy se ve Švabíně u Zbirohu narodil nynější l'ádný 
profesor práva finančního a státního účetnictví na :pražské české práv
nické fa.kultě, J. M. 'prof. JUDr. Josef Dr'achovský. Studoval v Plzni gym
nasium, právnickou fakultu v Praze. Svou vědeckou přípravu doplnil i stu_o 
dijním pobytem v Lipsku a Mnichově, načež roku 1902 se habilitoval na 
pražské univerlsitě . n. 1909 byl jmenován mimořádným, r. 1912 řádným 
profesorem. Děk'anem právnické fakulty byl v letech 1917-1918 a 1932' 
až 1933, proděkanem v letech 1918-1919 a 1933-1934. Dosáhl nejvyšší aka
demické hodnosti, úřadu rektorského, ve studijním období 1934-1935_ 
Shodou okolností bylo to jedno z nejrušnější,ch období hlavně pro událo
sti, týl,ující se S'Poru o insignie. Zůstane navždy v paměti studentstvu~ 




