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JAN M. NOVOTNý: ~ 

Daňová únosnost výnosů a důchodů. ' 1/J/1ft 
ú vod. 

Zjevy přír ' odní - zjevy hospodářské 
p r á v ní řád . 

Pozorujeme-li přírodní zjevy samy o sobě, beze zřetele na 
jich vztah k člověku, seználne, že jsou pouhými technickými 
pochody. Zvířata či rostliny se rozmnožují nebo ztenčují, vydávají 
plody nebo zanikají, avšak přes to nemůžeme dosud mluviti o vý
nosu či ztrátě. 

Teprve počneme-li veškeré zjevy pozorovati se zřetelem na 
jejich vztah k člověku, tedy se stanoviska anthropocentrického, 
nabývají hospodářského významu. Jakmile tudíž počnelne ro
zeznávati změny ve v:z;tahu objektu k živému subjektu, tu můžeme 
hovořiti o hospodářských pochodech vzhledem k tomuto sub
jektu.1) 

1) Berthold J osephy, Prinzipien der Wirtschaft : Eine Grundlegung 
der Einkommenslehre, Jena 1925, str. 13 : "Wir bezeichnen also als wirt
schaftlich die verstandesmassige Erkenntnis der Beziehung eines Objektes 
zu den Interessen des lebenden Subjektes". 

Idern, str. 22-23: "Wenn Veranderungen in der Beziehung der Ob
jekte zu den Interessen eines lebenden Subjektes verstandesmassig erkannt 
werden, muss von wirtschaftlichen Vorgangen im Sinne dieses Subjektes 
gesprochen werden . . .. AIs technische Vorgange bezeichnen wir dement
sprechend diejenigen Veranderungen in der Lage der Objekte, die nach 
einem anderen Bezugssysteme als dem von den Interessen eines Subjektes 
ausgehenden erkannt werden". 

Srovnej též Ernst Schuster, Das Einkommen, Tiibingen 1926, str. 50: 
"Die Menschen sind also das Bezugssystem des wirtschaftlichen Gesche
hens; in Bezug auf sie wird die Grosse des Geschehens festgelegt". Srovn. 
s Hm též Franz Oppenheimer. System der Soziologie, III. sv. : Theorie der 
reinen und politischen Okonomie, Jena 1923-24. 
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Podstata tohoto vztahu záleží v potřebách člověka, totiž 
v subjektivním pocitu nějakého nedostatku, v přání bezprostřed
ního osobního uspokojení, dosažitelného vnějšími prostředky. 

Na vyšším stupni vývoje se pak potřeba ukazuje jakožto roz
umové poznání nutnosti nebo přiměřenosti upotřebení hospodář
ských prostředků k dosažení jistého účelu.2) Obdobně J osephy3) 
definuje potřebu jakožto intellektuelní chtění určité materielní 
konstelace, a její ukojení pak jakožto materielní konstelaci, jejíž 
způsobilost k připravení požitku byla intellektuelně seznána.4) 

... Veškeré lidské účely, jak praví Engliš5) lze shrnouti ve dva 
základní a původní postuláty, totiž subjektivní postulát minima 
strast a i objektivní postulát ideálu člověka. Potřeba pak tvoří 
spojení mezi účely a prostředky. 6) Důsledkem tohoto nazírání 
jest, že i pojem statku ve smyslu národohospodářskén1 jest založen 
na pojmu potřeby a na pojmu užitečnosti, t. j. schopnosti ukojiti 
potřebu. 

Předmětem národního hospodářství jest určiti maximum 
obecného blahobytu, jehož :může býti dosaženo, získáme-li co 

2) W. Lexis, článek "Bedurfnis" v "Handbueh der Staatswissensehaften 
3. vyd., 2. sv.: " .... in seiner Grunderseheinung ist das BedUrfnis die 
subjektive Empfindung eines Mangels, das Begehren nach einer unmittel
bar durch aussere Mittel zu erlan gen den personliehen Befriedigung. Auf 
einer hoheren Stufe aber zeigt es sieh als die verstandesmassige Anerken
nung der Notwendigkeit oder Angemessenheit der Verwendung wirtsehaft
licher Mittel zu einem bestimmten Zweck." 

3) Op. cit.; str. 28: " .... ein intellektuelles Begehren naeh einer 
bestimmten materiellen Konstellation, und dieses nennen wir Bedarf". 

4) B. JosePhy, op. cit. str. 29: "Eine materielle Konstellation, deren 
Eignung, einen Genuss zu bereiten, intellektuell erkannt wird,bezeichnen 
wir als Befriedigung". 

5) Karel Engliš, Národní hospodářství, Brno 1924, str. 588: "Veškeré 
možné lidské účely lze shrnouti, jak jsme viděli, ve dva základní a původní 
postuláty: subjektivní postulát minima strastí a objektivní postulát ideálu 
člověka". 

6) Karel Engliš: Die offentlichen Ausgaben, v. Gerloff-Meiselově 
Handbuch der Finanzwissenschaft, sv. I., Tu bingť;n 1926: "Wenn ieh 
sage, ich bedarf, muss ieh aueh sagen, wessen ieh bedarf und zu welchem 
Zwecke .... Wenn ieh nicht den Zweck nennen kann, fur den ieh etwas will, 
kann ich aueh nicht sagen, dass ich des Gewollten bedurfe. Der Bedarf stellt 
also die Verbindung zwisehen den Zwecken und den Mitteln dar." 
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mozna nejvyšší míru požitku za nejmenší množství námahy. 7) 
Také Engliš8) formuluje princip hospodárnosti snahou po dosažení 
maxima užitku minimem obětí. 

Z uvedeného plyne teleologická povaha národního hospo
dářství. 9) 

Vztah člověka k objektu jest upraven právním řádem, totiž 
souhrnem všeobecně uznaných abstraktních norem formulujících 
to, co býti může. Předmětem národního hospodářství pak zůstává 
konkretní provádění toho, co by v rámci těchto norem v tom 
kterém případě býti mělo.IO) 

Všechny národohospodářské pojmy jsou mýslitelny pouze 
za předpokladu nějakého určitého právního řádu. Ať už jde o po
jem hodnoty, ceny, peněz, kapitálu, či některý jiný, všechny 
předpokládají určitý právní řád. Bez tohoto předpokladu, tedy 
jako t. zv. čistě hospodářské pojmy by neměly smyslu.ll) 

Zatím co tedy národní hospodářství přenechává právnímu 
řádu vymezení pravidel pro uspořádání sociálního života v ab
strahující formě, zůstává jemu jakožto. vlastní předmět jeho vě
deckého zkoumání konkretní provádění této spořádané součin
nosti.12) Můžeme proto pr~vem řící, že zjevy národo-hospodářské 
jsou současně také zjevy určitého právního řádu.13) 

7) Stanley Jevons: Theory of politi cal economy, 3d ed. Londýn 1895. 
8) Karel Engliš, Národní hospodářství, Brno 1924, str. 572: "Princip 

hospodárnosti formuluje se zpravidla jako snaha po dosažení maxima 
užitku minimem oběti". 

9) B. SehCillle, Das ges. System der menschl. Wirtschaft, Tíibingen 
1873, sv. II. str. 542: ,',Das Endziel aller Wirtschaft, der Pro duktion , des 
Einkommens und der Vermogensbildung, ist reichste Entwickelung und 
Befriedigung der Gemeinschaft und aller ihrer Glieder". 

10) Srovnej též Karl Diehl, Theoretische Nationalokonomie, 1. sv., 2 vyd., 
Jena 1922, str. 39: "Was den J uristen interessiert, ist das formale Element 
in den gesellschaftlichen Vorgangen .... Der NationalOkonom dagegen 
achtet auf das innerhalb dieser Normen sich abspielende wirkliche Leben. 
Jhn interessiert die tatsachliche materielle Ausgestaltung des rechtlich 
geordneten sozialen Lebens". 

ll) Viz Karl DieM, op. cit. str. 41. 
12) Srov. R. Stammler, Wirtschaft und Recht, 3. vyd., Lipsko 1914, 

str. 186. 
13) Viz Arthur Bauekner, Der privatwirtschaftliche Einkomntensbe

griff, Mnichov 1921, str. 9. 
1* 
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Právní řád společnosti může spočívati na různých základních 
zásadách, jako jest na př. zásada individuality, solidarity, nebo 
kollektivity. Je jen přirozeno, že za platnosti různých " těchto 
zásad" mají národohospodářské pojmy různý obsah. 



Hla val. - V Ý nos. 

§ 1. Pojem podniku a výnosu. 

Celé světové hospodářství lidské společnosti jest v důsledku 
politického územního rozhraničení naší planety rozděleno na řadu 
státních (národních) hospodářských celků. Jednotlivé státní hospo
dářské celky představují samostatné hospodářské jednotky vyš
šmo stupně. Znatelně veliké přesuny mezi nimi jsou obtížné a 
zdlouhavé, a . teprve s rozvojem moderních dopravních prostředků 
nabyly důležitosti . Tyto státní celky se v důsledku zásady kapi
talistické individuality rozpadají na velmi početnou řadu samo
statných jednotek výrobních, distribučních a spotřebních. Tyto 
jednotlivé jednotky se ovšem navzájem nekryjí. 

Objektivní výrobní jednotky ve smyslu technickém nejniž
šíhC? stupně nazýváme podniky. 

Podnik ve smyslu hospodářském definujeme nejlépe s Amon
nem14) "jakožto specielní formu subjektu individualisticko-kapi
talistického hospodaření, bez zvláštního zřetele na nějaký technic
ký účel (výrobu) nebo na určitý úmysl (docílení zisku)". Poněkud 
jinak definuje podnik JosePhy,15) pravě, že "výnos poskytující 
hospodářská akce, provedená přirozeně vedenou součinností růz
ných hospodářů, tvoří podnik". Tyto široké definice vyhovují 
nejlépe lTIodernímu hospodářskému nazírání na funkce statkú 
v koloběhu směnného společenství.16) Nesmíme totiž pojmy jako 

14) Aljred Amonn, Objekt und Grundbegriffe der theoretischen 
NationalOkonomie, Lipsko 1927, str. 373. Srovn. s Hm též B. Josephy, 
op. cit., str. 168: "Das Resultat eines wirtschaftlichen Vorganges als 
objektive Einheit haben wir als Ertrag bezeichnet". 

15) B. Josephy, op. cit. str. 185. 
16) Definici podobnou Amonnově má Jan Koloušek, Národní hospo

dářství, Praha 1918 (I), 1920 (II), 1921 (III), ve sv. II., str. 13: " .. . . Pod
nik jest sociálním zařízením - (po většině za účelem vyzískání, ale někdy 
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"výrobalt nebo "spotřebatl , pojímati jakožto kategorie ryze tech
nické, označujíci nějaký hmotný pochod, pokud jich vůbec chceme 
v národnhn hospodářství používati, nýbrž musíme zcela od tech
nického nazírání upustiti. Jen pojímáme-li je jakožto označení 
pochodů ryze hospodářských, můžeme pak z nich odvozovati 
sekundární pojmy další.17) Obě tyto definice jsou tudíž širší než 
běžné definice starší, jako na př. Philippovichova,18) jenž podnik 
definuje jakožto "hospodářství, jež vyrábí nebo získává, aby 
dalším prodejem vyrobeného nebo získaného statku docililo zisk", 
a proto lépe odpovídají specielním potřebám finanční vědy. Také 
Englišova definice podniku jakožto "pracovní výdělečné skupi
ny"19) jest snad vzhledem ku zdůraznění výdělečného účelu jakožto 
podstatného znaku poněkud úzkou. 

Sociální povaha podniku, jak uvádí Amonn,20) jest charak
terisována směnou peněz v konkretní předměty oběhu, a těchto 
předmětů opět v peníze, nebo jinak řečeno, směnou abstraktní 
disposiční moci v konkretní disposiční moc nad určitýlui statky 
a této konkrétní disposiční moci zpět v abstraktní disposiční moc. 
Podnik pak tvoří komplex těchto individualistických směnných 
vztahů, kterýžto komplex jest representován určitým subjektem, 
jenž disponuje kapitálem a praci. 

Výnosem podniku jakožto pracovní skupiny jest rozdíl v ceně 
statků do podniku plynoucich a z podniku vycházejícich.21) 

také za účelem nezištným, neb aspoň. nikoliv především zištné cíle sledují
cím) - na uhaj ování cizích potřeb". Až na poslední omezení by tato definice 
naší potřebě též zcela vyhovovala. 

17) A . Amonn, op. cit. str. 347. 
18) Eug. v. Philippovich, Grundriss der politischen Okonomie, Frei

burg v B. a Lipsko 1893, str. 120. 
S tím srovnej podobnou definici Tugana Baranovského, český pře kl. 

dle V. vyd., Praha 1926, str. 275: "Hospodářským podnikem nazýváme 
hospodářskou organisaci sledující soukromohospodářské účely a dosahující 
jich prostřednictvím směny" . 

19) Karel Engliš, Národní hospodářství, Brno 1924, str. 29. 
20) Op. cit. str. 374. 
21) Dr. Albín Brát, Národníhospodářstvi, Praha 1914, sv.!. str. 261 : 

"Výnosem (Ertrag) nazývá se pak příjem. ne podle osoby, které připadá, 

nýbrž podle věci nebo činnosti, ze které plyne (výnos domu, práce, živnosti, 
atd.)". 

Rozdílnou definici uvádí Vocke, op. cit., str. 234 : " der Etragsbegriff ... 
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Se stanoviska hospodářství světového jakožto celku má 
každý výnos povahu smíšenou, poněvadž na něm musil býti vždy 
súčastněn jak něčí kapitál tak i něčí práce. 

S hlediska hospodářství jednotlivcova se však věci mají 
někdy jinak, poněvadž práce a kapitál nemusí pocházeti vždy od 
téhož subjektu. Zde vedle výnosu smíšený,.ch jsou i takové, které 
lze přičísti na vrub výhradně kapitálu nebo práci subjektu, poně- . 
vadž tento začasté svoji vlastní výrobní složku jest nucen za 
účelem dosažení výnosu kombinovati se složkami cizími, kterých 
sám nemá, a to buď že si cizí za určitou náhradu pujčuje, anebo 
že svou vlastní za náhradu propujčuje subjektum jiným. 

Mluvíme-li tudíž o čistém výnosu hospodářství jednotlivcova, 
musíme z výnosu hrubého již předem vyloučiti veškeré tyto náhra
dy za použití cizích spolupusobivších výrobních činitelu. 

Vedle těchto dvou činitelů však výnosnost závisí ještě na 
vzájemném poměru jednotlivých hospodářských jednotek n1ezi 
sebou, t . j. na jejich subjektivně hodnocených žádostech a potře
bách. Tyto poslední pak jsou, jako všechny lidské vlastnosti, 
veličinami nanejvýše nestálými, proměnlivými a neměřitelnými. 

výnos mužerne podrobněji sledovati jednak co do jeho kva
lity, a jednak co do jeho kvantity. 

Označení "kvalita výnosu (( není ovšem zcela přesné, poněvadž 
tím vlastně míníme povahu pramene, ze kterého pochází. výnos 
jakožto objektivní rozdíl dvou kvantit vyjádřený v abstraktních 
početních jednotkách muže míti jen kvantitu, poněvadž touto 
jest zde současně objektivně vyjádřena i kvalita. Mužen1e proto 
o kvalitě výnosu mluviti pouze v přeneseném smyslu vzhledem 
k jeho předcházející nebo i budoucí funkci v hospodářském pro
cesu. 

Jestliže jest podnik pracovní skupinou soustřeďující tři vý
robní činitele, totiž kapitál, práci a činnost podnikatelskou, tedy 
i výnos jeho bude po určitých částech přičísti na vrub kapitálu, 
práci a činnosti podnikatelské. výnos bude proto vždy míti povahu 
slTIíšenou. 

erscheint als der lnbegriff der aus einer Guterquelle gewonnenen Mittel 
fUr Befriedigung des Bediirfnisses" . 

Pak na str. 236: "der Dienst als soleher kann also fiir die Besteuerung 
iiberhaupt nicht in Betracht kommen" . 
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Pokud hovoříme o výnosu jakožto kategorii hospodářské, 

ne sociální, jest už pojmově nelTIOŽnO určovati, která a jak veliká 
část jeho jde na vrub toho kterého výrobního činitele, poněvadž 
bez kteréhokoliv z nich by nebylo bývalo možno jej docíliti. Okol
nost, v jakém poměru byl výnos později na jednotlivé výrobní 
činitele vskutku rozdělen, jest pro tento účel bezvýznamnou. 
Skutečné rozdělení výnosu jest otázkou moci a ne zásluhy. Mlu
víme-li zde proto o hospodářském, ne sociálním výnosu jednotli
vých výrobních činitelů zvlášť, máme na mysli jejich poměrnou 
objektivně n"eměřitelnou zásluhu na dosažení výnosu, nikoliv 
skutečný podíl, jehož se tomu kterému výrobnímu činiteli za jeho 
výrobní součinnost dostane. 

Kapitál, práce a činnost podnikatelská nepo$kytují ani 
samy o sobě, ani společně hospodářského výnosu, zisku nebo 
důchodu, nýbrž dodávají nám pouze výrobky. Zdali se tyto 
stanou hospodářskými statky, zda tu bude zisk nebo výnos, 
závisí úplně na zcela subjektivním hodnocení lidí, buď ve vlast;.. 
ním hospodářství výrobce nebo ve směnném styku s jinými. 
Výsledkem výroby jsou výrobky. Představa, jako by výroba, 
tedy použití práce; činnosti podnikatelské a kapitálu posky
tovala výnos nebo zisk, záleží v záměně výsledku hospodářského 
s výsledkem technickým, v záměně výnosu za výrobek.22) 

Pak ovšem, abychom mluvili přesně, musíme říci, že to nejsou 
práce, kapitál a podnikatelská činnost, jež se dělí o výnos podniku, 
poněvadž tyto samy o sobě pozorovány jsou statky, kdežto roz
dělení jest procesem, jenž se neuskutečňuje mezi statky, nýbrž 
mezi osobami. Tímto dojdeme k poznání, že skutečný výnosový 
podíl může obsahovati nejen prvky cenové, ale také i jiné, které 
již nelze považovati za výrobní náklad.23) 

Při této přlležitosti nesmíme ovšem opominouti, že v hos
podářském životě se sociální výnosy čistě pracovní, nebo kapitá
lové či podnikatelské vyskytují mnohem řidčeji než výnosy smÍ
šené, které jsou pravidlem. Mluvíme-li tudíž o některé z oněch 
kategorií, máme vždy na mysli také ideální součást sociálního 

22) Srov. R. Liefmann, Ertrag und Einkom.rnen auf der Grundlage 
einer rein subjektiven Wertlehre, Jena 1907. 

23) Srov. Wolfgang Heller, Theoretische Volkswirtschaftslehre, Lipsko 
1927, str. 119. 

• 

- -- - .... . ~... ~ \ ,.- ~. ~~. 
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výnosu smíšeného, nejen sociální výnosy jediné samostatné vý
robní složky, t. j. práce, kapitálu a činnosti' podnikatelské. 

Výnos jakožto jedna ze sociálních funkcí statků v hospo
dářském procesu jest odměna za. dočasné propůjčení úžívání 
statků, t. j. kapitálu, práce nebo podnikavosti, vyjádřená v jed
notkách kteréhokoliv statku.24) Míru zásluhy jednotlivých činitelů 
na jeho dosažení vyjadřujeme jejich trhovou ~enou a jejich poměr
ným množstvím vyjádřeným prostřednictvím této ceny. Cena 
ovšen1 jest výsledkem mocenských poměrů řídících příslušný trh. 
Hovoříme-li proto o sociálním výnosu toho kterého výrobního 
činitele, rozumíme tím míru jeho zásluhy na výrobě, vyjádřenou 
pomocí ceny, jež se tvoří beze zřetele na skutečnou zásluhu ve 
smyslu hospodářském.25) Tato okolnost jest ovšem pojmově ne
rozlučna s platnou individualistickou hospodářskou sousta vou, 
a nelze ji nějakou modifikací smluvní volnosti pronikavě změnitj, 
aniž bychom se tím současně nedotkli podstatného jádra této 
soustavy.26) 

§ 2. V Ý n o s k a pit á I u. 

výnos kapitálu jest ona část výsledku hospodářské činnosti, 

která jest faktickou odměnou za propůjčený kapitál. 
Pozorujeme-li hospodářský život, seznavalne, že kapitál, 

jsa ponechán zcela sám sobě, neposkytuje výnosu. Jeho hospo
dářská hodnota se může měniti, může se rozmnožovati nebo 

24) B. JosePky, op. cit. str. 171: "Der soziale Ertrag natiirlich quali
fizierter Giiter- (Lokn, Rente, Miete) ist ein Entgelt fiir zeitweise Nutzungs
iiberlassung eines Gutes, festgesetzt in Einheiten eines beliebigen Gutes, 
mi't der Verpflichtung der individuell identischen Riickgabe des Nutzungs
gutes". 

25) Karel Engliš, Národní hospodářství, Brno 1924, str. 319 a 324. 
26) Srov. Karel Engliš, článek "Sociální funkce daně dědické". Li

dové noviny, duben 1921: "Kritika socialistická platné soustavy hospo
dářské je celkem správná. V distributivním ohledu Je platný hospodářský 
řád nespravedlivý, poněvadž při rozdělování statků neuskutečňuje žádného 
mravniho principu. Nerozhoduje zásluha při rozdělováni důchodů, jak je 
viděti na bezpracných důchodech, nerozhodule potřeba, jak je viděti na 
přepychu jedněch a nahotě a hladovosti druhých. Klíčem pro rozděleni 
statků je v platné soustavě hospodářská moc, založená jednak praci, jednak 
majetkem. Poněvadž pak je spravedlivé, aby byla hlavně práce klíčem pro 
děleni statků, je patrno, že nerovnoměrné rozděleni majetku jest hlavnim 
kořenem sociálních protiv. 
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zmenšovati, jako jest tomu u rostlin a zvířat, výnosu V národo
hospodářském smyslu tu však pro zatím nebude. 

P<?uze součinností lidskou dává kapitáľ výnos, čili nese úrok. 

Kapitál, právě jako důchod neb výnos, nelze pojímati tech
nicky či právnicky jakožto souhrn reálních statků samých. 

Dle Amonna27 ) jest kapitál "nahromaděná koncentrovaná 
a abstraktní individuelní disposiční moc v sociálním styku." 
'Tato disposiční moc jest ve své zevnější formě vázána na jisté 
konkretní objekty, které, pokud a dokud representují právě tuto 
koncentrovanou a individuelní disposiční moc v sociálním styku, 
bývají samy nazývány "kapitálem". Nelze však zapomínati, že 
samy o sobě, ve svě přirozeně-technické povaze, tedy třebas ja
kožto věcné nebo pohyblivé či vyrobené produkční prostředky, 
nejsou kapitálem. Výhradně jen .potud, pokud jsou směnitelny 
za peníze, a prostřednictvím těchto za statky jiné, představují 
koncentrovanou a abstraktní disposiční moc v sociálním styku. 

Kapitál jest tedy abstraktní disposiční moc, t. j. ne snad 
právní moc k hospodářské disposici směnným objektem určité 
technické povahy, na př. pozemkem, domem, strojem, nýbrž 
prostředkem tohoto o bj ektu a v dalším pak prostředkem peněz 
zprostředkovaná míra disposiční moci směnnými objekty libo
volného druhu. Peníze vyjadřují tuto abstraktní disposiční 

moc a představují kapitál v jeho nejčistší formě. Peníze samy 
o sobě však opět znamenají pouze technickou formu, na níž 
jest sociální povaha kapitálu vázána a ' jimiž se zevně projevuje. 
Tato definice pojmu kapitálu jest velmi příbuznou s definicemi 
zastávanými některými staršími autory, posléze i Clarkem,28) 
kteří definují kapitál jeho hodnotou. 

Dle Engliše29) se stanoviska jiného "statky, jichž se používá ' 
k účelům výdělečným, jsou kapitálem", a dále "není-li ostrého 
rozdílu n1ezi výrobou a spotřebou o sobě, není ani ostrého rozdílu 
mezi statky, jež slo.uŽí výrobě nebo spotřebě". 

Do kategorie kapitálu patří ovšem nejen kapitál hmotný 
nýbrž i kapitál nehmotný, a u tohoto posledního pak hranice 

27) Op. cit., str. 368-369. 
28) Prof. J. B. Clark v The Single-Tax Debate. London, 1891. 
29) Op. cit., str. 26. 

, I 
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mezi výnosem z kapitálu a výnosem z práce nebývá vždy ihned 
zřejma.30) 

Tak ku pře divadelní podnikatel, který si najal divadelní 
společnost za účelem provozování her, byl nucen investovati svůj 
kapitál nejen do věcí hmotných, jako dekorace, kostýmy, atp. 
avšak i do výcviku této společnosti po dobu zko:ušek. Jestliže mu 
pak z provozování nacvičených her plyne výnos, tu zajisté nebude 
pochyby o tom, že jde také o výnos kapitálu, a to z podstatné 
části kapitálu investovaného do umění a schopností najatých 
herců. Za výnos kapitálu však již nelze považovati vyšší příjem, 
jehož se subjekt sám domůže v důsledku svého vyššího vzdělání 
přes to, že toto vlastně jest také jakousi kapitálovou investicí 
začasté i dosti značnou. výnos vyššího vzdělání právě tak jako 
výnos zvláštních osobních schopností jest jen přednostní osobní 
rentou a tvoří součást pracovní, po případě podnikatelské složky 
důchodu. Kapitál takto investovati v hospodářském smyslu lze 
jen do schopností osob druhých, nikoliv do schopností osoby 

' vlastní, poněvadž v tomto případě nejde 6 investici nýbrž o spo
třebu. 

Zato lze však mluviti o výnosu kapitálu u firmy, která věno
vala veliké částky na reklamu, nebo jinak si získala dobrou pověst 
a jméno (goodwill), čili jak se říká "dobrou firmu CI , ze které pak 
těží, poněvadž zde jde o vlastnost nejen subjektu podniku, nýbrž 
také i podniku sama jako takového, kterážto vlastnost v případě 
prodeje má svoji tržní hodnotu. 

Hospodařící subjekt, který . užívání některého sociálního 
statku sociální smlouvou za účelem docílení ÚToku, prodává, jest 
pak kapitalistou.31) Tato definice ovšem často předpokládá rozdě
lení osobnosti v část podnikatelskou, kapitalistickou a pracovní, 
vyjadřuje však velmi přesně pravou povahu věci. 

Toto omezení vylučuje, aby do výnosu kapitálu, tak jak to 
bylo zvykem ve starší literatuře anglické, byla počítána premie 

30) Srov. F. W . Taussig, Principles of Economics, 3. vyd., 1. sv., New 
Yor k 1923, str. 19: "ls there nonmaterial wealth? Those who denied the old 
proposition - who ;maintained that labor which did not embody a ublity 
in material objects was nevertheless productive - often maintained that 
there was such a thing as .. nonmaterial" wealth (wealth = economic 
goods.) 

Srovn. s tím též jeho spis IIWages and Capital", New York 1906, str. 36. 
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risiková, jež není částí výnosu nýbrž náhradou předpokládané 
výlohy, ani odměna za dohled na kapitál v produkci upotřebený, 
jež jest součástí podílu toho, kdo dohled ten vede, t. j. zisku pod
nikatele. 

Od výnosu kapitálu jakožto odměny za jeho propůjčení 

nebo použití k výrobě musíme rozeznávati kapitálový přírůstek, 
jenž jest důsledkem změn ve směnné hodnotě statku kapitál 
representujícího. Nejde proto o žádný "příjem", o žádný nový 
příchod do podniku, nýbrž o důsledek změny ve všeobecném 
subjektivním hodnocení, jevící se na trhu.32) 

§ 3. V Ý n o spr á c e. 

Dříve než přistoupíme k definici výnosu práce, je nutno ujas
niti si poj-em práce v národohospodářském smyslu. Jak již řečeno 

. shora, musíme se úplně osamostatniti od nazírání na práci jakožto 
pochod technický, nebo jakožto pojem čistě právní.33) Nejlépe to 
vyjádřil Amonn34), pravě, že jen pokud určitá lidská činnost je~t 
v souhlase s pravidly sociálního styku, přednlětem hospodářských 
individualistických vztahů, lze hovořiti o, "práci" ve zvláštním 

31) Srov. B. ]osephy, str. 188. 
32) Srov. Ernst Schuster, op. cit. str. 74. 
33) Srovnej s Hm technickou definici Alfr. Marshalla, Principles of 

Economics, Londýn 1925, 8. vyd., str. 65: "We may define labour as any 
exertion of mind or body undergone partly or wholly with a view to some 
good other than the pleasure derived directly from the work". 

Jest to, jak tam uvádí definice ]evonsova (Theory of Political Eco
no my, kap. V.), s tím rozdílem, že zahrnuje pouze "strastiplnou námahu" 
(painful exertions). Podobně technicky definuje práci i M. ]. Tugan-Bara
novskiy': Základy politické ekonomie, český překlad dle V. vyd., Praha, 
bez data (asi 1926), str. lll: " .... pro hospodářskou práci, tak jako pro 
veškeru práci, jest jenom to charakteristické, že v daném případě účelem 
příslušné činnosti jest cosi vnějšího, ale nikoliv daná činnost sama k vů
li sobě". 

Srovnej s tím i velmi jemné rozlišováni, jehož použivá J. B. Clark, 
Capital and its earnings, Publication of American Economic Association 
1888: JJ It may be well here to emphasize the distinction between work and 
labor. The work performed consists of the services rendered, and is posi
ti ve ; the labor consists ofthe efforts of performing those services and is 
negative. The work is objective; the labor is subjective. Properly speaking, 
an employer does not pay a man for his labor, but for his work". 
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národohospodářském významu. Pojem práce ve smyslu národo
hospodářském jest určován faktem, že jest (ne že by mohla býti) 
předmětem hospodářských vztahů mezi jednotli vci.3b) Jakákoli v 
činnost jiná, na př. příprava jídla pro vlastní bezprostřední spotře
bu, j st pouze prací ve smyslu technickém, ne však hospodářském. 

Výnos práce v hospodářském smyslu jest ona část výsledku 
hospodářské činnosti, která jest od~ěnou za aktivní pracovní 
činnost subjektu výno(;ju, a to činnost všeho druhu, fysickou i du
ševní. Toto rozdělení na práci fysickou a duševní označuje vždy 
jen převážný charakter té které činnosti, poněvadž každá duševní 
činnost, aby se mohla -státi předmětem hospodářských vztahů, 
musí býti projevena fysicky, a na druhé straně, každá, i ta nej
prostší práce fysická předpokládá určitou, třebas i jen minimální 
činnost duševní. Pracovati v hospodářském smyslu může jen 
bytost lidská. výnos práce může subjekt realisovati dvojím způ
sobem, a to buď jakožto samostatný podnikatel, čj prostřednictvím 
osoby druhé, které za náhradu propůjčí svoji pracovní sílu. . 

Výnos prvého druhu nebývá ovšem ve skutečném životě vý
nosem čistě pracovním, nýbrž smíšeným, poněvadž téměř ke každé 
samostatné hospodářské činnosti jest třeba určitého, třebas někdy 
nepatrného kapitálu a určité prozíravosti do budoucna. Avšak 

34) Viz op. cit. str. 346: ,,1st eine bestimmte menschliche Tatigkeit 
gemass der Ordnung des sozialen Verkehres Objekt einer individualistischen 
Verkehrsbeziehung, dann und nur insoweit sie dies ist, kommt sie fUr die 
th~oretische NationalOkonomie in Betracht, nur dann kann man von "Ar
beit" in einem besonderen nationalOkonomischen Sinne sprechen. Von 
diesem Standpunkte aus kann natfulich das vielberufene "Kuponschne
den" geradeso gut Arbeit i:m nationalokonomischen Sinne sein (wenn es 
narolích als eine ffu einen Anderen geleistete und von diesem bezahlte 
Tatigkeit geschieht), als es irgend eine andere "produktive Tatigkeit" wie 
das Anfertigen eines Kleides, das Spinnen des Garns auch nicht sein kann 
(wenn man es namlich ffu sich selbst und nicht fiir einen anderen gegen 
Bezahlung tut)". 

35) Amonn. op. cit. str. 436-7: "Einen eigenen selbststandigen natio
nalokonomischen Grundberiff der Arbeit gibt es nicht. Erst in einer beson
deren Modifikation des individualistischen Gesellschaftsverkehres, von 
der wir spater handeln werden, unter der besonderen Bedingtheit der indivi
dualistisch-kapitalistischen Verkehrsordnung gewinnt der Begriff der Arbeit 
(im Gegensatze zum Begriffe des Kapitals) einen eigenartigen national
okonomischen Sinn, .... " 

3') Srov. B. JosePhy, Op. cit., 'str. 187. 
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ani výnos posledního druhu, byť i nebyl než prostou náhradou 
za vykonané služby, nebývá vždy příkladem výnosu čistě pra
covního, poněvadž ve většině případů je i zde zapotřebí určitého, 
třebas i poměrně nevýznamného kapitálu (pracovní šat, nástroje 
a pod.). 

Hospodařicí subjekt, jenž svůj pracovní výkon společenskou 
smlouvou prodává za mzdu, jest pak pracovníkem v sociálním 
smyslu.36) 

§ 4. V Ý n o s čin n o s tip o dni k a t ~ I s k é. 

Třetím výrobním činitelem jest činnost podnikatelská. Tato 
činnost jest podmíněna nestálostí a nevypočítatelností jednak 
přírody, a jednak lidské povahy.37) Prvek nepravidelnosti spojený 
s lidským hospodařícím subjektem nejlépe charakterisuje povahu 
podnikavosti.38) Dle Cohna39) spekulace (ve smyslu činnosti podni
katelské) není pouze, jak praví Lasalle, "dohadování se účinků, 
jež nevypočítatelné okolnosti způsobí". Spekulace jest bojem 
intelligence vybavené znalostí zjistitelných okolností proti hrubé 
přesile náhody. Podobně na věc pohlíží i anglosaští národohospo
dál-ové, jako Bastable,40) Hadley,41) Emery,42) a jiní. 

37) Srovnej na př. Alfred Marshall: Principles of Economics, Londýn 
1925, 8. vyd., str. 14: "But of course ~conoIIiics can not be compared 
with the exact ph ysi cal sciences: for it deals with the ever changing 
and subtle forces of huIIian nature." 

38) F. W. Taussig, op. cit. sv. 11., str. 18: "This element of irregularity 
is connected with the human factor, too much neglected in the traditional 
discussion of interest on capital". 

39) Gust. Cohn, Finanzwissenschaft, Stuttgart 1889, § 343 : "Pie 
Speculation ist nicht bloss, wie Lasalle behauptet, lIein Rathen auf die 
Wirkungen, welche die unwissbaren Umstande hervorbringen werden" . 
Sie ist mehr als das. Sie ist der Kampf der mit Kenntnis der wissbaren 
Umstande ausgeriisteten lntelligenz gegen die rohe Ubermacht des Zu
falls" . 

40) C. F. Bastable, Public Finance, 3. vyd. , Londýn 1922, str. 326: 
"Speculation is rather, as Cohn well describes it, the struggle of intelligence 
against chance". 

41) A. T. Hadle'Y, Regulation of Monopolies, v "Railway Gazette" 1890. 
42) Emer'Y, Speculation on the Stock and Produce Exchanges of the 

U. S. 
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. Vzniká tudíž pro toho jednotlivce, který tyto hospodářsky 
se projevující zjevy dovede správně předvídati, nový výnosový 
činitel, jehož výnos není ani důsledkem práce ani kapitálu. Tento 
druh výnosu, záležející v tom, že se zhodnotí a využitkuje proměn
livost hospodářských zjevů, nazýván1e pak podnikatelským vý
nosem, nebo ziskem. 

Výnos podnikatelské činnosti jest ona část výsledku hospo
dářské činnosti, jež jest odměnou za toto spolupůsobení podnikatele 
na výrobě.43) Podnikatelský výnos tedy lze přičísti na vrub zjevům 
hospodářského života, jež svojí povahou jsou obdobny zjevům 
přírodním. Mají s nimi tu společnou vlastnost, že byť i někdy do 
určité míry závisely na vůli podnikatelově, přece nejsou nikdy 
s úplnou ' určitostí předvidatelny. Jejich essentielní známkou jest 
tudíž vždy větší či menší nejistota o tom, zda a kdy se dostavL 
Kdo z nich chce hospodářsky těžiti, musí míti ve svém oboru 
obsáhlé zkušenosti a vědomosti, a přes to jest vždy vystaven ne
bezpečí ztráty. Podnikatelský výnos jest tedy odměnou za podni
kavost, t .. j. ochotu subjektu vystaviti se nebezpečí ztráty za 
naději na zisk. 44) 

Tato definice jest poněkud užší než běžná defi!lice podnikatel
ského výnosu, obsahující též odměnu za organisační činnost pod-

43) Srov. F. W. Taussig, Op. cit., sv. 11., str. 166-167: "The busi
nes s man .... pays the hired workmen their stipulated wages. Similarly 
to those who lend him capital he pays stipulated interest .... he retains 
in his own hand what is left. His income may tberefore be described as resi
dual .... he is the residual claimant". 

Podobně na věc nazírá i Mildschuh, Walker a Clark. 
Srov. též Engliš, op. cit. str. 319, 320; Albín Brál, Národní hospodář

ství, sv. 1., str. 264 a 266. 
44) Srovnej s tímto rozdílnou definici Charles Gide, Cours d'Économie 

politique, sv. II., str. 429: "Le profit proprement dit est un revenu qui tient 
čl certaines ci~constances favorables, personnelles ou réelles, lesquelles per
mettent a l'entrepreneur: 

soit de produire au-dessous du cout normal de production et par HL 
de bénéficier ďune véritable rente différentielle, analogue čl celle que nous 
avons exposée čl propos du propriétaire foncier; 

soit de vendre au-des$ous du cout normal de production et lui con
ferent ainsi un véritable monopole. 

II est a remarquer que cette explicationimplique, souS l'une ou l'autre 
forme, que le profit est prélevé non sur le salaire de l'ouvrier, comme dans 
la théorie socialiste, mais sur la bourse du consommateur". 
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nikatelovu, která přísně vzato jest právě tak pracovní činností 
jako každá jiná.45) 

Co do své povahy sociální jest podnikatelský zisk přirozeným 
příjmem hospodařícího subjektu ve společensky ~ organisovaném 
hóspodářst vi. 46) 

Obtížným problémem však jest stanovení velikosti podílu, 
který z celkového výnosu jest přičísti na vrub podnikatelské čin
nosti. Zjištění tohoto podílu jest pro účely finanční vědy nezbytné. 
Kdybychom proto přisvědčili, že "podíl" kapitálu (náležejícího 
podnikateli) splývá s podnikatelským ziskem dohromady, a pod
nikatelský zisk se jeví jako zvýšený důchod kapitálový,47) a že 
"v malých podnicích kapitálově nejslabších (n1aloživnostenských) 
bude splývati podnikatelský zisk s odměnou za práci a bude se 
jeviti jako zvýšený pracovní důchod",48) znamenalo by to pouze 
odsunutí problému, nikoliv jeho rozřešeni. Také se nelze při

kloniti k názoru druhému, jenž uznávaje obtíže stavící se v cestu 
přesnému rozlišení mezi výnosem činnosti podnikatelské a pra
covní, vzdává se řešení věci vůbec a doporučuje pohlížeti na 
podnikatelský zisk jako na výnos práce, byť i charakterisovaný 
zvláštními znaky. 49) 

Abychom věc rozřešili, musíme vyjíti ze stanoviska, že podni
katel zaměstnává jak práci tak i kapitál,50) a platí jim za jejich 
součinnost stipulovanou odměnu, bez ohledu na to, zda činnost 
výrobní vykazovala výnos či ne. Teprve zbytek, rozdíl mezi pro-

45) Pro jiný názor viz Engliš, op. cit., str. 319. 
46) Srovnej J osephy, op. cit. str. 196. 
47-) Viz Engliš, op. cit., str. 320. 
48) Viz Engliš, op. cit. str. 320. 
49) Viz F. W. Taussig, op. cit. , sv. II., str. 193: "To separate even 

roughly the earnings of a successful businessman into two parts - one 
wages, the other "profit" in the sense of gains from progress - would seem 
to be quite impracticable. Looking over the whole ·varied range of earnings 
among those engaged in the business career, it is simplest to regard them 
aU as returns for labor - returns marked by many pecularities, among 
which the most striking are the risks and uncertainties, the wide range, the 
high gains from able pioneering". 

50) Srovnej Albín Brál, Národohospodářská theorie, Praha 1913, 
str. 118. Jiný názor má Engliš, op. cit. str. 321: " .... lze říci, že práce 
jest zaměstnána kapitálem, poněvadž jeho vlastnik podle svého zájmu 
určuje druh, rozsah a způsob výroby". 

- - - - - ...... . . ~ 
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měnlivou veličinou výnosu a pevnými veličinami odměn práce 
a kapitálu, je-li zde jaký, jest podnikatelským ziskem.51) Činí-li 
proto pevné odměny práce a kapitálu více než celý výnos hospo
dářské činnosti, jest tu podnikatelská ztráta. 

§ 5. Rel a t i v n í h o s pod á ř s k á hod not a v Ý n o s ů. 

Pokud posuzujeme výnos pouze jako funkci statků ve společ
čenském hospodaření, vyjádřených objektivními směnnými jednot
kalni, nemá, jak jsme se zmínili shora, kvality, nýbrž pouze kvan
titu. Proto také je možno výnosy, pojímané jakožto samostatné 
hospodářské zjevy, srovnávati jen co do jejich poměrné výše.S2) 

Jednotlivá stadia hospodářského života však lze posuzovati 
jako isolované statické zjevy pouze v theorii, za účelem lepší 
analyse jejich povahy, právě tak, jako si zastavíme stroj, abychom 
si mohli prohlédnouti jeho konstrukci. Jde-li však o to, abychom 
analysovali hospodaření, jakožto činnost trvající, tedy jako stroj 
v pohybu, musíme jednotlivá jeho stadia posuzovati v jejich 
příčinné spojitosti se stadii předchozími a stadii následujícími. 
Každý zásah do jednoho stadia vykonává jistý vliv i na stadia 
budoucí, a povaha každého stadia jest určována povahou stadií 
předchozích. 

Důsledkem toho pak hodnotíme výnosy i kvalitativně, to 
jest dle kvantity a kvality jejich pramene. Kvalitou výnosu pak 
nazýv~me tři skutečnosti, a to 1. výnosovou schopnost pramene 
danou jeho hospodářskou kvalitou, t. j. jeho stálostí, trvalostí, 
bezpečností, 2. výnosovou schopnost pramene danou jeho abso
lutní kvantitou, a 3. poměr mezi kvantitou výnosového pramene 
a kvantitou výnosu. Tato poslední skutečnost jest v poměru 
příčinné souvislostí k oběma skutečnostem prvním. 

Ad 1. Hodnocení výnosu podle kvality pramene jest věcí 

celkem jednoduchou. ~mpirickým šetřením dojdeme k tomu, že 
kategorie pramenů tvoři v tomto ohledu celou stupnici. počínající 

prameny nejméně stálými, trvalými a bezpečnými, a končící pra
meny nejvíce stálými, bezpečnými a trvalými. Každá kategorie 
má svůj statistJ.c"ky zjIštěný pojistný ko~fflcient, pomocí kterého 

51) Viz pozn. č. 40. 
63) Srovnej s Hm na pře Vocke, op. cit., str. 185. 
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můžeme její kvalitu srovnávati s kategoriemi jinými, jinak řečeno, 
pomocí něhož můžeme kvalitu výnosu jednoho vyjádřiti v kvanti
tativních jednotkách výnosu druhého, s ním srovnávaného. Jde 
tudíž o případy jednoduché~ řeŠItelné prostou proporci. 53) 

Ovšem trvalost výnosu sama o sobě, ani s ohledem na jeho 
budoucí stadium, není dosti dobrýn1 kriteriem pro účely berní, 
poněvadž výnos (i důchod) se zdaňuje jen tehdy, pokud zde jest. 
Trvalost daně odpovídá proto vždy trvalosti výnosu (neb dů
chodu). 

Ad 2. Mnohem nesnadnějším jest problém druhý, totiž ob
jektivní (ted kvantitativní _ hodnocení v nosové schopnosti 
pramene dané jeho ~olutní kvantitou:- -

Uvažujíce o kvalitě výnosu, t. j. o výnosové schopnosti jeho 
pramene dane jeho obsolutní kvantitou, musíme si nejprve uvědo
miti dvě skutečnosti základní povahy, jež obyčejně neprávem 
bývají pomíjeny. 

Nejprve to jest skutečnost, že kvantita kapitálu i práce, 
jež se nachází na naší planetě, nebo pokud hovoříme o hospodář
ství národním, jež se nachází na příslušném národním hospodář
ském territoriu, není naprosto veličinou neomezenou. Přes to, 
že ji snad v důsledku nedostatku příslušných statistik nemůžeme 
přesně vyjádřiti počten1 něj~kých jednotek, jde o veličinu vskutku 
velmi jasně omezenou.54) Tato veličina průběhem hospodářského 
vývoje klesá nebo -stoupá, avšak ani pokles, ani vzrůst nemůže 
jíti vzhledem k omezené kvantitě hmoty ad infinitun1. Tento 
úhrnný světový kapitál a práce jsou rozděleny na řadu národních 
celků. Přesuny mezi těn1ito byť i ne nemožné, jsou nesnadné a po.
malé. Uvnitř státu jsou kapitál i práce rozděleny na řadu výno
sových oberů. Jednotlivé hospodářské výrobní celky pak disponují 

53) Viz Jan Loevenstein, Relativní užitek v rámci hodnocení, Vědecká 
ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně, III. (1924), 
Brno 1924, str. 133: "Hodnota je kvantitativním stupněm určité kvality". 
Zajímavý konkretní výpočet uvádC A1. Eneccerus: Die Steuerreform, kde se 
nezaložený výnos v částce 14.457 jednotek staví na roveň výnosu založené
mu v částce 10.000 jednotek. Vocke, op. cit., str. 184, však o tom pozname
nává, že tento výpočet jest značně přehnaný. 

ó~) Srovnej s tím Aljred Marshall, Principles of Economics, Londýn 
1925, 8. vyd., str. 60-61, kde mluví o "national wealth" a "cosmopoli
tan wealth" . . 

_~ __ ..... ~ ~ ~, r. . ~ 
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každá většín1 či menším zlomkem kapitálu a práce ve svém oboru. 
I zde počet kapitálových či pracovních jednotek zaměstnaných 
v některém výnosovén1 oboru není přesně znám, poněvadž pří
slušná statistická data nejsou dokonalá, není však absolutně ne
zjistitelný. Totéž platí i o výši zlomku kapitálu a práce zaměst
naného v jednotlivých výrobních celcích. 

Druhou obvykle pomíjenou skutečností jest pravá povaha 
výnosu monopolního, t. j. onoho, který určitý pramen poskytuje 
vzhledem ku své výlučnosti ve svém výnosovém oboru. Hospo
dářské jednotky povahy monopolní poskytují větší a stálejší výnos 
než podniky jiné, poněvadž nehledě na výhody koncentrace po
vahy organisační a technické, mohou regulovati výrobu a cenu 
všech výrobků jednoho oboru, anebo alespoň podstatné části . 
tohoto množství. Tuto tendenci ke koncentraci nazývá Charles 
Gide55) "la loi de concentration". Tím se tyto podniky též spíše 
vyhnou občasným vJTrobním a odbytovým krisím, jež jsou cyklic
kým úkazem moderního hospodaření.56) 

Rytmus kapitalistického hospodaření jest určován výkyvy 
Expansivní konjunktury, vedle nichž t. zv. čisté odbytové krise 
co do významu ustupují do pozadí. Přehlížíme-li celý tento pohyb 
kapitalistického hospodar"ení, vznikne otázka, zda lze v tomto 
směru přivoditi nějaké změnv. Problém těchto krisí soustřeďuje 
na sebe pozornost vědeckého světa od té doby, co Marx postavíl 
svoji "theorii shroucenítl. V komunistickém manifestě vydaném 
r. 1847 stojí: "Die Handelskrisen (steHen) in ihrer periodischen 
Wiederkehr immer drohender die Existenz der ganzen biirgerli
chen Gesellschaft in Frage ... In den Handelskrisen wird ein 
grosser Teil nicht nur der erzeugten Produkte sondern der bereits 
geschaffenen Produktivkrafte regelmassig vernichtet . Wodurch 
iiberwindet d;ie Bourgeoisie die Krisen? Dadurch dass sie 
allseitigere und gewaltigere Krisen vorbereitet und die Mittel, 
den Krisen vorzubeugen, vermindert. tl 

55) Charles Gide, Cours ďÉconomie Politique, Paris 1920, I., str. 176. 

56) Viz na př. W. C. Mitchell, Bussiness Cyc1es, 1913, jehož kniha 
znamená novou epochu ve studii krisi; také A. Aftalion, Les crises périodi
ques de surproduction, Paris 1913; a též C. ]uglar, Des crises coInmer
cielles et de leur retour périodique, Paříž 1889. 

.2* 
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Předpovědi Marxovy a Engelsovy se nesplnily, ač od nich 
uplynulo již přes 80 let. Právě naopak, kapitalismus dostoupivší 
svého vrcholu měl za následek jich zmírnění a odstranění. Nebez
pečí krise bylo zažehnáno a zmenšeno přeo:rganisováním a koncen
trací výroby. Velké podniky obstojí ve špatných časech lépe než 
podniky malé, a moderní zpúsob podnikání neosobního, akciové 
společnosti, umožňuje snažší nahromadění reserv. V t. zv. černém 
,roce 1921 upadlo ve Spojených státech amerických v konkurs jen 
7 podniků s kapitálem větším než milion dolarů, zatím co počet 
úpadků ve skupině podniků s kapitálem do 5.000 $ činil 19.730, 
t. j. 88.1 % počtu všech úpadků v tomto roce. 

Uvažujíce ovšem o tomto zjevu, nemůžeme se ubrániti dojmu, 
že koncentrace znamená také veliké nebezpečí pro trvání kapita
lismu, jenž přece vzrostl právě z využitkování výkyvů expansio
nistické konjunktury. Koncentrace jest nejvyšším bodem kapitali
stického vývoje, a současně počátkem cesty k systému jinému. 

Bylo by nesprávné, kdybychom hospodářskou výhodu vy
plývající z poměrného kvanta výrobků připisovali pouze podnikům 
vysloveně monopolním, t. j. takovým, jež pod jednotným hospo
dářským vedením soustřeďují veškeren kapItál nebo práci v pří
slušném výnosovém oboru zaměstnaný.57) Tato hospodářská 
výhoda jest v určité míře přívlastkem každého podniku, i sebe 
menšího. Všude, kde z jakýchkoliv příčin má cena výrobku hodnotu 
vzácnosti a převyšuje náklady výrobní, vzniká pr(: subjekt výnosu 
monopolní přednostní renta.58) Tato renta není součástí výrobních 
nákladů, nebo lépe řečeno oněch nákladů, jež m8.jí vliv na cenu. 
Jest to differ~nciálnj zisk, přebytek, pr"esahující všechny náklady. 
Není z činitelů, určujících cenu, ale jest důsledkem ceny.59) Prak
ticky jest ovšem u oněch výrobních jednotek, jež soustřeďují j'en 
nepatrný nebo malý zlomek kapitálu neb práce v příslušném 

výrobním oboru zaměstnaných, bezvýznamná, avšak vzrůstá 

geometrickou řadu s výší zlomku. 

67) Srovnej Richard Ely, Nassau Senior's Theory of Monopoly (Ame
rican Economic Association, 1899). 

68) Viz na př. Sensi, La teoria della rendita, Roma 1912. 

69) Sr. F. W. Taussig, Principles of Economics, New York 1923, II., 
str. 63. 
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Hospodářská monopolní výhoda jest ovšem ohraničena potud, 
zda a jak snadno může býti do dotyčného výnosového oboru pře
veden kapitál nebo práce z oborů jiných. Zvýšení výnosu nemůže 
proto nikdy přesahovati výši nákladů na investici jiného kapitálu 
nebo práce do dotyčného výnosového oboru. Na IIlOnopoly právní, 
jež jsou hospodářskou anomalií, a spíše způsoben1 zdanění, se zde . 
ovšem nebéře zřetele. 

Po uvážení těchto dvou skutečností dojdeme k názoru, že 
výnosová schopnost určité kapitálové nebo pracovní jednotky 
zaměstnané v určitém výnosovém oboru roste geometrickou řadou 
s výšÍ poměrného zlomku, který tvoří z veškerého v tomto výno
sovém oboru zaměstnaného kapitálu nebo práce.60) Tuto theorii 
isolovaného výnosového oboru nazývá L. v. Stein "základním zá
konem kapitálů", a Lindahl61) "zákonem rostoucího výnosu". 

Tato výnosnost jest ovšem omezena poptávkou po výrobku, 
tedy mírou jeho nepostrádatelnosti, a náklady, se kterými je spojen 
převod k~pitálu z jiného výnosového oboru do tohoto oboru. 
Tyto dvě další křivky jsou určeny specielní povahou výrobku 
resp. pracovního úkonu. 

Průmyslová, bankovní, družstevní a ostatní kapitálová i pra
covní koncentrace, jež jest charakteristickým znakem přítomného 

60) Viz Edwin R. A. Seligman, Progressive Ta.xation, New York 1908, 
str. 291-292: "The facility of increasing production frequently grows in 
more than arithrnetical proportion. A rich man may be said to be subject 
in a certain sense to the law of increasing returns. The more he has, the 
ť':lsier it is for lům to acquire still more. The initial disadvantages ha ve 
been overcome .... Hence, from the point of view of production facuIty 
may be said to increase more rapidly than fortune or income. This element 
of taxable capacity would hence not i1logically resuIt in a more than pro
portionate rate of taxation". 

Podobně na věc pohlíží i Lorenz v. Stein, jenž ve. svém Lehrbuch der 
Finanzwissenschaft, Lipsko 1878, na str. 421 praví: "Wohl aber ist es ge
wiss, dass bei jedem Kapital die Kraft seiner Kapitalbildung mít seiner 
Grosse wachst, und zwar bei gleicher Verwendung von Tatigkeit auf dieselbe, 
weil das Mass der Kraft, die Bedingungen seines eigenen Fortschrittes zu 
erzeugen, mít seinem Umfange zunimmt, wahrend das Bediirfnis seines 
Besitzers nicht in gleichem Grade grosser wird. Wir haben dieses Gesetz 
an anderer Stelle das" Grundgesetz der Kapitalien" genannt". 

61) Erik Lindahl, Die Gerechtigkeit der Besteuerung, Lund 1919, 
str. 159: "Gesetz des zunehmenden Ertrages". 
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vývojového stadia naší hospodářské soustavy, jest pouhým prak
tickým důsledkem uznání této theofie. ÚčelelTI koncen trace jest 
dosažení vyššího výnosu a jeho stabilisace. Stabilisace výnosu, 
pozorujeme-li ji "e stanoviska delší řady let, není však nic jiného 
než opětné zvýšení výnosu, poněvadž to ' znamená, že je zde výnos 
i tehdy, když jinak v důsledku občasné krise by ho zde nebylo. 

Hospodářské celky, sdružující značný zlomek všeho v urči
tém výnosovém oboru zaměstnaného kapitálu i práce, dosahují 
poměrně vyššího výnosu: 

l. tím, že koncentrací se snižují výrobní a provozní náldady, 
poněvadž lze všech technických a organisačních zařízení lépe 
a plněji využitkovati,62) a 

2. tím, že regulují výrobu a ceny, a tím i spotřebu, jinak ře
čeno tím, že stabilisují konjunkturu.63) 

Této řadě okolností nutno tudíž přičítati, že technická, a v dů
sledku toho i hospodářská produktivita spojené práce nebo kapi
tálu roste více než proporcionelně.64) 

Vedle právě uvedených skutečností povahy materielní jest 
zde však ještě další skutečnost povahy psychologické) jejímž 
hospodářským důsledkem jest, že každá veliká akumulace statků 
ať kapitálová či důchodová dodává tornu, kdo jí disponuje, větší 
hospodářskou moc, než kolik by dodalo totéž množství statků 
rozdělené na řadu subjektů ' těmto subjektům dohromady. Jest 
to t. zv. 'superadditum bohatství, jak Georg Simmel65) nazývá ony 
četné, abychom tak řekli z imponderabilií vlastnictví sociálních 

62) Sr. na př. Karel Engliš, Nár. hospodářství, Praha 1925, str. 385: 
"Velkokapitalistická výroba však pracuje levněji nežli výroba v malém 
a zatlačuje ji ve volné soutěži". 

Též Robert Liefmann:Kartelle, Konzerne und Truste, Stuttgart 1927, 
(7. vyd.), str. 222 a násl., a Alfred Marshall, op. cit., str. 477 -495, a konečně 
i John Stuart Mill, Principles of Politi cal Economy, edited by Sir W. J. 
Ashley, London 1926, str. 132-154. 

63) Sr. Werner Samb art, per moderne Kapitalismus, III. díl: Das 
Wirtschaftleben iIIi Zeita1ter des Hochkapita1ismus, Mnichov a Lipsko 
1927, str. 583, 701 a násl. 

64) Na př. AchiUe Loria, Theorie der reinen Wirtscha~t (La Sintesi 
Economia), Mnichova Lipsko 1925, str. 228: ,.Dnd dieser ganzen Reihe 
von Einfliissen ist es zuzuschreiben, wenn die technische Produktivita-t 
der vereinigten Arbeit bei jeder ihrer folgenden Formen grosser wird". 

66) Georg Simmel, Philosophie des Geldes. 

_ _ __ ....... , ll' ~ \ ~ Jo ' ~ 
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statků vznikající sociální výhody a psychickou převahou bohatých 
lidí, jež daleko převyšují prostou hodnotu statků odpovídající 
jejich jmění. 

Subjekt s důchodem milionu Kč bude požívati větší hospodář-
ské důvěry a většího úvěru, než 100 subjektů s důchody po 10.000 
Kč dohromady. Při upotřebení svého důchodu, tedy při nákupu 
potřeb, bude vždy solidněji a ochotněji obsloužen, třebas by platil 
stejně jako druzí. I ten, kdo z jeho bohatství neočekává žádné 
výhody, bude s ním jednati přívětivěji než s člověkem chudým. 
Jak to vyjadřuje Simmel "es schwebt eine ideale Sphare fragloser 
Bevorzugung um ihn". Možnosti, jež mu jeho jmění otevírá, 
jsou jeho okolím "psychologicky saldovány". 

Podobně i podnik, disponující stamilionovými kapitály, 
nehledě k ostatním okolnostem, bude požívati větší důvěry a vět
šího úvěru než několik podniků menších s úhrnným stejně vyso
kým kapitálem.66) Tyto nehmotné hodnoty docházejí v hospodář
ském životě z části hmotného vyjádření v hodnotě firmy (good 
will). Hodnota firmy se ovšem vedle toho skládá i ze složek jiných. 

Ad 0. Třetí okolností určující kvalitu výnosu jest poměr 
mezi kvantitou jeho pramene vyjádřenou objektivními jednotkami 
a mezi stejně vyjádřenou kvantitou výnosu, jinak řečeno pon1ěrná 
výnosnost pramene výnosu. Příčiny, jichž důsledkem jest tento 
poměr, jsou v tomto případě bezvýznamny. 

Jest již na první pohled zřejn1o, že nebudeme hodnotiti 
kvalitativně stejně dva veliké výnosy, jichž prameny mají ne
stejnou velikost. Výnos, který plyne z pran1ene menšího, budeme 
kvalitativně hodnotiti níže, kdežto stejně veliký výnos plynoucí 
z pramene většího budeme kvali tati vně hodnotiti výše. Naše hodno
cení bude vycházeti z úvahy, že všechny výnosové pralneny mají 
jistou průměrnou výnosovou schopnost. Vynáší-li více než tento 
průměr, buď se to projeví zvýšením směnné hodnoty pramene, čímž 
se vše opět vyrovná, anebo se to projeví snížením kvality výnosové 
schopnosti pramene, t. j. její trvalostí, stálostí a bezpečností. 

* * * 
66) Sr. na př. Gerloff, op. cit., str. 464: "Denn wie im allgemeinen 

der Grossbetrieb dem Kleinbetrieb iiberlegen ist, so zeigen auch grosse Ver
magen und Einkommen eine mehr als proportional grassere wirtschaft
liche Macht". 
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Roztřidivše takto čistý výnos hospodaření jed~otlivcova na 
jeho složky, obrátíme svou pozornost k jeho spotřebnímu korrelátu, 
důchodu, zejména k poměru výše jeho složek mezi sebou, jež 
závisí na hospodářském postavení, vzájemné moci, a trhu. 

-- -- ...... , .. ~ \ ~.. ! 



Hlava II. Důch"od. 

§ 1. Důchod jakožto hospodářská funkce 
s t a t k Ů.67) 

Důchod68) jest pojmem, jenž povstal z praktické potřeby 
subjektu hospodařícího za peněžního vývojového stadia.69

) Ať jej 
definujeme jakkoliv, nikdy není pojem čistě hospodářským ani 
právním, nýbrž sociologickým,70) poněvadž není pojmově myslitel
ným, než za existence nějakého právního a společenského řádu. 
Hospodářské zjevy samy o sobě, t. zv. "čisté", bez jakéhokoliv 
právního a společenského řádu, jsou pouhou beztvarou hmotou, 
materiálem, jemuž teprve společenský a právní řád dodává urči
tých sociologických forem: Nejde zde tudíž o fysickou vlastnost 
hmoty určitého statku, nýbrž o pojmový vztah tohoto statku 
k některému subjektu práv zakládající se na určitém právním 

67) Literatura (pokud není citována): J. S. Mill, Principles of Politi
cal Economy, kniha 1., kap. III., § 2; Edwín Cannan, Production and 
Distributioll, str. 31; Du,dley Baxter, National Income of the United King
dom, Londýn 1868, kap. VIII.; Leone Leví, v Report of the British Asso
ci3.tion 1881, str. 274; Alfr. Marshall, op. cit., kniha II.; Nicholson, Prin
ciples, str. 216; Béla F6ldes, Volkswirtschaftliche und sozialpolitische Unter
suchungen, Die Lehre vom Einkommen, Jena 1927. 

68) Sr. .Arthur Bauckner, Der Privatwirtschaftliche Einkommensbe
griff, Mnichov 1921, str. 5: "In nackter Wortlichkeit genommen erweist 
sich das "Einkommen" als sogenannter "eingeborener Fachausdruck", 
in seinem VerhiUtnis zu unserem besinnlichen Denken gefasst bedeutet es 
an sich eine "Erscheinung" und nur nebenher - gegen das Wott bin ge
sehen - einen "Begriff". Viz také F. v. Gottl-Ottilienleld, Uber die "Grund-
begriffe" in der Nationalokonomie, Jena 1900, str. 16. . 

69) Sr. R. Liefmann, Ertrag und Einkommen auf der Grundlage einer 
rein subjektiven Wertlehre, Jena 1907, str. 23. 

70) Sr. Robert Meyer, Das Wesen des Einkommens, Berlin 1887, str. 
105, a Charles A. Ellwood, Sociology and modern social problems, New 
York-Cincinnati, 1925, str. 20 a násl. 
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podkladě. 71) Důchod, jakožto kategorie sociální jest pouhou funkcí, 
kterou objekty koloběhu směnného společenstvÍ mají v určitém 
stadiu hospodářského života. 

Pojem důchodu spočívá na rozdělení osobnosti subjektu na 
osobu a na podnik. 72) Z toho plyne, že 'zjištění důchodu jest ne
gativním konstatováním oněch příjmů, jež nejdou na vrub nákladů, 
a jež proto nutno připsati lidské osobě. 

Subjektem důchodu lnůže býti pouze osoba fysická, poněvadž 
konečn ým účelern každé hospodářs ké činnosti a každého hospo
dářského zjevu jest ukojení nějaké lidské potřeby nebo žádosti, 
tedy spotřeba. V důsledku toho musí býti každý důchod spjat 
s nějakou osobou fysickou, poněvadž jen tyto bytosti mají schop
nost spotřebovávati jej v hospodářském smyslu. Kdyby tomu tak 
nebylo, nemohl by býti důchod spotřebován, čímž by ztratil svůj 
hospodářský účel, a stal se proto hospodářsky bezesmyslný. 
Nemůželne proto hovořiti o důchodu u podniků nebo u t . zv. 
bytostí sociálních ' (t . j. skupin osob fysických) ; důchod může míti 
pouze osoba lidská, poněvadž toto právě jest podstatnou známkou 
tohoto účelového pojmu. 

Pojem důchodu můžeme posuzovati ze dvou hledisek, a to 
jednak co do podstaty prvků, z nichž sestává, a jednak co do jeho 
ohraničení vůči ostatním hospodářskýn1 funkcím těchto prvků. 

Co do podstaty prvků důchodu můžeme mluviti o důchodu 
se stanoviska subjektivního a objektivního. 

Důchod se stanoviska subjektivního, nebo jak jej nazývá 
prof. lrving Fisher, 73) důchod psychický (psychic income), vy-

71) Sr. Bauckner, op. cit. str. 53: "Man mag das Einkoltlmen definie
ren wie man will, i:mmer bleibt es eine wirtschaftliche Kategorie, die ohne 
Rechtsordnung nicht moglich ist. Auch beim Einkommen handelt essich 
nicht um eine an die Sache gebundene Eigenschaft der Dinge, sondern 
um eine begriffliche Beziehung zu einem Rechtssubjekt auf bestimmter 
rechtlicher Grundlage". 

V 72) Sr. Schuster, op. cit., str. 73. 
73) lrving Fisher, The Nature of Capital and Income, New York 

1906, str. 105-106, 150, 165; str. 168: "We define subjective income, then, 
as the stream of consciousness of any human being. AU his conscious life, 
from his birth to his death, constitutes his subjective income. Sensations, 
thoughts, feelings, volitions, and aU psychical events, in faet, are a part 
of this income stream. AU these cOl1scious experiences which are desirable 

- - -_ .... .... ~ 
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chází Z pojmu subjektivní hodnoty. Pojen1 této jest povahy psy
chologické, národohospodářská důležitost jeho záleží v jeho po
měru k pojmu objektivní slněnné hodnoty čili ceny, jež ovšem 
jest už zcela samostatnou národohospodářskou kategorií. 74) 

Důchodem subjektivním, či důchodem psychickým jest sou
hrn vnitřního (subjektivního) uspokojení, kterého se individuu 
dostavá z ukojení jeho potřeb a žádostí pomocí statků všeho druhu, 
hmotných i nehmotných, v průběhu určité časové periody. Jak 
už z této definice plyne, jest tento pojem důchodu ze všech nejširší, 
poněvadž mnohdy ani není zapotřebí, aby jeho subjekt měJ na 
statek, ze kterého mu takový důchod plyne, vůbec nějakého ná
roku, stačí zde pouhá skutečnost, že statek existuje, ba mnohdy 
i jen subjektivní přesvědčení individua o jeho existenci. Tak mi 
určitý statek může poskytovati ukojení nějaké potřeby bez ohledu 
na to, patří-li mně nebo někomu jinému, jako na příklad obraz 
v museu, atd. 75) 

Na druhé straně však z této definice plyne i to, že míra i jakost 
subjektivního uspokojení jest podmíněna nejen povahou statků 

are positive items, or services; aU which are undesirable are negative items, 
or disservices"; podobně i F. A. Fetter, Principles of Econom:ics, New 
York 1904, str. 43, 403; též Kalinoff, Riccardo und die Grenzwerttheorie, 
Tiibingen 1907, str. 104, T. N. Carver, Distribution of Wealth, New York, 
1904, str. 123; A. T. Hadley, Economics, Londýn 1896, Flux, Economic 
Pnnciples, Londýn 1904, konečně R. Liefmann, op. cit. 

74) Sr. Olivier v. Gomory, Der Preis als selbstand:ige Kategorie v Con
rads ]ahrbiicher fiir NationalOkonomie, 1897, sv. XVIII., str. 177, a Amonn, 
op. cit. str. 324: "Der Begnff des subjektiven Wertes ist demnach in der 
Nationalokonomie kein urspriinglicher, unmittelbar gegebener Begrifi, 
J,ein nationalokonomischer Grundbegriff, sondern ein sekundarer psycho
logischer Hilfsbegriff, dessen Bedeutung fiir die Nationalokonomie ganz 
von seiner Beziehung zum Begriffe des objektiven Tauschwertes oder Preises 
ds einer selbsta.nd:igen, flir sich bestehenden nationalOkonomischen Kate
gorie abhangig ist". Viz i dále na str. 340: "Der Wert als sozialwissenschaft
liches bezw. nationalokonomisches Phanomen ist eine objektive Tatsache. 
Er ist der objektive Tauschwert, identisch mit dem Preise". 

75) Srovn. s tím Alfred Marshall, Principles of Economics, str. 149 
-150: "Another convenient teTIn is the usance of wealth. It means the whole 
income of benefits of every kind which a person denves from the ownership 
of wealth, whether he uses it as capital or not. Thus it includes the benefits 
which he gets from the use of ms own piano, equaUy with those which a piano 
dealer would win by letting out a piano on hire. 
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samého, ale především osobními sklony a vlastnostmi individua. · 
Míra subjektivního požitku z hudby na příklad záleží nejen na tom, 
jak dalece dotyčené individuum hudbě rozumí vůbec, nýbrž i také 
na tom, jak dalece právě tato hudba odpovídá jeho vkusu. Na 
těchže činitelích pak závisí i jakost uspokojení. Vlastnictví vzácné
ho uměleckého díla může dvěma vlastníkům poskytovati stejnou 
míru uspokojení. Kdežto jeden však jej bude ceniti jen pro jeho 
tržní hodnotu, bude si jej druhý vážiti pro jeho hodnotu uměleckou. 

Podstatou důchodu psychického není tedy spotřeba statku, 
nýbrž psychické uspokojení, plynoucí z ukojení některé tělesné 
či duševní potřeby, bez ohledu na hospodářský osud hmotného 
prostředku k tomuto ukojení použitého. 

Uvažujíce o důchodu z tohoto stanoviska seznáváme, že 
můžeme rozeznávati nejen jeho kvantitu (míru), nýbrž i jeho 
kvalitu (jakost), kdežto u důchodu objektivního, pozorovaného 
jakožto isolovaný zjev hospodářský, beze zřetele na jeho subjekt 
lze mluviti jen o jeho kvantitě (míře), ježto zde tato vyjadřuje 
už i kvalitu. 

Pokud mluvíme o důchodu a jeho kvalitě, znamená to vždy 
povahu pramene, z něhož plyne, nebo kvalitu, tedy osobní vlast
nosti subjektu důchodu, nikoliv kvalitu důchodu jakožto pouhé · 
isolované agglomerace určité kvantity sociálních statků. 

Již z těchto příkladů vysvítá, že subjektivní pojem důchodu, 
byť i subjektivní . hodnocení důchodu mělo rozhodující vliv na 
počiny jednotlivce, právě pro svoji subjektivní povahu není scho
pen porovnání s důchody jednotlivců jiných, a nehodí se tudíž 
pro účel, kde právě možnost vzájemného srovnávání jednotlivých 
důchodů mezi sebou jest podstatným požadavkem, totiž pro vědu 
a právo finančnÍ. 76) . 

Důchodem se stanoviska objektivního jest jistým způsobem 
ohraničený souhrn objektivních prvků. Těmito objektivními 
prvky pak ·mohou býti buď ony statky, jimiž se bezprostředně 
dociluje ukojení potřeb subjektu (důchod reální), anebo pouhý 
souhrn objektivní sociální směnné částky vyjádřený početními 

< 

76) Viz na př. Edwin R. A. Seligman, The lncome Tax, New York 
1921, str. 20: ...... to carry out the principle of the inclusion of psychic 
income in aH cases would be to enunciate a principle which would be useless 
for fiscal purposes". 

__ __ .. --1r ~ 
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jednotkami (důchod nominální)77). Někteří národohospodáři, jako 
Amonn78) považují jen tuto poslední definici důchodu za pří
padnou, zatím co druzí, na př. J osephy, 79) jí přikládají jen povahu 
podružnou. Musíme proto, mluvíce o důchodu, rozeznávati jednak 
reální statky subjektu ex titulo důchodu plynoucí ' (důchod natu
rální) , pak sociální hodnotu těchto statků vyjádřenou penězi (dů
chod nominální), a konečně statky, jež si subjekt z důchodu za 
účelem bezprostřední spotřeby zakoupil (důchod reální). Jest na 
první pohled patrno, že vzhledem k proměnlivos~i cen budou 
mezi těmito třemi stadii, jež důchod může (avšak nelnusi) pro
dělati, než dojde svého účele (t. j. spotřeby či kapitalisace),vzhle
dem k proměnlivosti cen podstatné rozdíly, a to jak u různých 
forem důchodu u jednoho subjektu, tak i při srovnání mezi několika 
osobami. Zejména jest patrno, že mezi důchodem reálním dvou 
osob se stejným důchodem peněžním mohou býti v důsledku 

placených cen značné takové rozdíly.80) 

Hlavní zájem theorie i praxe soustřeďuje se však na ohra
ničení pojmu důchodu vůči ostatním hospodářským funkcim, jež 
prvky důchod tvořící v hospodářském procesu, v koloběhu směn
ného společenství, zaujímají. 81) Tento problém, záležející v otáz
kách "které z určitých prvků jsou důchodem" a "kdy a pokud 

77) Srovn. Vil. Mildschuh, Národohospodářská theorie, Praha 1922, 
str. 224. ' . 

78) Amonn, op. cit., str. 352: "Ertrag, Einkommen, Vermogen diirfen ' 
also nicht als "lnbegriff von Giitern, N utzungen, Leistungen und dgl." 
definiert, sondern miissen ausschliesslich als objektive soziale Tauschsum
lllen bestimmt werden. Sie sind Ergebniss'e von individualistischen Ver
kehrsbeziehungen oder Ergebnisse von Preisen im allgemeinen national
okonomischen Sinne". 

79) JosePhy, op. cit., str. 181: "Wahrend der Ertrag die Summe von 
wirtschaftlichen Giitern ist, die als Resultat eines wirtschaftlichen Vor
ganges in Erscheinung treten, besteht das Einkommen aus der Summe 
von wirtschaftlichen Giitern, die ein Wirtschafter erstrebt und erlangt 
hat .... da ... . der primare Bedarf iiberall auf natiirliche Giiter gerichtet 
ist, kann das Streben nach sozialen Giitern nur die Rolle eines zusatzlichen 
spielen, ... " 

80) Sr. Erik Lindahl, Die Gerechtigkeit der Besteuerung, Lund 1919, 
str. 220. 

81) Viz na př. Adolf Wagner, Allgemeine oder theoretische Volks
wirtschaftslehre, Lipsko 1879, str. 114. 
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jsou důchoden1H, jest jednou z nejožehavějších otázek národoho
spodářských. U pojmu důchodu subjektivního to celkem nemá 
významu, za to tím více však u pojmu důchodu se stanoviska 
objektivního, poněvadž to má rozhodující vliv na utváření hospo
dářských poměrů všech hospodařících subjektů. 

Pro specielní potřebu finanční vědy, jejíž essentielní povaha 
je založena na objektivním vzájemnérn srovnávání a oceňování 
hospodářských zjevů, se hodí jedině ono stadium důchodu, v němž 
jest vyjádřen abstraktnÍ1ni jednotkami peněžnÍ1ni, nebo jinými 
slovy statky sociálními, t. j. vyjádřenými svojí směnnou ho~notou. 
Důchod, vyjádřený jinak, není veličinou objektivně srovnavatel
nou s veličinami jinými téhož druhu, a nemůže proto býti pojmem 
použitelným ve finanční vědě. Důchod ve smyslu finančně vědec
kém není výsledkem hodnocení, nýbrž výsledkem tvoření cen, 
při němž stojí vůči sobě dvě skupiny poptávky a nabídky, tvořící 
své cenové úsudky na trhu pod kontrolou svých subjektivních 

" názorů o hodnotě, v souhlase se zákony cenovými.82) 

Hla Vilím naším úkolen1 zde bude určení sociálních statků, 
ze kterých se může důchod skládati, na rozdíl od sociálních statků, 
jež jsou kapitálem. 

Toto rozdělení statků dle jejich sociální funkce na důchod 
nebo kapitál není důsledkem jich různé fysické podstaty, nýbrž 
pouze důsledkem jich různého hospodářského původu a upotře
bení, neboť tentýž statek, který jest dnes pro jednoho důchodem., 

může býti zítra nebo pro jiného kapitálem, a naopak. Do určité 
míry to závisí i na vůli subjektu, který tímto statkem hospodářsky 
disponuje. 

Všeobecně "lze říci, že kapitál jest veličinou stabilní, kdežto 
důchod veličinou pohyblivou. Kapitál posuzujeme vždy se " zřete

lem na iediný časov~T bod, bez ohledu na dobu předcházející nebo 
následující. Důchod naproti tomu posuzujeme vždy v určitém 

časovém výseku, tedy v době mezi dvěma časovými body. 
Pravidelnost zjevů přírody, zejména periodická potřeba 

potravy, šatu a bytu, a pak změlly ročních počasí vedou k tomu, 
že i lidské potřeby, jež jsou na těchto do určité míry závislé, mají 
pravidelnou a trvalou povahu. Nutno tudíž i statky k jich ukojení 

82) Viz Wolfgang Heller, Theoretische Volkswirtschaftslehre, Lipsko 
1927, str. 120. 
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potřebné pravidelně vyráběti, nemá-li to míti v závětí poruchy 
hospodářského života. 

Za tímto účelem se veškeré hospodaření výrobní i spotřební 
rozpadá na jednotlivá pravidelná a stejně dlouhá hospodářská 
období, nejčastěji jednoroční. 

Tímto bychom měli předmět našeho pozorování vymezen co 
do délky jeho trvání. Na konec by ještě bylo dodati, že mluvíme-li 
o důchodu bez bližší spedfikace, myslíme tím. vždy důchod indivi
duelní, nikoliv důchod národní, jenž jest kategorií pro sebe. Engliš83

) 

jej definuje jakožto produkt nebo výnos nárcdní práce, po odečte
Dí případných závazků k platům do ciziny. Výnos národní práce 
se pak rovná úhrnu výnosů všech podniků, a národní důchod 
úhrnu důchodů všech domácností,84) a těmto se pak rovná úhrn 
cen všech statků, jež prošly trhem, s vyloučením položek prů
běžných. 85) Rozdílně jej definuje Albín Bráf,86) . jakožto "čistý . 

výnos národní výroby s připočtením indivIduálních důchodů 

bezprostředně ze zahramčních zdrojů plynoucích a po srážce těch 
Částí čistého výnosu národní výroby, jež jako důchody náležejí 
zahraničním účastníkům výroby zdejší". K tomu bychom ještě 
důsledně (dle obdoby důchodu individuálního) připočetli užitek 
ze zdejších trvalých jmění spotřebních. 

Smart87) definuje národní důchod ještě šíb, přičHaje k němu 
služby neplacených veřejných funkcionářů, požitek plynoucí 
z užívání veřejných zařízení, jako parků a pod., a dokonce i sub
jektivní uspokojení plynoucí z vykonávání určitého zaměstnání 
a pod. Je zřejmo, že definice tohoto druhu luá cenu pouze theore
tickou, a jest pro finančně-vědecké úvahy bezvýznamnou. Ze 
stanoviska snadné statistické zjistitelnosti nejlepší definice ná
rodního důchodu jest Stampova,88) jenž praví, že "národní důchod 
Jest úhrnnýrn peněžním výrazem oněch vyrobených statků a slu-

83) Op. cit. , str. 316. 
84) Englis, op. cit., str. 28. 
85) Engliš, op. cit., str. 30. 
86) Op. cit., str. 261. 

87) W. Smart, The distribution of income, London 1899, str. 322. Po
dobně činí Charles ]esse Bullock, lntroduction to the Study of Economics, 
rev. ed. Boston 1900, str. 376. 

88) Sir ]osiah Stamp, Wealth and Taxable Capacity, London 1922, 
str. 40. 

• 
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žeb vykonaných obyvately státu pr-áběhem roku, jež de facto 
všeobecně jsou směňovány Z8. penhe. Vše, co průběhem roku bylo 
vyrobeno, každá vykonaná služba, každá nO\lá užitečnost, vše to 
jest součástí národního důchodu. Takto obsahuje prospěch ply
noucí z lékařovy rady i požitek z poslechu professionelního zpě
váka". 

§ 2. Pře hle d d ů c hod o v Ý c h t h e o r i í. 

Pojem důchodu, třebas v empirické formě, byl znám již v do
bách starověku . Zmínky má Thales, Phaleas z Chalkedonu, Plato, 
a velmi obšírně Aristoteles. Také Lykurg se o tom zmiňuje. Cicero 
a Plautus znají účetní knihy, které vedli pachtýři cel i soukron1Í 
podnikatelé o svých důchodech, a Plinius dokonce mluví o účet
nictví podvojném.89) Římští právníci definovali důchod shodně 
s výnosem, řkouce "fructus eos esse constat, qui, deducta imp~nsa, 
supererunt" :90) 

Až později, po prvé u ]uliána, L. 92, D., De legatio et fidei
comissis, XXXI-X'XXII se místo dřívějšího termínu "fnictus", 
odpovídajícího natur~lnímu hospodaření, počíná užívati termínu 
"reditus", t . j. důchod ve smyslu peněžním. ) 

Teprve v novověku však byl důchod podroben přesnému 

vědeckému rozboru. Podle jednotlivých hledisek, jež tvoří těžiště 
definice, a nejvíce vystupují do popředí, můžeme všechny theorie 
důchodové dle Baucknera91) lišiti na těchto pět skupin: 1 theorie 
spotřebního fondu, 2 theorie periodicity, 3 theorie pramenová, 

, 4 theorie výnosových kategorií a 5. theorie čistých majetkových 
přírůstků . Poněkud rozdílně dělí je Gerloff,92) jenž rozeznává 
skupiny čtyři a to 1. theorie Spotřebního fondu, 2. theorie produkti
vitní, 3. theorie pramenová, a 4. theorie fiskální. Již z tohoto rozdíl
ného členění jest patrno, že hranice jednotlivých skupin navzájem 

89) Viz Oliver, Roman Economic Conditions to the Close of the Repu-
blic, Toronto 1907, 5tr. 130. 

90) L. 7, D. L . 8, Dig., Soluto Matrim., XXIV., 3. 

91) Op. cit. , str. 13. 

92) Wilhelm Gerlo tf, článek " Grundlegung der Finanzwissenschaft" 
v Gerloff-Meiselově Handbuch der Finanzwissenschaft, Tubingen 1926, 
sv. I., str. 48. 

_ _ .. __ ~ ", t. ~ 
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nejsou vždy zcela jasné, takže některé autory nutno počítati do 
dV0u skupin, a že ani uvnitř skupin není plné jednotnosti v ná-
zorech. 

llavní nedostatek těchto skupin však pozůstává v tom, že 
postrádají pevného systému, že jsou utvořeny pouze ad hoc. To
muto požadavku systematičnosti vyhovuje rozdělení Englišovo, 93) 
jenž rozeznává theorie, jež se snaží definovati důchod pramenem, 
a theoJ.""Íe, jež jej definují účelem. Ani toto rozdělení však není zcela 
úplné, poněvadž jsou také theorie definující důchod jak9žto rozdíl 
nebo souhrn jistých veličin, bez ohledu na pramen a na účel. Může
nle proto důchodové theorie systematicky a s ohledem na jejich 
ohraničovací methodu ro?,děliti takto: 

1. theorie definující důchod pramenem, 

2. theorie definující důchod účelem, 
3. theorie definující důchod jakožto prostý souhrn jistých 

veličin, a 
4. theorie definujíci důchod jakožto prostý rozdíl jistých 

veličin. 

Nejčastěji ovšem se vyskytují theotie kombinované, kde zá
kladní ohraničující znak je modifikován jedním či více znaky 
další.rrů. 

1. První skupina důchodových theorií definuje důchod pra
lllenem, t. j. jakožto souhrn statků plynoucích subjektu z určitého 
pramene, připojujíc obvykle, že jde o pramen povahy trvalé. 
Příjlny druhu jiného nejsou dle tétO' theorie důchodem, nýbrž 
phrůstají bezprostředně ku kapitálu. 

V její čisté formě jsou přívrženci této theorie W . Roscher, 94) 

:13) Op. cit., str. 374. 

94) W. Roscher, Die Grundlagen der NationalOkonornie, Stuttgart 
1866, str. 292: "Einkommen sind nur "die Einnahmen, die aus einer Wirt
schaftlichen Tatigkeit hervorgehen", a dále na str. 293: IJ" •• Das rohe 
Einkommen eines Jahres besteht aus samtlichen Giitern, welche die Wirt
schaft im Verlaufe desselben neu produziert hat. Das reine Einkommen 
ist . derjenige Teil hievon, der nach Abzug der Produktionskosten iibrig
blelbt, der also verzehrt werden kann, ohne das Stammvermogen zu schma
lern". 

Sborník věd právních a státních xxvnt 3 

• 
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F. Guth,95) M. Haushofer,96) F. J. Neumann,97) W. Vocke,tlS) R. Lief
mann,99) W. Lexis,l°O) G. v. Schwarz,lOl) Mildschuh,l02) Murrayl03) 

96) F. Guth, Die Lehre vom Einkommen in dessen Gesamtzweigen, 
Praha 1869, str. 62: "Einkommen ist jede aus einer Quelle, also mit einer 
gewissen Regelmassigkeit wiederkehrende Vermehrung des Vermogens". 

96) M. Haushofer, Grundzuge der Nationalokonomie, Stuttgart 1879, 
str. 55: "Die Menge von Giitern, die aus seiner wirtschaftlichen Tatigkeit 
jeder Einzelne erhalt, bezeichnet man mit dem Ausdruck Einkommen" . 

97) F. J. Neumann, Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, Tubingen 
1889, str. 227: "Das Einkommen ist am besten so zu definieren, dass es. der 
lnbegriff derjenigen Guter, geldwerten Leistungen (i. e. S.) und Nutzungen 
fremder Dinge ist, welche als regelmassige Folge dauernder Bezugsquellen 
in gewisser Zeit jemand derart zuteil werden, dass er dariiber in seinem 
lnteresse verfugen kann". 

98) W. Vocke, Grundzuge der Finanzwissenschaft, Lipsko 1894, str. 
278: "Die Gesamtheit besteht vielmehr aus der Summe dessen, was einer 
Person aus allen Ertragsquellen zufliesst, welche ihr zu Gebote stehen. 
Diese Summe ist das Einkommen. Ertrag und Einkommen decken sich 
also dem Begriff na ch im allgemeinen und wenn sie sich im einzelnen wie 
Teil und Ganzesverhalten, so folgt hieraus, dass jeder Ertrag zu Einkom
men wird oder vielmehr Teileinkommen ist. Umgekehrt kann q,uch das 
Einkommen als Ganzes nur aus Ertrag bestehen, denn beide sind nach ihrer 
Entstehung und Bestimmung identisch". 

BBt R. Liefmann, Ertrag und Einkommen auf der Grundlage einer 
rein subjektiven Wertlehre, Jena 1907, str. 23: "Einkommen ist "die Ge
samtheit der in einer bestimmten Wirtschaftsperiode, gewohnlich in einem 
Jahr. dem Wirtschaftssubjekt zufliessenden Ertrage". 

100) W. Lexis, čl. "Einkornmen" ve "Worterbuch der Volkswirt
schaft", vydávaném L. Elsterem, Jena 1911, sv. 1., str. 724: "Die als Ein
kommenstei1e verfugbar werdenden Guter miissen im innern Zusammen
hang mit der Wirtschaftsfuhrung des lnhabers stehen. In der Regel sind 
sie Ertrage seiner Arbeit oder seines Vermogens; immer nur, selbst in dem 
Fall eines Almosenempfangers, han delt es sich um Einnahmen, auf die die 
Wirtschaft vermoge ihrer besonderen Na tur angewiesen ist". 

101) G. v. Schwarz, Prufungsfragen und Antworten aus der Volkswirt
schaftslehre, Vídeň a Lipsko 1919, str. 9: "Das Einkommen ist die Summe 
von Giitern, welche von einem Wirtschafter (Wirtschaftssubjekt) aus dauern
den Quellen bezogen wird". 

102) Vilibald Mildschuh, Národohospodářská theorie, Praha 1925, 
str. 223: "Definuje se tedy důchod určitého individua (důchod individuální) 
obyčejně jako úhrn všech příjmů, které v určitém období vcházejí nově 
do jmění tohoto jednotlivce, plynouce ze zdrojů poměrně trvalých". 

103) Murray, English Dictionary on Historical Principles, Londýn 
1901, článek "lncome": ,,6. specifically: That which comes in as the perio-

-- _ ... ~ : 
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a J. Gruntzel.104) Ve formě modifikované účelem formuluji prame
novou theorii i B. Fuisting,l°5) H. Schober106) a C. J. Fuchs.107

) 

Adolf Wa gner108) tuto theorii dále modifikoval tím, že k příjmům 

dical produce of one's work, business, lands or investments (considered 
in reference to its amount, and commonly expressed in terms of money); 
annual or periodical receipts .accruing to a person Ol' corporation; revenue". 

104) J. Gruntzel, Wirtschaftliche Begriffe, Vídeň 1918, str. 262: "Das 
Einkommen bildet nul' einen Teil der Einnahme, namlich jenen, welcher 
aus einer dauernden Bezugsquelle fliesst, und daher den Konsumtions
fonds der Wirtschaftssubjektes zu speisen geeignet ist". 

106) B. Fuisting-G. Strutz, Die preussischen direkten Steuern, Berlín 
l!)l5, 8. vyd., sv. 1., str. 162: "Einkommen sind nur diejenigen Einkiinfte, 
"welche alljahrlich dem Einzelnen aus dauernden Erwerbsquellen zuflies
sen, und hiermit ohne Vermínderung seines Vermogens zur Bestreitung 
des Lebensunterhaltes fiir sich und seine Familie und mít dem ersparten 
Ertrage zur Bildung von Vermogen zur Verfiigung stehen". 

106) H. Schober, Dle Volkswirtschaftslehre, Lipsko 1882, 3. vyd., str. 
~ú2: "Das Einkommen ist derjenige Teil der innerhalb einer gewissen Zeit 
infolge wirtschaftlicher Tatigkeit bezogenen Einnahmen, welcher seitens 
des vVirtschaftenden ohne Schmalerung des Stammvermogens zur Befriedi
gung der eigenen Bediirfnisse oder sonstwie beliebig verwendet werden 
kann". 

107) C. J. Fuchs, Volkswirtschafstlehre, Berlin a Lipsko 1918, 3. vyd., 
str. 123: "Einkommen ist die Summe aller wirtschaftlichen Giiter (oder 
Geldwerte), die einem Wirtschaftenden in einer Wirtschaftsperiode fiir 
die Bediirfnisbefriedigung als neu zu seinem Vermogen hinzukommend zur 
Verfiigung stehen, also der Reinertrag der ganzen wirtschaftlichen Tatig
keit, und zwar nicht der einmalige, sondern der in gewisser Regelmassig
keit wenn auch nicht in der Hohe, 50 doch der Art nach wiederkehrend. 
Eillkommen ist also, W8.S ohne Minderung des Vermogens, bzw. Kapitals 
ausgegeben werden kann". 

108) Adolf Wagner, Allgemeine oder theoretische VolksWÍrtschafst
leme, Grundlegung, Lipsko a Heidelberg 1879, str. 114: " .•.. das Einkom
men einer Person umfasst: 1. Diejenige Summe WÍrtschaftlicher Giiter, 
welche derselben in W:!WÍssen Perioden (iiblicherweise nach J ahren berech
net) regelmassig und daber mit der Fahigkeit der regelmassigen Wiederho
lung als Reinertrage einer festen Erwerbsquelle neu als Vermogen hinzu
wachsen. Dieser Teil des Einkommens einer Person riihrt daher aus der 
Wirtschaftsfiihrung iiberhaupt (Unternehmung) oder aus einzelnen WÍrt
schaftlichen Tatigkeiten (Arbeit) oder aus Eigentums- oder Forderungs
rechten insbesondere (Sklaveneigentum, Grundeigentum, ' Kapitaleigen
tum, Forderungen aus Kreditgeschaften) oder aus regelmassigen unentgelt
liehen Einnahmen (Almosen, Geschenk), her; 2. Die Geniisse (Nutzungen) 
oder selbst die Genussmoglichkeiten, welche das Nutzvermogen einer 

3* 
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plynoucím z pramenů a omezeným účelem spotřeby připočítává 
též čisté užitky, jež subjektu plynou z užívání jmění užitného. 
Ještě dále V tomto 'směru jde W. Gerlofl,109) jenž definuje důchod 
jakožto směnnou hodnotu všech výnosů výdělečného hospodářství 
a výdělečné činnosti, plynoucí určitému domácnostnímu hospo
dářství v průběhu určitého hospodářského období, včetně ostatních 
peněz i ocenitelných příjmů a užitků, jež jsou určeny, aby sloužil 
plánovitě jaka prostředky k ukojení potřeby. ~ 

2. Druhá skupina důchodových theorií snaží se vymeziti po
jem důchodu jeho účelem, Za tento účel bývá v nejjednodušší 
formě pokládána spotřeba, ve formě složitější spotřeba poten
cielní, t. j. spotřeba s připočtením eventuelní úspory. V této formě 
definovali důchod R. Malthus,llO) H. H. Gossen,l11) A. Held,112) 
R. Meyer,113) E. Sax,1l4) H. R. Seager,1l5) André Gide,1l6) O. Neurath,1l7) 

Person, nach Abrechnung der dabei stattfindenden Abniitzung und Ver
kehrswert-Verminderung, periodisch fortlaufend gestattet". 

109) Wilhelm Gerlolt, čl. Grundlegung der Finanzwissenschaft, v Gsr
loff-Meiselově Handbuch der Finanzwissenschaft, Tiibingen 1926, sv. I., 
str. 50: "Anders und genauer ausgedriicktist Einkommen die Wertsumme der 
einer Haushaltwirtschaft innerhalb einer Wirtschaftsperiode zufliessenden 
Ertra,ge ihrer Erwer bswirtschaft, und erwer bswirtschaftlichen Handl ungen 
einschliesslich sonstiger geldwerter Beziige und Nutzungen, die als plan
massige Mittel der Bedarfsbefriedigung zu diesen bestimmt sind". 

110) Th. R. Malthus, Definitions in political Economy, Londýn 1827: 
Revenue is "that portion of stock or wealth which the possessor may annualy 
consume without injury to his per mane nt resources". 

111) H. H. Gossen, Entwickelung der Gesetze des menschlichen Ver
kehres und der daraus fliessenden Regeln ffu menschliches Handeln, Braun
schweig 1854, str. 128 a 149: Einkommen ist die "zu Genussbereitung 
bestimmte Summe". 

112) A. Held, Die Einkommenssteuer, Bonn 1872, str. 54: Einkom
men ist "alles was man rechtlicher und soli der Weise verzehren kann". 

113) R. Meyer, Das Wesen des Einkommens, Berlin 1887, str. 78: Das 
Einkommen ist "eine in einer bestimmten Periode eingehende Menge von 

_ Genussgiitern, deren na ch Massgabe des Bedarfs wiederkehrende Herbei
schaffung gesichert ist". 

114) E. Sax, Grundlegung der teoretischen Staatswirtschaft, Vídeň 
1887, str. 364: Einkommen sind diejenigen Giiter, "welche - gleichgiiltig 
ob neu produziert oder von friiher her vorhanden - in einem vom Menschen 
ftir seine vorsorgliche Ta,tigkeit ins Auge gefassten Zeitabschnitt zur Be
diirfnisbefriedigung erscheinen". 

115) HenfY Roge,s Seage", Introduction to Economics, New York 

- - -- ... ',., : 
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F. Y. Edgeworth,1l8) J. Conrad,1l9) 'a jiní. Někteří národohospodáři 
modifikují tuto theorii tím, že spotřebou nesmí býti dotčeno jmění 
původní. Jsou to zejména E. R. A. Seligman,120) G. v. Schmoller,l21) 

1904, str. 163-164: "The money income is merely the convenient medium 
by means of which the real income of the community is divided among 
those entitled to share it. This real income consists of consumable goods 
for those who spend their entire money incomes, and partly of consumable 
goods and partly of capital goods for those who save". 

116) Charles Gide. Cours ďÉconomie politique, sv. 1., str. 181: " .... 
est revenu, en effet, tout ce qui n'est pas capital; c'est a. dire tout produit 
destiné a. nous procurer une satisfaction immédiale". 

117) O. Neurath, Lehrbuch der Volkswirtschaftslehre, Vídeň 1910, 
str. 147: "Pie Menge der Giiter, we1che zum Konsum zur Verfiigung stehen, 
bezeiehnet man als Einkommen" . 

118) Palgrave's Dietionary of Politieal Economy, edited by Hen,,'Y 
Higgs, Londýn 1925, sv. II., str. 374, článek "Income" (F. Y. Edgeworth): 
"Ineome may be defined as the wealth, measured in money, which is at 
the disposal of an ondividual, or a eommunity, per year or other unit of time". 

119) J. Conrad, Leitfaden zum Studium der Nationalokonomie, Jena 
1917, 7. vyd., str. 87: "Einkommen nennt man die Summe vón Giitern, 
we1che im Laufe eines Jahres neu in das Vermogen einer Person gelangt 
und von ihr ver bra ueht werden kann, ohne ibre wirtschaftliche Lage zu 
verschlechtern. Der Begriff setzt dem Sprachgebrauch nach eine gewisse 
Regelmasslgkeit der Wiederkehr voraus" . 

130) Edwin R. A. Seligman, The Ineome Tax, New York 1921, str. 19: 
" .... income is that, whieh eomes in to an individual above aU necessary 
expenses of acquisition, and which is available for his own consumption. 
Since the income is a flow of wealth, it must always be estimated for a de- ' 
finite period, so that when we speak of income for purposes of 'taxation, 
we really mcan annual income. Strictly speaking, income as contrasted 
with capital denotes that amount of wealth wmch flows in during a definite 
period and which is at the disposal of the owner for purposes of consumption, 
so that in consumíng it, ms capital remains unimpaired". 

121) G. v. Schmolte", Die Lehre vorrl Einkommen in ihrem Zusammen
hang mít den Grundprinzipien der Steuerlehre, ZeÚschrift f. d. gesamte 
Staatswissenschaft, 1863: "Unter Einkommen verstehen wir die Summe 
von lVlitteln, welche der Einzelne, ohne in seinem Vermogen zuruekzukom
men, ffu sich und seine Familie, fiir seine geistigen und korperlichen Be
diirfnisse, ffu seine Geniisse und Zwecke, kurz ffu Steigerung seiner Per
sonlichkeit in einer Wirtschaftsperiode verwenden kann. Das Einkommen 
ist also keine Ertragskategorie, kein Produkt eines beliebigen wirtschaft
lichen Rechnungsexempels, sondern ein lebendiges Ganze, wie es aus dem 
Begriffe der Personlichkeit in ihrem Zusammenhang mít der Bedfufnis
befriedigung hervorgeht". 
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Cyril Horáček,12~ K. H. Ra~t,1'};3) M. v. Heckell2.4) a Huene
Schweyer.125) Podobně činí i Kolo~tšek,126) a Karel Engliš,127) dle něhož 

122) Cyril Horáček, op. cit., str. 152: "Důchodem rozumí se ve smyslu 
národohospodářském pravidelný přírůstek statků do jmění jednotlivcova 
v určitém období, jehož bez ztenčení kmenové zásoby svého jmění může 
spotřebovati" . 

123) K. H. Rau, Grundsatze der Volkswirtschaftslehre, Lipsko a Heidel
berg 1863, str. 89: "Das Einkommen besteht aus denjenigen Einnahmen, 
die einer regelmassigen Wiederholung fahig sind und von dem Empfanger 
ffu seinen eigenen Vorteil verwendet werden konnen, ohne dass der Ver~ 
mogensstarnm darunter litte, oder Andere darauf einen Anspruch machen 
konnten". 

124) M. v. Heckel, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Lipsko 1907, 
sv. 1., str. 202: "Der Wirtschaftserfolg erscheint zunachst als Ertrag. Er 
ist die Summe von Zugangen und entstammt der Arbeit des Wirtschafters 
und den ihm verfiigbaren Erwerbsmitteln des relativ festen Wertbestandes. 
Daher ist der Ertrag ein Mengenbegriff oder eine Quantitat, die aus einer 
Summe von Wirtschaftszugangen besteht und den Giitervorrat der Wirt
schaft als Verwertungs- und Erwer bsgemeinschaft vermehrt. - - - So
dann aber ist der Wirtschaftserfolg Einkommen und umfasst in diesem 
Sinne diejenigen Giiter, die innerhalb einer Wirtschaftsperiode dem Wirt
schafter zum Lebensunterhait dienen, einen Genuss oder doch eine Genuss
rnoglichkeit bereiten und ohne Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage 
verzehrt werden konnen. - - - Das Einkommen hat die Erscheinung 
einer Qualitat. - - - Die Uberfiihrung aus der Quantitat des Ertrags 
in . die Qualitat des Einkommens geschieht durch den wirtschaftlichen 
Verkehr". 

125) Huene-Schweyer, článek "Einkommensteuer" ve Staatslexikon, · 
Freiburg i. Br. 1909, sv. I., str. 298: "Nach der heute allgemein angenom
menen Lehre von Herrmann und Schmoller gehort nur dasjenige von den 
Einnahmen zum "Einkommen", was ohne Schrnalerung des Stammver
mogens verzehrbar ist .... Dieses letztere kann vielmehr ganz zur Befriedi
gung der Bediirfnisse verwendet werden ohne dass der wirtschaftliche 
Zustand der Einzelwirtschaft sich verschlechtert". 

126) Op. cit., sv. 11., str. 172: "Důchodem jistého hospodářství sluší 
rozuměti ono rnpožství statků a služeb lidských, kterých hospodářství 
může v určité době užíti a spotřebovati k ukojení svých potřeb, aniž se 
tím mcžností příštího ukojování znesnadňují (zhoršují nebo olu'ožují)" . 

. 127) Karel Engliš, op. cit. str. 375: "Z toho plyne: 
a) že pojem důchodu vymezen jest z příjmu ne pramenem, nýbrž 

účelem důchodu, spotřebou; 

b) že vymezen jest ne skutečnou, nýbrž přístupnou spotřebou, pří
stupnou za platnosti přijatého postulátu maxima trvalého důchodu .... 
Lze tedy použíti důchodu buď spotřebně;nebo kapitalisačně .. . ; 

_ _ _~ lOl!.; .. -.&.-4 .. 
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spotřeba nesmí čerpati z podkladu budoucí spotřeby neb důchodu. 
B. Weiss,128) jenž klade zvláštní silný důraz na stále se obnovující 
a pravidelný přlliv statků, blíží se tím poněkud theocii pra~enové. 

3. Další skupina důchodových theorií definuje důchod prostě 
jakožto souhrn určitých statků, bez ohledu na to, odkud pocházejí 
(pramen), a bez chledu na jejich budoucí osud (účel). Na to, zda-li 
na počátku nebo na konci hospodářského období zde bylo nějaké 
jmění, a na to, jakou směnnou hodnotu mělo, se zde nehledí, je 
to nerozhodno. Z toho plyne, že zvětšení hodnoty základního jmění 
v důsledku stoupnutí jeho ceny není dle této theorie součástí dů-
chodu. 

Zastánci této theorie jsou B. Schiitfle,129) F. B. W. Hermann,130) 
G. Cohn,131) lrving Fisher,132) a G. v. Schanz,l33) jenž ji vyslovil 

c) že se nesmí čerpati spotřeba, nebo důchod z podkladu budoucí 

spotřeby a důchodu ... " 
128) B. Weiss, Die Lehre vom Einkommen, Zeitschrift f. d. gesamte 

Staatswissenschaft, 1878, str. 687: "Die Befriedigung der Bediirfnisse er
fordert einen in der Regel sich stets erneuernden regelmassigen Eingang 
von Giitern; diesel' Neueingang ist das Einkommen. Das Wesen des Einkom
mens liegt also darin, dass es die regelmassige Quelle der Befriedigung unse
rer Bedfufnisse bildet". 

129) B. Schdffle, Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirt
schaft, Tiibingen 1873, sv. 1., str. 273: "Die Summe aller Reineinkiinfte 
einer bestimmten Person in einer bestimmten Periode, d. h. der periodische 
reine Vermogenszuwachs ist das Einkommen". 

130) F. B. W. v. Hermann, Staatswirtschaftliche Untersuch~ngen, 
Mnichov 1874, str. 582: J', •••• die Summe der wirtschaftlichen oder Tausch
giiter, welche in einer gewissen Zeit zu dem ungeschmalert fortbestehenden 
Stammgut einer Person neu hinzutreten, die sie daher beliebig verwenden 
kann". . 

131) G. Colin, Grundlegung der NationalOkonomie, Stuttgart 1885, 
str. 211: "Einkornmen ist die Summe der Giiter, welche in regelmassiger 
Wiederkehr einem Haushalte verfiigbar wird. - - - Verschieden von 
dem Einkommen sind die unregelmassigen Einnahmen, wie Erbschaften, 
Glucksgewinne; ffu den einzelnen wie ffu den Gesamthaushalt sind sie 
anders zu behandeln, eben deshalb, weil auf ihre Wiederkehr. nicht zu rech
nen ist". 

132) Irving Fisher, The Nature of Capital and Income, New York 
1923, str. 101: "Tne incoIIie of an individual is the total flow of services 
yielded to him from his property". 

133) G. v. Schanz, Der Einkommensbegriff und die Einkommensteuer
gesetze, Finanz-Archiv 1896, sv. I., str. 23: "Einkommen sind "Reinver-
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nejprecisněji. Alb. Bráf1M) modifikuje ji účelem, t. j. spotřebou, 
takže by jej vlastně bylo počítati též do skupiny první. 

4. Poslední skupina důchodových theorií jest do určité míry 
souznačnou s kategorií předposlední, jen zpusob výpočtu jest 
rozdílný. Snaží se, aby pojem duchodu vyjádřila rozdílem mezi 
dvěma veličinami. Muže to býti buď rozdíl mezi hrubými příjmy 
a jeho náklady, pokud nejsou povahy spotřební, anebo to muže 
býti rozdíl mezi jměním subjektu na počátku hospodářského 
období a mezi jeho jměním na konci tohoto období, s připočtením. 
všech výdajů povahy spotřební. Mezi zastánce tétq theorie mu
žeme počítati Adama Smitha,135) Alfr. Marschalla,136) H. C. Adam
se,137) F. A. Fettera138) a J. Wolfa.139) 

mogenszugange" eines bestimmten Zeitabschnittes inkl. der Nutzungen 
und geldwerten Leistungen Dritter". 

134) Albín Bráj, op. cit., sv. I., str. 256: "Dle toho budeme nazývati 
důchodem individuálnim nebo osobním všeliké statky, které v určitých 

stejných obdobích časových ze zdrojů poměrně trvalejších nově do jměnf 
jednotlivcova vcházej i, pokud mohou býti spotřebě obětovány bez újmy 
pro původni, t. j . na počátku každého obdobi trvavši jmění těchže jednot
livců" . 

135) Srovnej jeho definici důchodu národniho v An Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth of Nations, Londýn 1776, kniha 11., hl. 
2: "The gross revenue of aH the inhabitants of a great country compre
hends the whole annual produce of their land and labor; the net revenue, 
what remains free to them after deducting the ' expense of maintaining, 
first, their fixed, and secondly, their circulating capital; or what without 
encroaching upon their capital they can pIa ce in their stock reserved for 
immediate consumption, or spend upon their subsistence, conveniences 
and amusements." 

136) Op. cit., str. 72: "And in that case, his true or net income is found 
by deducting from his gross income the outgoings that belong to its pro
duction". 

137) Op. cit., str. 332: "It thus appears, that an income is a sum of 
money which comes in to an individual or corporation during a definite 
period of industrial activity". 

138) Frank A . Fetter, The Principles of Economics, New York 1904, 
str. 40-41:' ,,3. Objective income consists of the additional sums of goods 
acquired by individuals or by society during the income period . ... In
come in the logical sense must be a net addition, but the term gross income 
is not without popular and practical . meaning". 

139) J. Wolj, NationalOkonomie als exakte Wissenschaft, Lipsko 1908, 
str. 114: ,.AIs Einkommen Wird verstanden in den selbststandigen Berufen 
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§ 3. K rit i k a d ů c hod o v Ý c h t h e o r i í. 

Z uvedeného přehledu je nade vše zřejmo, že ve vědě panuje 
největší nejednotnost názorů o tom, co vlastně je důchod. Resu
tnujeme-li, přijdeme k tomu, že důchodovým pojmum odpovídá 
představa, jež jest možna pouze za věcného a kausálního pojetí 
hospodářství, a jež na druhé straně souvisí s antropocentrickým 
nazíráním, kde totiž člověk jest kausálním těžištěm všech hospo
dářských dějů. S tímto věcným, kausálním a antropocentrickým 
pojetím hospodaření stojí proto a padá pojem důchodu. 140) 

Nelze se proto ani diviti, že celá řada národohospodářů upouš
tí oďdefinice důchodu vůbec. Jsou to zejména B. ]. Schumpeter,141) 
K. WickseU,l42) W. Gelesnoff,143) Schusterl44) a j. 

Velmi lTmohé theorie důchodové trpí tím nedostatkem, že 
jsou založeny na nesprávném předpokladu o tom, proč pojem 
důchodu vůbec vznikl, a jaké postavení má mezi ostatními 
národohospodářskými pojmy. Jak bylo řečeno shora,145) není 
důchod pojmem bezprostředním, základním, jako je pojem kapi
tálu, výnosu a pod. 

Z celého' shora zITÚněného přehledu je jasno, že se slovem 
"důchod" nesouvisí pojem jednotné věci. Jestliže si pak z prak
tiel ých úvah utvoříme pojem pro označení skupiny nejednotných 
věcí, můžeme z toho učiniti pouze jeden závěr: totiž vzdáti se 
a priori a zásadně theoretického výkladu pojmu důchodu, a vědo
mě uznati úcelové seskupení heterogenních prvků k účelové jed
notce.U6) Náš úkol bude proto takový, jaký si do jisté ITÚry uložil 

der Uberschuss der Emnahmen uber die sacblichen - i~ Dienste der Ein
kommensgewinnung gemachten - Aufwendungen, in den abhangigen 
Berufen, inso'.vE;it sachliche Ausgaben fehlen, die Gesamteinnahmen -
insoweit sachliche Ausgaben i. o. S. da sind, wieder der Uberschuss der 
Gesamteinnabmen uber diese". 

140) Srovnej Schuster, op. cit, str. 23 a 24 . 
141) Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationaloko

nomie, Lipsko 1908. 

. .142) Vorlesungen uber Nationa16konomie auf Grundlage des Marginal-
pnnzlps, Jena 1913. 

143) Grundzuge der Volkswirtschaftslehre, Lipsko a Berlín 1918. 
l44) Op. cit., str. 34. 
145) Viz § 7. shora. 

140) Srovnej Schuster, op. cit., str. 61-62, a 67. 
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již Schanz, totiž utvořiti pojem důchodu ne tím, že bychom vychá
zeli z theoretických úvah, nýbrž spíše z praktického a obvyklé
ho názoru. 

Důchod je tudíž pojmem účelovým, utvořeným právě za 
tím účelem, aby jednotně shrnul řadu hospodářských prvků zcela 
různé povahy (výnos, užívání, zvýšení směnné hodnoty, atd.) 
určitému subjektu plynoucích, a jež tento podle zdravých hospo
dářských zásad, takových, jaké by. zachovával "bonus pater 
familias " , může spotřebovati. Kriterium důchodu záleží proto ve 
zcela individuelním, hospodářsky přípustném způsobu upotřebení. 
Dle toho jest už pojmově nesprávno definovati důchod jinak než 
jeho účelem, t. j. potencielní spotřebou.u7) Tyto "zdravé hospo
dářské zásady" jsou pojmem zcela individuelním a subjektivním. 
Mohlo by se namítnouti, že na př. milionář, jenž spotřebuje 
100.000 Kč, které vyhrál v loterii, jistě nejedná proti zdravým 
hospodářským zásadám ač nesporně by tak činil dělník, kdyby 
s touto výhrou naložil stejně. Tomu však tak není. 

Poněvadž lidské potřeby a žádosti ma jí poměrně pravidelnou 
a trvalou povahu, bylo by dle této theorie hospodářsky nesprávné, 
kdybychom k jich ukojení používali příjmů, které těchto znaků 
postrádají, totiž nepravidelných a dočasných. Tím by se životní 
míra jednotlivce zvýšila na stupeň, o kterém nelze předpokládati, 
že by mohl býtI i v budoucnosti zachován. 

Jestliže by subjekt určitého pravidelného a trvalého příjmu 
svoji spotřebu v důsledku příjmu nepravidelného a dočasného 

zvýšil, pak lze právem přeqpokládati, že by ji v budoucnosti, po 
vyčerpání tohoto nepravidelného příjmu, byl nucen snížiti na 
původní stupeň. Tu pak by jeho subjektivní uspokojení z normál
ního příjmu, čili jeho psychický důchod, byl nyní zcela pochopitel
ně menší než před tím, třebas by objektivní výše jeho příjmu 
zůstala vůči stavu předcházejícímu přechodné ' zvýšení neimě
něna. Ježto pak konečným cílem hospodaření jest minimum 
strasti, tedy právě trvalé zvýšení právě důchodu . psychického, 
byl by uvedený zjev hospodářsky nezdravým. 

147) Pro opačný názor viz Bauckner, op. cit. sr. 53: "Die Konsumi
bi1ita-t in Bezug auf das Einkommen bedeutet wohl einen wichtigen Gesichts
punkt. aber kein leitendes Motiv, ein Charakteristikum, aber kein Spezi
fikum". 

- - _ .. .. ~ 
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Můžeme sice v době nouze, aniž bychom porušili ~ásad zdra
vého hospodaření, k ukojení nezbytné potřeby použíti také kapi
tálu, tím však z něho nikdy neučiníme důchod. Spotřební upotře
bení kapitálu zůstane vždy výjimkou. 

Z tohoto plyne, že dle této theorie veškeré dočasné a ne
pravidelné příjmy bez ohledu na jejich velikost přirůstají bezpro
středně kapitálu, a pouze jich výnos jest příjmem pravidelným 
a trvalým, tedy součástí důchodu.148) Ovšem,Í pojem pravidelnosti 
a trvalosti jest pouze relativní, poněvadž zde záleží na délce peri
ody, kterou bereme za základ našeho pozorování. Jestliže tyto 
periody zkracujeme do nekonečna na hodiny, minuty, vteřiny, 
pozorujeme, že vůbec není potřeb pravidelně se opakujících, 
a opačně, prodlužujeme-li je na století, tisíciletí, atd., tu zrmzl 
opět každá nepravidelnost pHjrnů a potřeb vůbec.149) Také tento 
znak jest proto jen přibližným kriteriem, a vede k tomu, že někteří 
národohospodáři, jako Béla Foldes150) rozeznávají mezi důchodem 
ročním a důchodem průměrným. 

Nevyhnutelným důsledkem definice důchodu jakožto úče
lové skupiny jest ocenění užitků plynoucích z užíváni věcí a za
hrnutí jich do této skupiny.151) Tak na př. jest obytný dům pod
statnou součástí osobního jmění, jež jest sice pramenem požitku, 

HS) Srovn. s tím lrving Fisher, The Nature of Capital and Income, 
New York 1923, str. 248-49: ,;In other words, the hypothesis which counts 
an increase of value as inccme is self-destructive; for if the increment is 
inccme, it must be discounted; but if discounted, it is practically abolished. 
Clearly, then, increase of capital is not income in the sense that it can be 
discounted in addition to the items of income. lf it is income at aU, it is 
inccme in a very peculiar sense, and nothing, but confusion can result frolU 
having to consid.er two kinds of Ínccm:e so widely divergent that whereas 
one is discounted to obtain capital-value, the other is not". 

149) S ohledem na problém úhrady státních potřeb na relativni povahu 
pravidelno&ti přijmú, pokud se týče vydáni, poukázal J. B. Schdffle v článku 
Zur Theorie der Deckung des Staatsbedarfs, Zeitschrift ffu die gesamte 
Staa tswissenschaft 1883. 

150) Béla F6ldes, Finanzwissenschaft, Jena 1927, str. 369: II' ••• ich 
balte es ffu notwendig, zwischen jahrlichem und durchschnittlichem Ein
kommen zu unterscheiden. Die von der SczialOkonomie aufgestellte Rin
kommensdefinition haJt gewohnlich das durchschnittliche Einkommen 
vor Augen, aber der Einkcmmensteuer, die das tatsachliche E~nkom1l1,en 
erfassen solI, entspricht dieser Begriff nicht". . 

151) Srovnej Schuster, op. cit., str. 72. 
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nikoliv však pramenem výnosu. Tímto posledním by se mohl státi 
pouze v případě pronajmutí) a ani v tomto případě by výnos, 
neprodukoval přímo nýbrž pouze přenášel část důchodu nájemcova 
na pronajímatele. Podobně se to má s nábytkem, obrazy, knihami, 
jež jsou sice pramenem požitku, avšak nikoliv výnosu.1D2) 

Vzhledenl k tomu musíme do důchodu vedle výnosů počítati 
i užitky a požitky ze jmění nevýrobního. 

Konečně součástí důchodu v našem smyslu jsou i osobní 
služby třetích osob, výjádřené jejich peněžní hodnotou, jež sub
jektu plynou bez náhrady s jeho strany. Jest to na př. nárok býva
lých VTchností na robotu poddaných, nebo faráře na práci farníků 
k obdělání jeho polí, není to však služba služky, a pod., poněvadž 
tu jde ji~ o upotřebení důchodu. 

Další okolností, kterou nutno míti při definici pojmu důchodu 
na mysli, jest skutečná povaha subjektu důchodu. Pozorujeme-li 
hospodářský život, seznáme, že poměrně jen malá část jednotlivců 
má svůj samostatný důchod. Převážná většina jest seskupena ve 
spotřební společenství domácnostnÍ, a jak praví Engliš,153) vytvořu
je "společný důchod domácnostní, jehož se upotřebuje pod zorným 
úhlem celkové potřeby. Každý přispívá jak může, a béře, jak 
potřebuje". Z toho plyne, že domácnost se neřídí zásadami hospo
daření ostatního, nýbrž zásadami od těchto zcela odlišnými, na 
místo individualismu nastupuje nejčistší komunismus. Z tohoto 
plyne, že hospodářské zjevy nastávající uvnitř domácnostního 
spclečenství, se tímto samočinně vyřazují z předmětů našeho 
pozorováni, jež se musí zastaviti tam, kde zásady v hospodářství 
ostatním platné přestávají platiti, tedy při utvoření důchodu 

domácno"stního. 
Majíce všechny tyto okolnosti na mysli, definujeme pak, 

téměř souhlasně s Gerlotfeml54) důchod jakožto souhrn všech 
statků, užitků a služeb, vyjadřených jejich objektivní směnnou 
hodnotou v sociálním styku pomocí abstraktních početních (pe
něžních) jednotek, jež u'rčiténlu subjektu (t. j. spotřebnímu do
mácnostnímu společenstv.Í) průběhem určitého hospodářského 

152) Srovnej T. N . Carver, The distribution of wealth, New York 1904, 
str. 123. 

153) Op. cit., str. 372. 
154) Viz poznámku č . 87. 
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období plynou, a jež z jeho individuelního a subjektivního stano
viska jsou určeny k jeho potencielní spotřebě. 

§ 4. Poč á t e k a k o n e c d ú c hod o v é f u n k c e 
statků. 

Po ohraničení oněch prvků, jež fungují jako důchod, nastává 
nám další úkol, totiž určení, kdy tyto prvky se stávají důchodem, 
a kdy jím přestávají býti. 

Za účelem zjednodušení tohoto problému si vytvoříme hypo
tetický fond pro potencielní spotřebu, do kterého dáme všechny 
složky tvoříd důchod, které by mohly býti, třebas i nebyly, spo
třebovány, bez újmy kapitálu a jeho přírůstků. Na počátku každé
ho hospodářského období jest tento fond roven nule, a za normál
ních okolností, t. j. nenastanou-li ztráty, dosahuje na konci 
hospodářského období svého maxíma. Tím, že některé statky 
vplynou do tohoto fondu, stávají se důchodem. 

Tento fond pak tvoří spotřební reservoir subjektu dotyčného 
hospodářství, a co do svého upotřebení rozpadá se na dvě složky, 
totiž a) na část, jež se spotřebuje, a b) na část, jež se kapitalisuje, 
čili na úsporu.155) 

Složku spotřební pak tvoří nejen statky spotřebované, nýbrž 
i statky uložené stranou za účelem budoucí spotřeby očekávané 
za běžného hospodářského období. 

Pokud jde o úsporu, nutno rozeznávati dva rozdílné hospo
dářské zjevy, jež tento termín označuje. V prvnín1 smyslu znamená 
to uspokojiti své potřeby co nejmenším množstvím statků, úspora 
se zde jeví jako abstinence od spotřeby. V druh~m smyslu znamená 
Nspora časové odsunutí potřeby do budoucna, jeví se jakožto 
dočasné rozmnoženi kapitálu.156) 

155) Srovnej Irving Fisher, The nature of capital and income, New 
York 1906, str. 135. 

166) Charles Gide, Cours ďÉconomie politique, str. 531: "Le mot 
épargne sert a désigner dans notre langue deux catégories ďactes tres diffé
rents et qui n'ont meme aucun rapport entre eux .... L'épargne-écono
mie. Gest l'art de satisfaire a ses besoins en consommant le moins de riches
ses possible, c'est a dire a tirer le meilleur partie des denrées ou de l'argent 
qu'on a a sa disposition, a les économiser, au sens propre de ce mot .... " 

Str. 535: "Épargne-prévoyance .... L'homme, au lieu de satisfaire 
ses besoins présents, songe a ses besoins futurs; illes ressent avec la me~e 



-

!-'I-

46 Jan M. Novotný: 

Dle toho se pak dúchod mění v kapitál: 
a) tím okamžikem, kdy ho jeho subjekt jako takového po

užije, 
b) avšak v žádném případě později (vyjma částek uložených 

stranou pro očekávanou budoucí spotřebu) než koncem každého 
hospodářského o bdo bí.157) 

§ 5. Rel a t i v n í h o s pod á ř s k á hod not a 
d ů ch od ú. 

Podobně jako výnos, tak ani důchod, pozorovaný sám o sobě 
jakožto funkce souhrnu statků vyjádřených sociálni směnnou 
hodnotou nemá kvality, nýbrž pouze kvantitu. 

Z těchže dúvodů jako u výnosu mluvíme však i u důchodu 
o jeho kvalitě, majíce při tom na zřeteli nejen jeho hospodářský 
původ, jako tam, nýbrž i jeho hospodářský účel. 

Kvalitu důchodu plynoucí z jeho hospodářského původu, 
posuzujeme - jakž vzhledem k povaze věci ani jinak nelze - zcela 
obdobně jako je tomu u výnosu. 

Vedle toho však je zde další již zmíněná okolnost, určující 
jeho kvalitu, které u výnosu nebylo, totiž jeho účel. Tato okolnost 
jest prostým důsledkem toho, že pojem dúchodu jest pojmem 
účelovým, čehož u výnosu není. Jest proto zřejmo, že tento účel, 
po případě míra nevyhnutelnosti upotřebení důchodu určitým 
způsobem, mají také vliv na jeho kvalitativní hodnocení. 

Okolnosti, mající vliv na kvalitu důchodu v tomto ' druhém 
směru, jsou 1) osobní vlastnosti jeho subjektu, a 2) poměr mezi 
V)Tší dúchodu a mezi potřebawi jeho subjektu. Okolnost druhá 
je v poměru příčinné souvislosti s okolností prvou. 

Ad 1) Osobní vlastnosti subjektu určujíCí kvalitu jeho důcho
du můžeme lišiti na dvě skupiny, a sice a) ony, jež tento vliv mají 
v důsledku hospodářského původu důchodu, a b) ony, jež tento 
vliv mají bez ohledu na původ důchodu. 

Ad a) Subjekt, jehož důchod jest původu pracovního, jest 
nucen, použíti podstatné jeho části k udržování a obnovování, 

intensité que s'ils étaient présents et, comme le dít tres bien la locution po
pulaire, il "met quelque chose de cOté" pour le lendemain, ou pour sa vieiles
se, ou pour ses enfants - une poire sur la soif, comme on dít". 

157) Srov. Bauckner, op. cit., str. 54. 
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po pf. j zvyšování svojí pracovní schopnosti. Vedle tohO' se musí 
zajistiti pro případ dočasné (nemoc) či trvalé neschopnosti k práci. 
Subjekt, jehož důchod plyne z p8dnikání, bude nucen obdobně 
se pojistiti proti těmto okolnostem, a vedle toho musí pamatovati 
přiměřenou části svého důchodu na pojištění prO' případné ztráty, 
jež ho v jeho podnikatelské činnosti mohou stihnouti. Subjekt, 
jehož důchod plyne z kapitálu, jest těcHto vydání prost, musí se 
pojistiti pouze proti možnosti ztráty, neb nevýnosnosti kapitálu, 
kteréžto nebezpečí jest mnohem méně pravděpodobné. 

Z tohoto přehledu jest zřejmo, že kvalitativně nejlepší jest 
důchod pocházející z kapitálu, po němž přii de důchod pocházející 
z činnosti podnikatelské, a konečné důchod pocházející z práce. 
I uvnitř těchto kategorií jsou velké niznosti, jež záleží na př. 
v povaze kapitálu (půda - dům - kapitál movitý) nebo v povaze 
práce (dělník - úředník - živnostník), a pod. 

Ad b) Osobní vlastnosti subjektu mající vliv na kvalitu důcho
du beze zřetele na jeho původ jsou jednak ony, jež s větší či menší 
nutící silou oInezují jeho volnou disposici důchodem, a jednak 
ony, jež mu umožňují krýti své potřeby výhodněji než to činí 
druzí. Do prvé skupiny zařadíme stáří, zdraví resp. nemoc, počet 
členů rodiny, do druhé pak zejména příležitost nebo zvláštní 
schopnost lépe využitkovati svého důchodu vůbec. 

Ad 2) Poměr lllezi výší důchodu a mezi potřebami jeho sub
jektu působi v dvojim smyslu na kvalitu důchodu. Jest to důsledek 
zákona o mezní užitečnosti. Subjekt, jehož důchod právě dostačuje 
na krytí jeho existenčních potřeb, cení si každé důchodové jednot
ky mnohem více, než subjekt , jehož důchod postačuje i na potřeby 
zbytné, po případě i přepychové. Má tudíž důchod subjektu první
ho vzhledem k svému účelu kvalitativně větší důležitost a tudíž 
i subjektivní hodnotu než stejné kvantum důchodu subjektu 
druhého. Se stanoviska druhého je však objektivní kvalita důchodu 
druhého subjektu lepší, poněvadž zde účel neomezuje do té míry 
volnou disposici subjektu důchodem. 

Relativní hospodářskou hodnotu dv~m ciferně stejně vysokých 
~ůchodů lze, byť i ne úplně a zcela pl'€sně, objektivně vyjádřiti 
Jen pomocí instituce pojištění. Možno říci, že jich rozdíl se rovná 
pojistné prernii (resp. ceně pojistky), jež by subjektu důchodu 
kvalitativně horšího poskytovala stejnou míru bezpečnosti a ji-
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stoty, které požívá subjekt důchodu kvalitativně lepšího. Nutno 
však míti na zřeteli jednak, že pojistka by · pojištěnému zaručovala 
rovné hospodářské postavení jen co do důchodu, nikoliv co do 
jmění, jednak že by její výše se řídila nejen povahou pojištěnéhO' 
dúchodu, ale i osobními vlastnostmi individua, jako je na př. 

zdraví, stáří, atd., a i jinými ještě okolnostmi. 

§ 6. Rel a t i v n í h a s pod á ř s k á moc jed not 1 i v c ů~ 

Přes to, že dnes nejdúležitějšÍm měřítkem relatIvní hospo
dářské moci jednotlivce jest jeho důchod, není měřítkem jediným. 
Rozdíly v relativní moci hospodářské dvou osob, jichž dúchod 
jest kvantitivně i kvalitativně stejný, mohou míti svoji příčinu: 
a) buď v osobních vlastnostech těchto jednotlivců jiných, než 
které souvisí s důchodenl a jeho upotřebením, a b) v okolnostech, 
ležících mimo jich osobní vlastnosti, jež však nedocházejí výrazu 
ani ve výši ani v povaze složek dúchodu (na př. vlastnictví statku 
neposkytujícího výnos). 

Ad a) Ježto pojem hospodářské moci jest již svou povahou 
subjektivní, jest zřejmo, že osobní vlastnosti subjektu jej spolu
určují. Takovýmito osobními vlastnostmi, jež mají vliv na hospo
dářské postavení jednotlivce, jsou ony, jež mu poskytují větší či 
menší osobní vliv na hospodaření osob jiných beze zřetele na jeho 
prostředky hospodářské. Jest to zejména jeho společenské posta
vení, všeobecná důvěra, jíž se těší, úvěruschopnost,. goodwill. 

Ad b) Vedle příčin již uvedených jest vzájemné hospodářské 
postavení jednotlivců určováno okolnostmi ležícími mimo jeho 
osobní vlastnosti a nesouvisejícími s jeho důchodem. Takovou vý
hodou jest vlastnictví statku, neposkytujícího vůbec výnosu. 
Vlastník má v čas potřeby možnost, jej spotřebovati, nebo sjednati 
si na jeho podkladě úvěr. 
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§ 1. Poj e m, ú čel, f u n k c e a ú čin e k d a n í.158
) 

Podobně jako důchod jest i daň, pojhnaná jakožto kategorie 
hospodářská, pojmem účelovým, shrnujícím v jedno celou řadu 
prvků různé hospodářské povahy, avšak majících stejný účel. 

158) Literatura, pokud není citována v textě: Starší spisy týkající 
se finančnich theorií uvádí E. Sax, Grundlegung der theoretischen Staats
wirtschaft, Vídeň 1887, str. 43 a násl.; novější dila jsou: A de Viti de Marco, 
II c~n-attere teoretico dell'economia finanziaria, Řím 1888; Ugo Mazzola, 
I dati scientifici della finanza pubblica, Řím 1890; C. A. Conigliani, Studi 
di teoria finanziaria; L'indirizzo teoretico nella scienza finanziaria, Giornale 
degli Economisti, cervenec -srpen 1894; Le leggi scientifiche della finanza; 
tyto tři články pojaty do Ag. Graziani, Saggi di economia politica e di scien
za delle finanze, Řím 1896; J. Kaizl, Die historischen Steuerprinzipien, 
ZLsdrft. f. Volksw., SOZ. Pol. U. Verw. 1899; JosePh Blanc, Histoire des 
principes de la repartition et de la quotité dans l'impot direct, Toulouse 
1898; D. A. WelZs, The Principles of Taxation, New York 1899; Emile 
\Vorms, Doctrine, histoire, pratique et réforme financiére ou exposé élémen
taire et critique de la science des finances, Paříž 1891; Gaston Jeze, Cours 
de science des finances, Paříž 1912; E. Corbela Alerany, Teorie Economica 
de los lmpuestos, Barcelona 1914; R. Jones, The Nature and Fu"st Princi
pie of Taxation, Londýn 1914; E. Abate, La diversificazione tributaria 
e l'imposta sul redclito, Borgo S. Lorenzo 1918; E. Arduino, Elementi di 
scienza delle fínanze e diritto finanziario, Brescia 1914; R. Murray, Scien
za pura della fi,nanza, Florencie 1914; F. Flora, Manual della scienza delle 
finanze, Livorno 1921; Luigi Einaudi, Corso di scienza della finanza, Turin 
1914; Knut VlickseU, Finanztheoretische Untersuchungen, Jena 1896; 
Walter Eichhorn, Die H6herbelastung fundierter Bezuge durch direkte 
Si..aatssteuern, Jena 1910; Karl Briiuer, Umrisse und Untersuchungen 
zu einer Leme vom Steuertarif, Jena 1926; W. M. Daniels, Elements of 
public Finance, New York 1911; Carl C. Plehn, Introduction to Public 
Finance, New York 1911; Harry Gunnison Brown, Three Essays on the 
Taxation of Unearned Incomes, 2nd ed., Columbia Mo. 1925; G. H. Blun
den, A Progressive Inco.me Tax, The Economic Journal 1895; Idem, The 
Future ofthe Income Tax,-Econ. Journa11901; James Burns, A Graduated 
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Tímto účelem, dle něhož jednotlivé prvky zařazujeme do kategorie 
"daň", jest úhrada potřeb nucených sociálnich bytosti - veřej
ných svazků nižšího a vyššího stupně. Bez tohoto účelu není proto 
daň již pojmově myslitelna, jeho pominutim se stává pouhým 
policejně-správním opatřením. 

: Každá definice daně jest současně také analysou její povahy 
a závisí tudíž na tom, z jakého hlediska hospodářský zjev zvaný 
daní pozorujeme. Pro toto pozorování můžeme, jak praví Sir 
Josiah C. Stamp,159) si zvoliti tři různá hlediska,. a sice 1. hledisko 
hospodařící společnosti jako celku, 2. hledisko sociální bytosti daň 
vybírající a 3. hledisko hospodařícího subjektu daň platicího, 
tedy poplatníka. 

Ad 1. Se stanoviska hospodařící společnosti jakožto celku 
jest daÍl rozdělením národního důchodu po př. i majetku, mezi 
veřejný svazek daň vybírající na jedné a mezi soukromohospodář
ské celky na druhé straně.160) Pro společnost jest problém daně 
problémem organisace jejího hospodaření, ne snad problémem 
"odčerpání"161) částí. výnosů soukromohospodářských jednotek 
celkem veřejným. Nejde o to, co a kolik soukromé hospodářství 
může postrádati, nýbrž o to, jaké místo při hospodářském pře
skupení daní vyvolaném, zaujme veřejný svazek v hospodářství 
celé společnosti.162) Pozorováno · dále, jest toto včlenění daně do 
hospodářského života problémem ceny, resp. probléluem výrobnich 
nákladů. Způsobilost hospodářství společnosti ku přesKupení 

Income Tax, Westm.inster Review 1896; C. F. Dunbar, The New Incon1e 
Tax, Quarterly Journal of Economics, 1895; K. K. Kennan, lncome Taxa
tion, MilwauJree 1910; Wayne Mac Veagh, Graduated Taxation of Income 
and Inheritance, North American Review 1906; Hugh Dalto'n, Principles 
of Public Finance, Londýn 1923; J . B. Clark, Essentials of Economic Theo
ry, New York 1908; Idem, Philosophy of Value, New York 1881; Idem, 
pistribution of Wealth, New York 1899; Idem, Philosophy of Wealth, 
Boston 1886; M. E. Robinson, Public Finance, with an introduction by 
J. M. Ke'Ynes, Londýn 1923. 

159) Sir Josiah C. Stamp, The Fundamental Principles of Taxation, 
Londýn 1921. 

160) Sr. Gerloff, op. cit. str. 455: "Wirtschaftlich ist die Steuer Auf
teilung des Sozialproduktes (event. auch des Vermogens) auf die offentliche 
und private Wirtschaft, , .. " 

161) srovn. Schuster, op. cit., str. 16. 
162) Srovn. Schuster, ?p. cit., str. 102, 89, 91, 92 a 94. 
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v důsledku včlenění daně bude tím větší, čím širší bude obor čin-
nosti veřejného svazku daň vybírajícího.163

) . 

Ad 2. Se stanoviska veřejného svazku jest daň výnosem, jeho 
činnosti, nebo lépe jeho funkce jakožto sociální bytosti nadané 
suverenitou. Vládní funkce veřejného svazku jest hospodářským 
pramenem jeho příjmů.164) Výše těchto příjmů závisí na rozsahu 
této veřejné činnosti. 

Ad 3. Teprve pozorujeme-li daň pod zorným úhlem poplat-
níka, nabývá její zjev forem obvykle s tímto pojmem ztotožňo
vaných. Nejlépe to vyjadřuje Adamsova165

) definice, že "daň jest 
příspěvkem jednotlivců na společný účelu . Pozorována se stano
viska výroby je daň součástí výrobního nákladu. Tuto funkcí 
daně obšírněji prozkoumal Conigliani,166) u nás též Engliš.167) 

163) Srovnej s tím rozdílný názor L. v. Steina, v op. cit., str. 495: "Die 
Gesamtsumme aller Steuern muss alljahrlich als Mehrwert der Produktion 
von dem Volke wirklich produziert werden, oder, der Wert. aller Pro dukte 
der Volkswirtschaft muss jabrlich ausser seinen sonstigen Gestehungs
kosten um so viel grosser sein, als die Steuer betragt, wahrend der Wert der 
Verwendung der Steuer - der Verwaltung - wieder gleich sein muss dem 
Betrage der Steuer. Das ist der an sich einfache Begriff der Steuerproduk
tion, ohne den das Steuerwesen wirtschaftlich unerklarlich bliebe, ... " 

164) Sr. s tím Seku,ster, op. cit., str. 95. 
165) Henry Carter Adams, The Science of Finance. New York 1925, 

str. 302: ,.Conc1usions. - The result of the foregoing analysis .... rnay be 
summarized in the four following statements: 

First. From the point of view of the State a tax is a source of deriva-
tive revenue. -

Second. From the point of view of the citizen a tax is a coerced pay
ment. 

Third. From the point of view of adn1inistration a tax is a demand for 
money by the State in conformity to established legal rules. 

Fourth. From the point of view of theory a tax is a contribution from 
individuals for cúmmon expenditure." 

Dále pak na str. 298: "Confining our analysis to comparatively niodern 
times, there are three conceptions of a tax that m.ay with advantage c1aim 
a ttention. They are: 

Fu'st. Tha t a tax is a price paid for a service rendered. 
Second. That a tax is a payment in proportion to benefit received. 
Third. That a tax is a contribution of citizens to a coII1nion end. 
166) Carlo A. Conigliani, Teoria Generale degli Effetti Economici delle 

lmposte, Milano 1890. 
167) Karel Engliš, op. cit., str. 470. 

4* 



52 Jan M. Novotný: 

Se stanoviska právního, tedy jakožto kategorie historicko
právní, jest daň nuceným příspěvkem ' placeným veřejnému svaz
ku jeho hospodářskými příslušníky.168) Povinnost ku placení daně, 
ať už ji právní řád stanoví úže či šíře, iakládá se na hospodářské. 
nikoliv jak to tvrdí Adams,169) na právní příslušnosti poplatníka 
k některému veřejnému svazku.170) Berní pravomoc veřejného 

168) Srovn. na př. Wilhelm v. Vocke, Die Grundziige der Finanzwissen
schaft, Lipsko 1894, str. 159: " .... Steuer ist der Beitrag, welchen der 
Angehorige eines Gemeinwesens zur Erreichung seiner Zwecke unbedingt, 
bloss wegen seiner Angehorigkeit leisten muss." Adams, op. cit., str. 297, 
defInuje daň takto: "From the standpoint of law a tax may be defined as ' 
an enforced payment levied by a government for public purposes and levied 
according to established legal requirements." Karl Theodor v. Eheberg, 
Finanzwissenschaft, 23. vyd., Lipsko 1926, str. 177 definuje daně takto: 
"Steuern sind Abgaben an den Staat und die iibrigen offentlichen Korper
schaften, die zum Zwecke der Befriedigung kollektiver Bediirfnisse kraft 
offentHcher Autoritat in einseitig bestimmter Weisse und Hohe erhoben 
werden." Podobnou definici podává i Josef Kaizl, Finanzwissenschaft, 
přel. Al. Korner, Vídeň 1900-1, sv. II. str. 117: "Steuern sind Abgaben, 
welche nach dem Prinzipe der generellen Entgeltlichkeit der Gesamtheit 
oder einem Teile der Biirger behufs ' Deckung der durch die Ubrigen Ein
nahmen nicht gedeckten oder nicht bedeckbaren Auslagen der offentlichen 
Verwaltung auferlegt werden." Srovnej s tím i Josef Gruber, Finanční věda, 
díi 1., Praha 1922, str. 107: "Daně jsou nucené dávky, jež stát a ostatní 
korporace veřejnoprávní mocí své veřejn~ autority od hospodářských 
subjektů, jejich moci podléhajících, vybírají způsobem a měrou jimi sa
mými ustanovenou bez, určitých vzájemných výkonů ~ úplné nebo částečné 
úhradě povšechných nákladů správy veřejné." Srovnej dále Cyril Horáček, 
Finanční věda, Praha (bez data) str. 71: "Daně jsou autoritativně ukládané 
dávky za účelem povšechné úhrady takových výdajů hospodářství veřej
ných, jež jinými příjmy nejsou hrazeny." Podobně definuje daně i Win
throp More Daniels, The Elements of Public Finance, including the moneta
ry system of the United States, New York 1899. 

169) H. C. Adams, op. cit., str. 311: "We may therefore conclude ... 
that the duty to pay taxes exists solely between a citizen and the State to 
which he owes allegience, and that the endeavour to collect revenue from 
a foreign country not only rests upon an iIl1moral purpose, but it is unsound 
from the point of view of international comity and incapable of success as 
a fiscal policy." 

170) E. R. A. Seligman, Essays in taxation, New York 1923, str. 113: 
" .... principle of economic interest or economic allegiance ... " Podobně 
i G. o. Schanz, Zur Frage der Steuerpflicht, Finanzarchiv 1892,: "Wir leíten 
die Steuerpflicht also aus der wirtschaftlichen Zugehorigkeit zu einer Ge
meinschaft ab." 
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svazku plyne prostě z jeho suverenity, a jest protO' teoreticky ne
omezena. Jak praví běžné anglosaské rčení "moc berní obsahuje 
moc zničiti tl .171) 

Dříve než počneme podrobněji rozebírati hospodářský zjev 
daň, musíme si jasně uvědomiti rozdíl mezi třemi těsně souvisejí
cími pojmy. První z nich, účel daně, jest subjektivnÍ1TI přáním 
a očekáváním zákonodárce o tom, čeho všeho chce pomocí daně 
dosíci. Jest to předpokládaná funkce a předpokládaný účinek 
daně. Něco zcela jiného jest funkce daně, jež jest objektivní sku
tečností. Jest to místo, které hospodářský zjev "daňtl 

skutečně 
zaujímá v sociálním hospodaření. Konečně tu jest účinek daně, 
jenž jest dúsledkem funkce daně. Jsou to hospodářské zjevy, 
které jsou s existencí daně v kausální souvislosti. Účinek .daně 
jest tudíž opět objektivně zjistitelnou skutečností. 

Poněvadž jsme shora daň definovali jejím účelem, jest tento 
účel už pojmově essentielním znakem daně. Hovoříce o účelu daně 
vůbec máme ovšem na mysli její účel jakožto kolektivního označení 
určité hospodářské kategorie, nikoliv účel jednotlivých konkretních 
daní v určiténl společenském svazku.172) Není ovšem vyloučeno, 
aby konkretní daň vedle účelu finančního měla ještě účely jiné. 
Tyto jiné účely, k nimž berní moci bývá používáno, můžeme zhruba 
rozděliti na dvě skupiny, a sice na účely sociálně-politické a na 
účely správní. Mezi účely správní můžeme na př. počítati povzbu
zení průmyslu, zlepšení veřejného zdraví, veřejné morálky a pod. 
Tyto účely správní však neměly nikdy velkého významu. Z účelů 
nefinančních se hlavní zřetel vždy soustreďoval na účely sociálně
politické.173) 

171) Vjz na př. C. B. FiUebrown, Taxation, Chicago 1914, str. 8: .,the 
power to tax involves the power to destroy." 

172) Srovn. s tím W. Gerloff, Steuerwirtschaftslehre, v Handbuch 
der Finanzwissenschaft, Tiibingen 1926, sv. I., str. 439: "Pie Frage nach 
dem Zweck der Steuer kann verschieden verstanden werden: zum mindesten 
sind zwei Fragestellungen auseinanderzuhalten: die eine Frage, welchem 
Zwec~ die S-ceuer als eine historisch-rechtliche Kategorie iiberhaupt dient, 
und die andere, welchem Zweck eine individuell bestimmte Steuer in einer 
gegebenen offentlichen Korperschaft bestimmt ist." 

.178) Pro jiné rozděleni těchto vedlejších daňových účelů viz LindaM, 
op. CIt., str. 99. 
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Otázka, zda jest správno, aby daň vedle účelu finančního 

měla také účely (ni1roliv účinky) i jiné, zejména pak sociálně-poli
tické, těšila se odedávna živému zájmu. Odpověď na ni jest ne
vyhnutelně podmíněna povahou základní zásady, na níž hospo
daření spočívá nebo by spočívati mělo . Názorem liberálního indi
vidualismu bylo, že daň nemá ničeho měniti na přítomném roz
vrstvení jmění a důchodů. Platilo pravidlo, které vyslovil už Sir 
William Petty174) "leave them as you find them". Tento přímo
čarý názor, který není než zcela důsledným a logickým důsled
kem striktního, ničím nemodifikovaného liberálniho - individua
lismu, jest dodnes právním přesvědčením velikého množství lidí, 
a má zejména v anglosaském vědeckém světě mnoho zastánců. 
C. F. Bastable175) na pře praví, že jsou zde velmi vážné důvody proti 
používání berní moci jakožto prostředku k odstranění majetko
vých nerovností. Její jasný a všeobecně uznaný účel jest opatření 
prostředků pro veřejné potřeby. Spojovati s tímto nanejvýše dů
ležitým účelem jiný stejně důležitý, avšak od něho naprosto odlišný 
a snad i s ním nesluči,telný, znamená vystaviti se nebezpečí ne
úspěchu v obou směrech. Podobně soudí o věci i Nicholson,176) 

. jenž praví "je-li naším cílem přechod k socialismu, pak tam vedou 
cesty přímější a účinnější než jest zneužívání berní moci". Totéž 
čistě finanční stanovisko zaujímá též F. v. Wieser,177) a nejnověji 
i Gerloff.178) 

174) Sir William Petty, A treatise oÍ'-taxes and contributions; showing 
the nature and measures of Crown lands, assessments, customs, pollmoney, 
lotteries, benevolence, etc., Londýn 1679. 

175) C. F. Bastable, op. cit., str. 335-6. 
176) J. S. Nicholson, Principles of Policital Economy, Londýn 1921, 

sv. lIL, str. 282-4. 
177) Friedr. V. Wieser, Grundriss der Sozialokonomik, 1., str. 425: "So 

wenig wie durch seine sonstige Verwaltung diirfte der Staat durch seine 
Steuerverwaltung an der privaten Wirtscbaftsverfassung riitteln, die er 
als geschichtlicb bewahrte Bildung der Gesellscbaft zu respektieren bat, 
er dUrfte sein~ Steuerboheit nicbt dazu beniitzen, um die gegebene Ungleicb~ 
beit v1m Einkommen und Vermogen auszugleicben, wobl aber hat er bei 
der Bemessung der Beitrage, die er von der Biirgern fordert, auf die Abstu
fungen des personlichen Wertes Riicksicht zu nehmen, in denen sich die 
Ungleichheit von Einkommen und Vermogen aussert." 

178) Gerlotf, op. cit., str. 443: uZuzugeben ist nur, dass die Steuer die 
mittelbare Wirkung haben kann, soziale Nebenzwecke zu erfiillen, die 
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Jest ovšem samozřejmo, že každé opatření vyvolává účinky 
ne pouze ve směru svého zamýšleného účelu, nýbrž i ve směrech 
jiných. Toto platí i o daních. Bezprostředním účelem daně je sice 
jen krytí finanční potřeby, přes to však způsobuje každé daňové 
opatření V důsledku nesmírné rozmanitosti hospodářských a sociál
ních poměrů také jiné, z části nepřehledné účinky. Tyto zůstávají 
však vždy incidentálními, vedlejšími a podružnými. Tvoříme-li 
některou daň už s ohledem na uskutečnění některých těchto ve-o 
dlejších účinků, činíme to téměř vždy na újmu účele hlavního, 
finančního. Zbývá pak pouze rozřešiti otázku, zda původně ne
zamýšlený, incidentální účinek, jenž byl seznán a jehož příčina 
nebyla odstraněna, nestává se tímto opomenutím jedním z účelů 
onoho opatření. Na tuto otázku lze odpověděti kladně jen tehdy, 
jestliže jest v naší možnosti, abychom odstranili příčinu nechtěného 
účinku, aniž bychom tím jakkoliv ohrozili uskutečnění hlavního 
účelu, pro který jsme opatření učinili. V našem případě to však 
vzhledem k zmíněným již okolnostem bude téměř vždy vyloučeno. 
Proto vedlejší nechtěné účinky daňové zůstanou vždy pouhými 
incidentálnín1i zjevy účele hlavního, totiž finančního. 

Názor druhý, že totiž daň, pojímaná kollektivně ve smyslu 
celé daňové soustavy, má vedle účelu čistě finančního míti také 
účel sociálně-politický, že má býti současně i korrigujícím zásahem 
společnosti do sociálního rozdělení jmění a důchodů, jest veln1i 
starého data, a byl postaven již některými kameralisty. Von der 
Lith179) praví "dem Regenten obliegt die Steuer dazu anzuwen
den, um die ... Ungleichheit des Vermogens seiner Untertanen 
zu vermindern", podobně se o věci vyslovuje i v. Thiele.180) Naproti 
tomu však podotýká už Sonnenfels,181) že by bylo protismyslno 

dann jedoch nul' mehr oder weniger zufallige Begleiterscheinungen sind. 
So vermag aueh die Steuererhebung und -verwendung auf die Verteilung 
des Volkseinkommes und Volksvermogens einzuwirken, ja sie wird in der 
Regel dieses immer tun, aber doch lediglich als eine vielleicht sogar uner
wiinschte und leider unvermeidliche Folge, nicht als Hauptzweck oder 
wesentliche Funktion der Steuer." 

179) Jh. Wlh. von der Lith, Politische Betrachtungen uber die ver
schiedenen Arten der Steuern, Vratislav 1751. 

180) Carl Gottfr. v. Thiele, Nachricht von der Churmarkischen Contrl
butions- und Schosseinrichtung, etc., Berlin 1739. 

. 181) J OS. v. Sonnenfels, Grundsa,tze der Polizey, Handlung und Finanz-
Wlssenschaft Videň 1765-67. 
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vyrovnávati třídní nerovnosti pomocí berního systému; jde prý 
jen o to, aby tyto nerovnosti daněmi nebyly zvětšovány. V novější 
době tento sociálně-politický účel daně s nejv:ětší precisností 
vyslovil Ad. Wagner.1B2) Ač Z počátku stál osamocen, nalezl brzo 
mnoho přívrženců, zej rr.é.na v kruzích blízl(ých socialismu. Tento 
názor však již zcela vědOlně opouští zásadu nekompromisního indi
vidualismu, a blíží se velmi zásadám solidaristickým. U nás za
stáncem sociálně-politických účelů daně jest do určité mÍ!y Karel 
Engliš.lB3) Avšak tento názor na účel daně je už proto ne úplně 
případný, poněvadž zcela evidentně se zabývá výsledky, místo 
aby svůj zřetel obrátil na jejich příčiny.lB) 

Zkoumáme-li tento problém empiricky, seznáme, že ve sku
tečností zamýšleným či podvědomým účelem daně nebylo nikdy 
způsobiti přesuny ve vzájemných · hospodářských postaveních 
poplatníků. Nebylo tak tomu ani u daní válečných, ani u majetko
vých dávek, tyto měly spíše účel vzíti peníze tam, kde byly nej-

182) Adolf Wagner, op. cit., str. 207: "Danach kann neben dem "rein 
finanziellen" nachsten Zweck der Steuer auch noch ein zweiter, ein sozial
politischer Zweck unterschieden und aufgestellt werden, namlich der Zweck, 
regulierend in die Verteilung des Volkseinkommens und Volksvermogens 
einzugreifen, im Allgemeinen daher so, dass eine Veranderung der im "freien 
Verkehr" sich vollziehenden Verteilung erfolge. Auf dieser Auffassung 
halte ich hier, aller Polemik gegeniiber fest, ja ich erweitere den zweiten 
Zweck jetzt noch dahin, dass auch noch regulierend in die Verwendung 
des Einzeleinkornmens und Vermogens eingegriffen werden kann. Aus 
dieser Setzung eines solchen zweiten Zwecks, geht dann ein erweiterter 
oder, wenn man es so nennen will, ein zweiter Steuerbegriff, ein "sozial
politischer" neben deni "rein finanziellen" Begriff hervor." 

Na str. 383: "Es darf uns vielmehr noch ein zweiter Gesichtspunkt 
neben dem rein finanziellen fur die Besteuerung aufgestellt werden: der 
sozialpolitische, kraft dessen die Steuer nicht nur Míttel zur Deckung des 
Finanzbedarfs, sondern zugleich ein solches Míttel dazu ist, welches in die 
bei freier Konkurrenz entstandene Einkommen- und Vermogensverteilung 
korrigierend mit eingreift." 

Podobně i v článku Finanzwissenschaft und Staatssozialismus, Zt~ 

schrft. f. d. ges. Staatsw. 1887, a v článku Uber soziale Finanz- und Steuer· 
politik, Archiv f. soz. Gesetzg. u. Statistik 1891. 

183} Karel Engliš, Sociální funkce daně dědické, Lidové Noviny, duben 
1921. 

184) Srovnej s tíni F. W. Táussig, Principles of Economics. New -york 
1923. sv. II:, str. 514. 
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lehčeji nabyty.l85) Účelen1 daně, jak v minulosti, tak i dnes bylo 
opatření prostředků na krytí veřejný~ potřeb, vnikol~v ~ové :oz: 
dělení jmění a důchodů. Okolnost, ze toto nekdy lncldentalne 
bylo účinkem daně, na věci ničeho nemění. Jest sice uznanou 
skutečností, že hospodářský vývoj jde nezadržitelně od liberálního 
individualismu k solidarismu, až dosud to však mělo vliv pouze 
na rozvržení daní, nikoliv na distribuci jmění a důchodů. 

Uváživše tyto okolnosti, dojdeme k úsudku, že hlavnÍln 
a přeyážným účelem daně jest a má býti jen opatření finančních 
prostředků. Ostatní účely jsou vlastně pouhými incidentálními 
účinky a důsledky finančního účelu. Pfesuny v rozvrstvení jmění 
a důchodů mohou sice býti účinkem daně, nikoliv však jejím 
účelem. Pokud ovšem mluvíme o účinku daně, máme tím na mysli 
účinek jejího vybrání, nikoliv účinek jejího upotřebení. 

§ 2. Daň o v á spr a v e d 1 n o s t (p rob 1 é m r o z v r žen í 
d a ní). 

Základním problémem, jemuž se nevyhne žádný daňový 
systém, ani žádná jednotlivá daň, jest otázka, jak má býti její bře
meno na jednotlivé poplatníky rozvrženo. Řešení tohoto problému 
usnadňuje sociologická analysa daně. Daň totiž není pouze zjevem 
hospodáisk}Tn1 a právním, nýbrž současně, jako každá právní 
norma, také zjevem společenské mravnosti. Jest zásluhou Rod-
bertal86) a Roscllera,187) a v nové době M arshallal88) a Vockeho,l89) 
že ethická funkce daně byla prozkoumána. Marshallovi jest problém 
zdanění problémem konstruktivní ethiky, Vocke pak dovozuje, 
že "mravnost jest potlačením přirozeného pudu sobectví v ukájení 
vlastních potřeb, společnost pak jest prostředkem výchovy člověka 
k mravnosti. Výrazem dočasného stavu a stupně mravnosti jest 

135) Srovn. Gerloff, op. cit., str. 440 . 
186) Viz Rodbertus-] agetzow, Die neusten Grundtaxen des Herrn Bil

low-Cummerow, mit Rilcksicht aui die Steuerverwaltung, Anc1am 1874. 
187) Wilh. Roscher, System der Volkswirtschaft, sv. IV., Stuttgart 

1886. 

188) Alfred Marshall, Principles oi Economics, 8. vyd., Londýn 1925. 
1811) Vocke, op. cit., str. 161. 
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právní řád ve společnosti platný". Mravnost jest pak spravedlností 
v právním řádě vyjádřenou.190) 

Tyto ethické motivy vždy vedle hospodářských spoluurčovaly 
daňové zásady, jež měla ideální daň zachovávati. O to, která z nich 
má býti hlavní, byly vždy spory. V jednom případě na př. Vocke,191) 
Schii ffle1 92) a Lindahl193) bylo na daň pohlíženo především jako na 
problém spravedlnosti, kdežto ve druhém případě, na př. Wag
ner,194) Bastable,195) Gerloff96) jako na problém v prvé řadě hospo
dářský. Největší počet názorů jest však eklektickým. Gerloff97) 
sta ví se k těmto posledním názorům velmi kti ticky, a podává 
srovnání s učením o ceně. Praví: "So wie die AnHinge nationaloko
nomischer Forschung mit der Frage nach dem "gerechten Preis" 
anheben, so die Finanzwissenschaft mít der Frage nach der ge
rechten Steuer. Wahrend aber in der Preislehre diese ethische 
Fragestellung Uingst iiberwunden ist, hat sie in der Steuerlehre sich 
bis auf den heutigen Tag behauptet". Toto srovnání se však 
nezdá dosti přiléhavé, poněvadž činitelé oba problémy charakteri
sující jsou rozliční, u problému ceny schází znak nucenosti. 

_ Určení výše daně, kterou ten který subjekt má platiti, jest 
současně problémem rozdělení, jež jest řešením zájmových konflik
tu, tedy proto problémem ethickým, a ne~éně též jest výše daně 
také problémem maxima dariě, určení hranice, až po kterou muže 
jíti, tedy problémem čistě hospodářským. Oba postuláty, ethický 
i hospodářský jsou zcela rovnocennými, a ideální daň musí sou
časně vyhovovati oběma.19B) 

190) Srovn. též Béla Fáldes, Finanzwissenschaft, Jena 1926, str. 239 
a též E. Costel Nouvel exposé d'économie politique et de physiologie sociale, 
Paříž 1899. 

191) Op. cit., str, 161. 
192) A. E. F. v. Schiittle, Die Steuern, A11g. Tei!, Lipsko 1895, str. 40. 
193) Op. cit. str. 6. 
194) Op. cit. str . 

. 195) Op. cit. str. 
196) Viz niže. 
197) Op. cit. str. 450. 
198) Srovnej s tím odlišný názor E. Cannan-a v článku Equity and E

conomy in Taxation, Economic Journal 1901, str. 472 a 477, kde praví: 
"The object of every good Legislature and every good Chancellor of the 
Exchequer is to raise money required for government purposes, whether 
central or local, with as little aggregate suffering as possible ... but the 
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Předmětem našich úvah bude nyní tato spravedlnost, pojí
maná jakožto základní, a z obecného právního citu vycházející, 
tudíž s ohledem na určitou dobu a místo absolutní, postulát toho, 
co by mělo být, beze zřetele na to, zda a pokud to je. Velmi pěkně 
to vyjadřuje AristoteZes,199) jenž spravedlnost definuje jakožto 
jakýsi lepší druh práva, jež korriguje právo zákonné tam, kde toto 
se mýlí v důsledku toho, že jest vyjádřeno formou universální 
a že proto nemůže bráti ohledu na individuelní případy.200) 

Obsahem postulátu spravedlnosti jest uskutečnění práva, 
a to ne pouze práva positivního, nýbrž především práva indivi
duelního, přirozeného, subjektivního. Obsahem pojmu práva jest 
úprava určitých práv osobních, postulát spravedlnosti znamená 
proto, že konflikty mezi soukromými právy mají býti vyřešeny 
v souhlase se všeobecnými cprávněními, jež z ethického stanoviska 
patří každému individuu.201) Tento úkol spravedlnosti výstižně 
vyslovil Christian WoZtt,202) pravě "iustitia ... virtus estA qua ius 
suum cuique tribuitur" . 

principle of least aggregate suffering by no means excludes considerations 
of equity. A feeling of injustice is a form of suffering which is often acute, 
and may too lead indirectly, by the disturbance it causes, to more material 
forms of suffering. But economy must be put in the first place. The first 
tlůng to do is to find economical means of raising money. The next to in
quire, if there is any ethical objection." 

199) Ethika Nikomachova, kniha V, hl. 10 

200) Srovn. josef lJ,facek, Základy sociální politiky, Praha, 1925, str. 
264: "Mluví-li se II nás o spravedlnoti, myslívá se buď na t. zv. spravedlnost 
trestní (justitia punitiva) anebo na spravedlnost rozdělovací (iustitia dis
tributiva). Pod první rozum se souhrn zásad, dle nichž má býti zakročeno 
proti tomu, kdo se provinil, t. j. kdo překročil ony závazné normy právní 
nebo mravní, jejichž zachovávání je pojištěno trestní sankcí. Pod spravedl
ností rozdě1.Jvací se obyčejně rozumí souhrn zásad, podle nichž mají býti 
mezi lidmi rozděleny podmínky a prostředky vezdejšího blahobytu. Spra
vedlnost distributivní je ona zásada, podle níž má řídit politik běh státní 
lodi, anebo podle které má soudce v občanské při rozsouditi sporné strany." 

201) Srovn. s tím Stahl, die Philosophie des Rechts, sv. 11., dil 2, sti . 
578: "Die Besteuerung hat darnach ein doppeltes Prinzip, sie ist bestimmt 
d~ch das Verhaltnis der vermogenerzeugenden Sozietat als eines orga
mschen Ganzen, und ist bestimmt durch das Verha,ltnis des Einzelnen als 
berechtigter Personlichkeit, die iiberall selbst Zweck ist." 

10~) (1679-1754) Ethik, sv. II., § 576. 

---~."- ---
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Nárok státu na daň dává vzniknouti zájmovým konfliktům 
jednotlivců. Postulát spravedlnosti ve zdanění znamená tudíž, 
že toto má býti upraveno ve shodě s ethickými právy účastnfků 
veřejného svazku. 

Posuzujeme-li však spravedlnost se stanoviska historického, 
tu seznáme,. že právě tak jako mravnost vůbec, je absolutním po
stulátem jen vzhledem k určité době a určitén1u· místu, že jest 
podmíněna kulturním stupněm dotyčného společenského svazku. 
Jinak řečeno, promítnuta do dějin ztrácí svoji absolutní povahu 
a stává se relativní, podmíněnou dobou a místem.203) 

Tak je to i v případě spravedlnosti ve zdaněni. Co bylo spra
vedlivo včera, může býti nespravedlivo dnes či zítra, co jest spra
vedlivo v Evropě, může býti nesprav€dlivo v Asii. Nejlépe to se
známe, sledujeme-li schéma hospodářského vývoje od dob nej
starších až po naše časy. 

V r_anních dobách lidstva, kdy vládlo zřízení kmenové, bylo 
řešení problému spravedlivého rovržení daně velmi jednoduché. 
Jako tomu bylo u kmenů st?-rogermánských, tak i pravděpodobně 
jinde měli všichni dospělí členové kmene, snad jen vyjma náčelníka, 
přibližně stejně veliký majetek. Proto byla v těchto dobách jedno
duchá a rovná daň z hlavy daní všestranně spravedlivou. Jakmile 
však průběhem hospodářského vývoje vznikly značnější majet
kové rozdíly mezi členy komunity, seznalo se, že změnou hospo
dářských poměrů původně spra vedli vá daň se stala nespra vedli
vou, poněvadž stíhala jednotlivé poplatníky nestejně v poměru 
k jich hospodářskému postavení. Objektivně stejná daň se takto 
stala subjektivně nestejnou, a proto také nespra vedli vou. 

Od daně z hlavy, jež měla povahu subjektivní; a jest před
chůdcem, ne-li docela odrůdou daní důchodových, přechází se 
proto k daním výnosovým, jež v nejstarších dobách měly formu 
daní majetkových. Poněvadž pak majetku movitého bylo po 
skrovnu, byl pokládán za pouhé příslušenství půdy, a základ pro 
vyměření daně tvořila výhradně tato. Ježto vzájemné hospodář
ské postavení jednotlivců bylo taktéž určováno vlastnictvím půdy, 
byla tato daň spravedlivou. ' 

203) Srovn. Adolf Wagner, Finanzwissenschaft, Lipsko 1880, str. 379. 
Pod,obně na věc pohliží i Gustav Cohn, System der Finanzwissenschaft, 
Ein Lesebuch fiir Studierende, Stuttgart 1889 • 

• 

-- - \ -- ~ . .. 
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Jakmile však v důsledku rozkvětu obchodu a živností v měs
tech byl movitý kapitál tak rozmnožen, že počal míti patrný vliv 
na vzájemné hospodářské postaveni jednotlivců, bylo opět nutno 
starou formu zdaňovací, jež se stávala nespravedlivou, pozměniti 
tak, aby odpovídala novým hospodářským poměrům. Ta se stalo 
tak, že vznikaly nové daně, jež postihovaly také statky nevázané 
na vlastnictví půdy. Dalším stadiem hospodářského vývoje jest 
vzrůst důležitosti výnosů nevázaných na vlastnictví kapitálu vůbec. 
Následkem jest, že vedle majetku rozhodujícím měřítkem pro 
vzájemné hospodářské postavení osob stává se také výnos, a proto 
se daně majetkové přetvářejí na proporcionelní daně výnosové, 
jež lépe odpovídají novým poměrům. Dnešní proporcionalita těchto 
daní není pouze výsledkem finančně vědeckých úvah, vychá
zejících z liberálně-individualistických názorů, nýbrž spíše histo
rickým zůstatkem ze starých dob. 

Hospodářský vývoj však vede k dalšímu velikému rozn1no
žení statků a ku vzniku dosud nevídaných majetkových a sociál
ních rozdílů. Kdežto v komunitě, v níž rozdíly majetkové nejsou 
značné a daně nejsou vysoké, nebudou sazby proporcionelní po
ciťovány jako nespravedlivé, není tomu tak v milionových novo
věkých státech. ZV3ršení státních vydání v novověku vedlo 
k ohromnému zvýšení veřejného břemene. Teprve tímto zvýšením 
daní se došlo k poznání, že ani proporcionelní daně nejsou spra
vedlivé, poněvadž je poplatníci subjektivně nepociťují stejně 

těžce. Toto obecné přesvědčení pak mělo za následek přechod od 
daní postihujícich poplatníka dle jeho únosnosti objektivní k da
nim, postihujícím poplatníka dle jeho únosnosti subjektivní. 
D~sledkem jest vznik a rozvoj daní důchodových, jež vedle daní 
výnosových, stávajících se jich doplňkem, postihujíce poplatnika 
podle jeho subjektivní únosnosti.2M) 

Z tohoto obrazu, jenž však naprosto není myšlen jakožto 
fi~ančn~ dějiny, nýbrž pouze jakožto nástin evoluce zásady daňo-

204) Srovn. s tím též E. R. A. Seli gman, The Income Tax, New York 
1021, v kap. I. rozeznává ,,five stages of teste of faculty: 1. The individua1 
as such - poil or capitation tax, 2. Property as a test of faculty - general 
property tax, 3. Expenditure as a test of faculty - (Bodin, Hobbes, Petty) 
taxes on consumption, 4. Product or produce as a test af faculty - taxes 
OD. production, 5. Incomes as a test of faculty - income tax." Viz též Josef 
lIfacek, Základy sociální politiky, Praha 1925, str. 297-8. 



! I '. 

62 Jan M. Novotný: 

vé spravedlnosti, jest zřejmo, jak různý jest obsah finančně-vě
deckých zásad v různých stadiích hospodářského vývoje, a jak se 
daňový systém byť i s jistým zpožděním, vždy přizpůsobuje plat
ným hospodářským poměrům. 

§ 3. T h e o r i e pro s p ě c h o v á a poj i š ť o v a c í. 

Z předchozího vysvítá, že zásada spravedlnosti ve zdanění 
znamená ethicky optimální rovržení daňového břemene, a sice 
v každém směru takové, t. j. jak z hlediska h,ospodařící společ
nosti jakožto celku, tak z hlediska veřejného svazku daň vybíra
jícího, a v neposlední řadě i z hlediska každého jednotlivého da
ňového subjektu. Jakmile tato premissa byla postavena, nastává 
nejtěžší problém, totiž určení rozvrhovacího klíče jednak pro 
celý daňový systém, jednak i pro každou jednotlivou daň zvláště, 
jenž by všem těmto, jistě ne snadno slučitelným požadavkům 
plně vyhovova1.205) 

1. Za spravedlivý princip rozdělení daně byl od národo
hospodářů žijících počátkem XVIII. stol. považován onen, jejž 
John S. Mill tak výstižně nazval principen1 "quid pro quo"-. 
Obsahem této theorie, L,vané tÉ'ž equivalentní, zájmové, požitkové, 
reprodukční, neb0 dle Funka206) ptospěchové, jest, že daně mají 
na jednotllvce býti rozvrženy v poměru k objektivním výhodám 
a požitkům, kterých se jim od státu dostává, po př. podle nákladu, 
jehož si ten který úkon veřejné moci, v zájmu poplatníka vyko
naný, vyžaduje, což má podobné důsledky. Jinak řečeno, stát 
"prodává" občanu své služby, a to buď Z.E- "cenu výrobní", nebo 
za "cenu tržní". Zakládá se na soukromohospodářském pojímání 
státu, je to vlastně zevšeobecnění zásady poplatkové. Jest pouze 
logickým důsledkem tehdejšího nazírání na stát, jež bylo zcela 
pod vlivem Rousseau-ovy theorie o společenské smlouvě (contract 
socia!). Největším nedostatkem této theorie o dobrovolné spole-

205) Srovn. s tím H. C. Adams, op. cit., str. 323: ,jlt is one thing to 
conclude that equity should give character to apportionment; it is quite 
another to discover an intelligent and at the same a workable rule for the 
attainment of this end. Some progress in this direction was made, when 
considering the theorists definition of a tax ... " 

206) Vilém Funk, Základy přednášek, Finanční věda, Praha 1926, 
I. část, str. 82. 
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čenské smlouvě, založené na právu přirozeném, jest však nemož
nost dokázati absolutní závazek jednotlivce jedenkrát projeveným 
souhlasem. Jestliže člověk již dle své přirozenosti jest svobodným, 
pak nelze než bezvýhradně uznati Rousseauovu zásadu, že svobody 
se nelze zřeknouti, ale pak ovšem může člověk z titulu této neza
datelné svobody tuto smlouvu kdykoliv zrušiti.207

) 

Vedle toho pak, jak podotýká Walker,208) jsou to právě ti 
nejchudší, nejslabší a nejméně způsobilí občané, ženy, děti, starci 
atd., kteří z ochrany státu čerpají poměrně největší užitek a pro
spěch, takže by dle této theorie byli povinni poměrně nejvíce při
spívati k jeho udržení. 

Důsledným zastáncem této theorie byl zejména ;Puffen
dorjj,209) Gandillot,210) de Molinari,211) Sargant212) a s urč~tými 
modifikacemi též de Sismondi,213) Grotius,214) Hobbes,215) Montes-

207) Srovn. J. JeUinek, Budgetrecht, Handworterb. d. Staatswiss., 

II., 1891. 
208) F. A. fValker, Political Economy, New York 1883, str. 490. 
209) Samuel Puffendorff, De iure naturae et gentium libri VIII., Lon

díni Scanorum 1672, kniha VII. a VIII. 
210) R. Gandillot, Principes de Ia Science des Finances, Panž 1875. 
211) G. de Molinari, Le pIan financier de M. GIadstone, Journal d. 

Écon., 1853 květen. 
212) Will. Lucas Sargant, An Indiscriminating lncome Tax Reconsi-

dered, Londtn 1862. _ 
213) S. de Sismvndi, Nouveaux Principes ďEconomie Politique, II., 

1819: "L'impot étant Ie prix que le citoyen paie pour des jouissances, on 
ne saurait le o~mander čl celui qui ne jouit de den; il ne doit donc jamais 
atteindre la partie du revenue qui est nécessaire čl la vie du contribuable." 

114) H'ugo G"f)ti1ls, .De iure belli ac paci s libri tres. 
215) Thomas Hobbes, Elementa philosophica, sive politica, de cive, 

id est de vita civi1i et politica prudenter instituenda, Paříž 1642; cap. XIII., 
§ 10-11: "Ad tollendam ergo iustam quaerimoniam, quietis publicae interest, 
et per consequens ad officium pertinet imperantium, ut onera publica ae
qualiter ferantur. Praeterea, cum id quod a civibus in publicum confertur, 
nihil aliud sit praeter emptae pacis pretium, rationis est, ut ii qui aeql,lae 
pacis participiant, aequas partes solvant, vel pecunias, vel operas rei pub
licae contribuendo ... Aequalitas autem hoc loco intelligitur, non pecuniae, 
sed oneris, hoc est aequalitas rationis inter oner<\. et benefiéia. Quamquam 
cum pace OnlD.es aequaliter fruantur, non tan1en beneficia a pace omnibus 
aequalia sunt. Nam alii plus, alii llŮnus bonorunl acquirunt. Et rursus 
alii plus, alii minus consumunt." . . 

-----~ 
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quieu'?16) z části A. Smith,217) v. Hock,218) Sidgwick,219) Senior,220) 
Bastiat,221) SPencer222) a jini. 

Dnes tato theorie patří historii, jen ojedinělí autoři jako na 
př. D. A. Wells223) se jí dosud zastávají. Nemúže býti vrcholnou 
zásadou pro rozdělení daní, poněvadž premissa o společenské 

smlouvě, třebas někdy ani nevyslovená,. na níž spočívá, není 
správnou. Vedle toho pak není ani theoreticky možno rozvrhnouti 
úhrnné náklady na ony účely, jež se provádějí v zájmu celku, na 
všechny súčastněné. · Jen jakožto t. zv. zásady poplatkové se této 
theorie používá u některých méně dúležitých státních dávek. 

2. Obměnou, či myšlenkovým derivátem theorie prospěchové 
čili equivalentní jest theorie pojišťovací. Prvním jejím zastáncem 
byl de Forbonnais.224) Tato theorie pohlíží na daň jako na pojistnou 
premii placenou poplatníkem za pojištění svojí osoby a majetku 
proti škodám. Zastává se jí též Thiers.225) 

Výstižně tuto theorii kritisuje Cossa,226) pravě, že "jest rovněž 
nepřesno považovati daň za pojistnou premii placenou za sociální 
ochranu, poněvadž veřejná moc neomezuje svůj vliv na právní 
ochranu statků, nýbrž zajišťuje současně i nedotknutelnost osoby 
a prospěch intellektuelní i morální". 

Dnes obě tyto. theorie již patří historií. Dnes za spravedlivý 
princip pro rozvržení daně se považují jednak theorie založené 

116) Charles-Louis de Secondat de Za Brede et de Montesquieu, Dc l'és
prit des lois, Ženeva 1748, kniha 13. 

217) Adam Smith, op. cit. 
218) Carl v. Hock, Die offentlichen Abgabell und Schulden, Stuttgart 

1863. 
219) H. Sidgwick, The Principles of Political Economy, Londýn 1883. 
220) Nassau Senior, čl. Political Economy 1836 v Encyclopedia Britan

nica 1836, pak samostatně. Ve IV. vyd. na str. 87 praví: " ... no individual 
inhabitant is permitted to refuse his share in the general contribution, though 
he should disc1aim his share in the general protection. But the transq,ction, 
though often involuntary, and stilI more inequitable, is still an exchange, 
and on the whole a beneficial exchange." 

221) Fréd. Bastiat, Harmonies Econorrt.iques, PaHž 1849, kap. XVII. 
222) Herbert Spencer. Socia! Statics, Londýn 1851. 
228) D. A. Wells, The Theory and Practice of Taxation, New York 1900. 
224) Francois-Louis-V éron de Forbonnais, Essai sur la partie politique 

du con1merce de terre et de mer, de l'agriculture et des finances, Lyon 1751. 
225) Ad. Thiers, De la propriété, Paříž 1848, str. 348. 
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na zásadě oběti (rovné, poměrné, minin1ální) a na zásadě relativní 
způsobilost~. Vzhledem k jich důležitosti budelne se jimi zabývati 
podrobněji. 

§ 4. T h e o r i e r o v n ' o s ti (p o měr n o s t i) a min i ma 
obětí. 

Podstata theorie oběti spočívá v ton1, že za kriterion 
spravedlivého rozdělení daně se považuje moment oběti, kterou 
poplatník placením daně přináší. Subjektivní hodnota této oběti 
bude ovšem, jak podotýká Seligman227) různá dle toho, posuzuje
me-li ji jakožto oběť spotřební (consumptional sacrifice), t. j. 
spočívající v tom, že poplatník si odepřel spotřebu částky zaplacené 
na daň, nebo jakožto oběť výrobní (productional sacrifice), spočí

vající v námaze, kterou poplatník n1usil vynaložiti na 7Ískání 
částky na dani zaplacené. Tento moment část theorií nevystihla 
dosti přesně, přes to, že to má často rozhodující vliv na závěry 
z nich činěné. Této nejasnosti se nejlépe vyhne lne tím, budeme-li 
operovati jen s obětí úhrnnou, jež jest rovna součtu oběti spotřební 
a oběti výrobní.228) . 

O tOt11, jaký má býti vzájen1ný poměr mezi velikostn1i obětí 
jednotlivých poplatníků, jsou názory různé, a rozeznáváme po
dle toho: 

1. theorii rovnosti obětí (equal sacrifice theory, Theorie der 
Opfergleichheit, théorie ďégalité des sacrifices), s níž souznačnou 
jest theorie poměrnosti obětí (proportional sacr#ice theory, Theorie 
der OpferproportionaliHit, théorie de la proportionalité des sacri
fices), a 

2. theorie minima oběti (minimum sacrifice theory, Theorie 
des Opferminimums, théorie du minimum de sacrifice) . 

Ad 1. Theorie rovnosti obětí (equal sacrifice theory, Theorie 
der Opfergleichheit) znamená ve své . čisté a důsledné forn1ě rov
nost subjektivně hodnocených obětí přinášených placením daně. 
Znamená to tudíž, že velikost obětí rriá vzhledem k výši základu 

226) Luigi Cossa, La teoria dell'im.posta, Saggio bibliografico, Giornale 
degli economisti, únor a srpen 1899. 

22i) É. R. A. Seligman, Income Tax, New York 1921, str. 24. 
2a8) Eric Lindahl, Die Gerechtigkeit der Besteuerung, Lund 1919. 

str. H12 . 
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daně býti poměrná, pročež se též někdy nazývá theorií ponlěr
nosti obětí. Oběť jest však zcela subjektivní, individuelní a ne
měřitelný vnitřní pocit, jenž není zp:ůsobilým pro vzájemné ob
jektivní srovnávání, a z tohoto důvodu jest úplně nepotřebnou 
pomůckou pro rozvržení daně. Bohatý lakomec může oběť určité 
částky subjektivně pociťovati mnohem tíživěji než chudý lehko
myslník, z čehož jest ihned zřejmo~ že by objektivně bylo ne
spravedlivo, abychom na obou těchto nestejně založených lidech 
žádali oběť subjektivně stejnou mírou pociťovanou. Princip rov
nosti obětí jest proto použitelný jen tehdy, abstrahujeme-li úplně 
od konkrétních individuí. 

I za těchto okolností však zjišt ění rovnosti obětí působí 

značné obtíže. Zajín1avý pokus v tomtq směru učinil G. Gassel,'J29) 
jenž patrně pod vlivem učení ]evonsova230) vychází od výnosu 
práce. Každý důchod, a tudíž každá oběť na důchodu může být i 
převedena na práci, pokud se týče na pracovní dobu. Rovnosti 
obětí při nestejně vysokém důchodu by pak bylo dosaženo tím, že 
by každý poplatník přinesl státu stejnou oběť na pracovní době. 

Právě tak jako jest při povinné vojenské službě každý povinen 
věnovati státu stejnou dobu svého života, tak by stát i u daní 
vyžadoval stejnou oběť na pracovní době. Tento způsob výpočtu, 
nehledě k obtížím technickým, by v každém případě vedl k jiným 
výsledkům, a proto by musil selhati, jednak proto, že není příčinné 
souvislosti mezi počtem pracovních hodin a výší výnosu práce, 
a jednak i proto, že neudává pevné směrnice pro to, jak převáděti 
výnosy jiné než pracovní na výnosy pracovní. Konečně pak ne-

_béře zřetele na rozličnou namáhavost, kvalitu i intensitu práce, a 
a což jest hlavní, zabývá se jen jedinou, totiž výrobní složkou 
oběti, přehlížeje zcela slož~u spotřební, jež bývá obyčejně tížeji 
pociťována než složka výrobní.231) . 

229) Gustav Cassel, The Theory of Progressive Taxaiion, Econ. J our
nal 1901. 

230) W. St. ]evons, Theory of Political Economy, něm. překlad, Jena 
1923; "Es ist schwer, die Einheit eines Lust oder Leidgefi.ih1s. iiberhaupt 
zu begrei~en; aber es ist die Grosse dieser Gemhle, welche uns fortwahrend 
antreibt, zu arbeiten und zu kaufen, zu erzeugen und zu verbrauchen; und 
aus den quantitativen Wirkungen dieser Gefi.ihle miissen wír ihre verhalt
nismassige Starke abschatzen." 

!l3l) Srovnej s Hnl Béla Foldes, op. cit., str. 234. 
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Mnohem logičtějším, a přin1ěřenějším subjektivní povaze 
oběti jest pokus Cohen-Stuarta232) rozřešiti tento problém mathe
maticky pomocí theorie o mezním užitku. Také touto cestou však 
cíl, totiž vypracování theoreticky odůvodněného a prakticky 
upotřebitelného vzorce pro odstupňování daňových sazeb u ne
stejně vysokých důchodů, zůstává nedosažitelným. Jest ' siCE: 
pravda, že tato theorie vychází ze správného předpokladu, že totiž:. 
hodnota, kterou určitá částka pro někoho má,' má tendenci vZľŮ~ 
stati neb klesati se vzrůstem či poklesem velikosti jeho jmění či' 
důchodu, ale to ku rozřešení našeho problélTIu nestačí. Te~to 
problém jest prostě geometrickou rovnicí skládající se ze samých 
neznámých, tedy již z mathematického stanoviska nerozřešitel-

nou.233) 

Hlavním přivržencem theorie rovnosti obětí jest J. S. Mill. 2M) 

Jeho definice však je značně modifikována, a blíží se velmi, jak 
to vystihl F. Y. Edgeworth235) principu n1inima oběti. Z pozděj-

232) Stuart A. J. Cohen, Bijdrage tot de theorie der progressieve in
komstenbelasting, s'Haage 1889. Podobný pokus činí i jiný holandský ná
rodtJhospodář P. W . A. Cort van der Linden, Leerboek der financien, s'Gra
venhaage 1887. 

233) Srovn. F. W. Taussig, op. cit., 11., str. 511, a E. R. A. Seligman, 
lncome Tax, New York 1921, str. 30-31: "The equal sacrifice or consum
ption theory does not lead to any definite rate of progressive taxation: 
it is impossible to measure the precise amount of individual sacrifice in 
such a manner as to achieve a mathematical equality of rate. Mathematics 
can not help us here because the very first conditions fail us, the power to 
gauge with accuracy the mathematical relations of marginal utilities. Psy
chological relations of such a kind can not be reduced to exact quantitative 
forms." Obšírnou kritilm této theorie má též Alberto Zorli, La Scienza 
dei tributi in rapporto alle recenti teorie econorniche, Bologna 1890. 

234) John Stuart Mill, Principles of Political Economy, vyd. W. J. 
Ashley, Londýn 1926, lm. V., kap. 2., § 2., str. 804: "For what reason ought 
equality be the rule in niatters of taxation? For the reason that it ought 
to be so in all matters of government. As a government ought to make no 
distinction of persons or classes in the strenght of their claims on it, wha
tever sacrifices it requires from them should be made to bear as 
nearly as possible with the same pressure upon aH ... Equality of taxation, 
therefore, as a maxim of politics, means equality of sacrifice." 

235) F. Y. Edgeworth, The pure Theory of Taxation, Economic Journal 
1897, str. 564. 

5* 
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ších autorů ji zastává Fr. J. Ne'uma'nn,236) Henry George,237) E. 
Sax,288) R. · Meyer:~9) a posléze Fr. v. Wieser. 240) 

Všeobecně, aniž bychom se pouštěli do bližšího' určování, 
můžeme konstatovati, . že princip rovnosti obětí, pojímaných 
abstrahovaně od konkrétních případů, vede k progressivnímu 
zdanění, jak podotýká jiný z význačných zastánců této theorie, 
Ag. Graziani.241) 

Ad 2. Theorie minima obětí znamená, že daň n1á býti roz
vržena tak, aby souhrn obětí všech poplatníků dohromady byl co 
nejmenší. Nejvýznačnějšími zastánci této theorie jsou F. Y. Edge
worth242) a J. N. Carver,243) jichž názory se téměř kryjí, a jsou asi 
tyto: Cilem hospodářského života jest dosažení největšího spole-

236) Fr . J. Neumann, Die progressive Einkommensteuer im Staats
und Gemeindehaushalt, Sehr. d. Ver. f. Sozialp., Lipsko 1874: "Der Pflicht 
sol1 jeder ... nach seinem Konnen, seiner Kraft geniigen." Na jiném místě 
" .... dass ... jenes Muss fiir alle Beteiligten ein gleich empfundenes Muss, 
eine gleiche Last und gleiches Opfer zu sein hat, da sonst den Einen zu 
Gunsten der Anderen Unrecht geschahe." 

237) Henry George, Progress and Poverty, VlIL, 3.: "The best tax 
by whlch the public revenues can be raised is evidently that which will 
closest confonrt to the following condition: 1. That it bear as líghtly as 
possible upon production - so as least to check the increase of the general 
funds from whlch taxes must be paid and the community maintained ... " 
Téměř identicky na věc pohlíží E. Barone, Studi di econOluia finanziaria 
v Giornale degli Economisti 1912. 

238) Emil Sax, Die Progressivsteuer, Zeitsehrift f. Volksw., Soz.-Pol. 
u. Verw. 1892. 

239) Robert Meyer, Die Principien der gerechten Besteuerung in der 
neueren Finanzwissenschaft, Berlín 1884. 

240) Fr. v. Wieser, Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft, Tiibingen 
1914 str. 424. 

241) Ag. Graziani, Instituzioni di scienza delle finanze, Torino 1897, 
str. 303. 

242) F. Y. Edgeworth, The Pure Theory of Taxation, Economic Journal 
1897, str. 560; ,,' . .. Minimum sacrifice, the direct emanation of pure 
utilitarianism, is the sovereign princi pie of taxationJ " Další články o tomto 
předmětě: The Incidence of Urban Rates, tamtéž r. 1900, The Subjective 
Element in the First Principles of Taxation, Quarterly Journal of Econo
mies 1910. 

243) T. N. Carver, The Ethical Basis of Distribution and its Application 
to Taxation, Annals of the Arner. Acad. of Pol. and Soc. Sciences 1895, 
The ,Minimum Sacrifice Theory of Taxation. Poli1..ical Science Quarterly 
1904, Essays in Social Justice, Cambridge 1915. 
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čenského ukojení potřeb. Vše, co dosažení tohoto cíle usnadňuje, 
jest už z tohoto důvodu spravedlivé, musí tudíž i daně býti , roz
vrženy tak, aby přinesly společnosti prospěch co největší. Za tímto 
účelem stanoví několik pravidel, a sice: Nejprve jest nutno stát
ních příjmů použíti takovým způsobem, aby souhrn požitků 

občanů z ukojení jejich potřeb daným množstvím výnosu daní byl 
co největší. Za druhé nutno dané berní břemeno rozvrhnouti 
takovým způsobem, aby souhrn všoch obětí byl co nejmenší. 
Za třetí pak zdanění má jíti tak daleko, aby poslední jeho vý
nosem dosažené uspokojení a poslední jeho placením přinesená 
oběť si navzájem přesně odpovídaly. Zkoumáme-li tuto theorii 
blíže, seznáme, že zcela opustila zásadu liberálního individualismu, 
a stojí na principu čisté solidarity, tak jako ji formuloval Léon 
Bourgeois (viz níže) a jiní. Přívrženci této theorie jsou též Ph. H . 
Wicksteed244) a Rob. J ones.245) 

Ovšen1 ve své čisté formě není tato theorie proveditelna, 
poněvadž neznamená nic jiného, než úplnou konfiskaci všech čá~tí 
důchodu převyšujících určitou výši, a úplné osvobození všech 
důchodů této částky nedosahujících. Rozvržení daní dle tohot o 
principu by mělo za následek radikální nivelisaci důchodů a jmění, 
takže by ukojení potřeb s tím omezením, že všichni lidé nemají 
stejnou "capacity for happiness" (Edgeworth), bylo pro všechny 
lidi přibližně stejné. To ostatně uznávají i Carver246) a Edgeworth.247) 

244) Ph. H. Wicksteed, The Common Sense of Po liti cal Economy, Lon
dýn 1910, str. 661: "The principle (of the distribution of taxes) is that the 
purposes from which the ressources are deflected should be as little signi
ficant or important as possible." 

245) R ob. Jones, The Nature and First PrincipleofTaxation, Londýn '1914. 
246) T. N . Carver, The Ethical Basis of Distribution, Annals of the 

Amer. Acad. of Pol. and Social Sciences, 1895: "The minimum arnount of 
repression (or check to the growt~ of wealth) is secured by imposing an 
equal sacrifice on aU members of the community, but the minimum amount of 
!':acrifice is secured by collecting the whole t ax from those few incomes 
which have the lowest final utility . . No rational writer advocates the latter 
pIan exclusively, but many rational writers do advocate the fromer pIan. 
Vet it is not beyond dispute that the former .plan ought to be followed 
exclusively. II 

247) F . Y. Edgeworth, The Pure Theory of Taxation, Economic JournaI 
1897, str. 553 mluví o "the enormous interposing chasms which deter prac
tical wisdom from moving directly toward that ideal." 

----~ 
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Bastable'.148) k této námitce ještě naznačuje, že z tohoto důvodu, 
a vzhledem k nutnosti népodlamovati výrobu, by zavedení prin
cipu minima obětí v praksi vedlo k velmi vážným poruchám 
v hospodářském procesu, a zejména by ohrozilo, ne-li vůbec za
mezilo tvoření nových kapitálů.249) 

§ 5. T h e o r i e p o měr n é daň o v é ú n o s n o s t i. 

Princip poměrné danové únosnosti250) (facuIty nebo taxable 
capacity theory, Theorie der LeistungsHihigkeit) znamená, že daň 
má na jednotlivé poplatníky býti rozvržena v poměru k jejich 
celkové způsobilosti k placení daně. Tuto positivní povahu prin
cipu únosnosti považuje Nicholson251) za jeho největší přednost. 
Vzájemný poměr mezi zpúsobilostmi poplatníků k placení daně 
má býti klíčem pro její rozvrženÍ. Únosnost jakožto pasivní, 

248) C. F. Bastable. Public Finance, Londýn 1922, str. 307: "The sub
stitution of "least sacrifice" for "equal sacrifice" as the criterion for dis
tributing the burden of taxation would lead of necessity to a more extrerne 
form of progression, approximating to, if not actually attaining, astate 
of socialistic equality. This substitution is, however, too speculative, and, as 
previously explained, too much lirrtited by the need of maintaining pro
duction, to be seriously considered." 

1149) Srovn. s tím Jan Loevenstein, Finanční věda v rámci národohos
podářské no etiky, Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy uni
versity v Brně II. (1923), str. 163: "Vrchním postulátem finanční vědy 
je tedy žádati od veřejných svazků, aby poplatnictvu svému ukládaly po
platné břemeno co nejmenší, nikoli však nejmenší absolutně, nýbrž rela
tivně .... . vrchním postulátem finanční vědy v nejkratši formulaci na
zveme tedy rel;~.tivně nutné minimum zatíženi poplatného celku i jednotky." 
Podobně na věc pohliži také E. A. Ross, A New Canon of Taxation, Politi
cal Science Quaterly 1892: "To summarise I will state the following pro
positions, which, I believe, have been established by my reasoning: 1. Every 
regularly enforced tax either produces or prohibits. 2. So 6bscure and hit
her to Httle regarde"d, the prohibitive effects of taxation are of the highest 
social importance ... In closing, i propose that the following proposition 
be accepted as the tenor of social economy coordinate and complementa
ry to that of administrative economy laid down by Adam Smith. A tax 
for purposes of revenue should have the least possible prohibitive effect." 

250) Albín Brál, op. cit., sv. III., str. 107 nazývá únosnost "způso
bilosti či mohoucnostf." 

~51) J. Shield Nicholson, Principles of Political Economy, Londýn 
1921 , III., str. 275. 
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nebo zpúsobilost jakožto aktivní vlastnost daňového subjektu 
můžeme proto měřiti jen s ohledem na celkové hospodářské po
stavení poplatníkovo, tedy s ohledem na jeho důchod, jmění 

a vlastnosti osobní. Nemůžeme ji tudíž zjistiti, zdaňujeme-li jej 
dle jednotlivých pramenů jeho důchodu, ba ani zdaňujeme-li 
jej z důchodu celého, nebéřeme-li patřičného ohledu na ostatní 
okolnosti určující jeho hospodářské postavení. 

Princip únosnosti není než positivní stránkou principu oběti. 
Kdežto li principu oběti jest kriteriem to, co subjektu daní bylo 
odňato, u ' principu únosnosti jest kriteriem to, co poplatníkovi 
po zapravení daně zbude.252) Právě jako u principu oběti, tak 
i zde nutna rozeznávati dva druhy prvků, a sice jednak ony spo
jené s nabytím, a jednak ony, spojené se spotřebou statků. Oba 
tyto principy však nejsou souznačné, přes to, že pojem únosnosti 
obsahuje též pojem oběti. Pojem únosnosti jest širší, universál
nější.253) . 

Theorie daňové únosnosti jest velmi starou,' Cannan ve své 
History of Local Rates254) uvádí, že výraz "iuxta facultates" 
přichází v "Rhymeru", a že jej bylo užíváno již v r. 1345. Též 
Shirras255) uvádí, že výraz "ability", t . j. způsobilost, se vyskytuje 
již v chudinskélll zákoně (Poor Law) z doby královny Alžběty, 
v němž se praví, že chudinská daň má býti ukládána lIS ohledem 

262) Srovn. C. F. Bastable, op. cit. , str. 301-2 : "There is however a shade 
af difference in the use of the two terms. Ability suggests the positive ele
ment of power to contribute, sacrifice the negative one of loss by contri
bution; the former is most naturally measured by some objective standard, 
tha latter refers primarily to the sentiments of the people concerneď, and 
is, therefore, rather subjective. The use of sacrifice undergone by the payer 
as the measure of taxation is probably due to a disposition to place weight 
on the element of privation felt by those who are taxed, instead of on the 
external marks that indicate ability to pay." 

Z53) E. R . A . Seligman, Progressive Taxation, in Theory and Practice, 
New York 1908, str. 291 : " The ' elements of faculty are two-fold, those 
connected with acquisition or production, and those connected with outlay 
or consumption. While the idea of faculty includes that of sacrifice, however 
the two ideas are not coextensive. Facultyis the langer, sacrifice the smaller 
conception. Faculty includes two sets of considerations, sacrifice only one.' 

254) E. Cannan, History of Local Rates in England, Londýn 1896, 
str . 17-22. 

:65) G. Findla')' Shirras, The Science of Public Finance, LondÝn 1925, 
st r. 163. 
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na způso bilost farnosti". Vědeckým způsobem doktrinu únosnosti 
rozebirá však teprve Bodin, jenž ve svém spise "De republica cc 

v knize VL, kap. 2. praví: " .... Sunt igitur ea vectigalia . .... 
probanda, quae in omnes ordines pro singulorum facultatibus 
exaequantur" .256) Od Adama Smitha257) pak prin~ip únosnosti 
nabývá stále více půdy, takže dnes jest obecně uznaným maxi
rnem _ zdanění. Ovšem, známé Smithovy čtyři daňové maximy 
naprosto nejsou jeho vlastním vynákzem, nacházíme je všechny 
už v jednom spise kardinála De Luca.258) V těchto dobách bylo 
totiž všeobecným zvykem spisovatelů sestavovati větší či menří 

řadu pravidel, jimž "dobré" daně měly vyhovovati. Příkladem 
pro to jsou spisy Sonnenfelsovy,259) Bergius-ovy,260) Strelinovy,261) 
Seckendorjjovy262) a jiných. 

Praktické provádění principu únosnosti daňové naráží všák 
na velké obtíže, poněvadž nás to staví před nezbytnost přesně 
stanoviti a změřiti míru této způsobilosti. Jedno jest jisto, že t oti ž 
způsobilost jakožto aktivní stránka vlastnosti subjektu neb ob
jektu daně, stejně jako, únosnost, jež jest pasivní stránkou téže 
vlastnosti, nemůže býti určena nějakou jednoduchou matematic
kou formulkou, nýbrž pouze na podkladě všech (nejen snad dů
chodu či výnosu se týkajících) okolností, jež mají vliv na celkové 

~6) Jean Bodin, De Re Publica, Paříž 1576: 
257) Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth 

of Nations, Londýn 1776,: IIThe subjects of each state ought to cont ribute 
towards the support of the government, as nearly as possible, in proportion 
to their respective abilities; that is in proportion to the revenue which 
they respectively enjoy under the protection of the state. The expen.se 
of the government to the individuals of a great nation, is like t he expense 
of management to the joint tenants of a great estate, who are aU obliged 
to contribute in proportion to their respective interests in the estate. In 
the .observation or neglect of this maxim consists what is called the 
equality or inequality of taxation." 

258) žil v l. 1614-83. 
259) Josej v . Sonnenjels, Grundsat ze der Polizey, Handlung und F inanz

wissenschaft, Vídeň 1765-67. 
260) C. J. Bergius, Grundsatz.e der Finanzwissenschaft, Berlín 1865. 
261) Georg Gott jr. v. Strelin, Einleitung in die Lehre von den Auflagen, 

Noerdlingen 1778. 
262) Veit Ludwig v. Seckendorjj, Teutscher Fiirstenstaat etc., Fran k

furt n./M. 1656. 
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hospodářské postavení subjektu či 9bjektu daně. Rozhodování 
otázky, na jakém konkretním základě a dle kterých konkretních 
symptomů má daňová únosnost býti zjišťována, není snadné. 
Tak Wagner263) uvádí, že hospodářská únosnost některé osoby 
leží ve dvou řadách okolností, totiž jednak oněch, jež se vztahují 
k nabyt4 a držení statků věcných, a jednak oněch, jež se vztahují 
na povinné ukojení vlastních nebo ' cizích potřeb pomocí těchto 
statků. Tuto stránku problému jsme podrobně probra~ shora, 
mluvíce o kvalitě důchodu. Také Sir] osiah C. Stamp26~) uvádí pro 
to několik dobrých příkladů, rozeznává totiž pět symptomů, 
dle nichž lze souditi na poplatníkovu daňovou únosnost. Okol
nostmi určujícími daňovou únosnost individua zabývá se podrob
něji též Gerloff.265) 

Jeho vývody jsou v krátkosti tyto: Únosnost jest určována 
dvěma řadami prvků, a to objektivními ' a subjektivPÍmi. Objek
tivními prvky daňové únosnosti jsou jisté . hospodářské skuteč
nosti, totiž jmění a důchod pojímané jakožto abstraktní, dispo
sičnÍ moc nad sociálními statky, jež (nehledě na pracovní sílu) 
jediné poskytují způsobilost přispívati na veřejné potřeby. K těm
to dvěma přistupují pak další dva faktory, totiž životní náklady 
a úspora, jakožto doplňkové a symptomatické znaky daňové 
způsobilosti. Žije-li někdo nad své poměry, nemá to na daňovou 
způsobilost vlivu, utratí-li však lnéně než mu jeho poměry do
volují, nastupuje zde druhý mOlnent zfůsobilosti, totiž úspora. 
Způsobilost daňová roste se způsobilostí činiti náklady. Úspora 
jest pak znakem doplňujícím. Jiných objektivních známek, jež 
by se daly změhti, dle Gerloffa není. 

Subjekti vnÍn1i prvky daňové únosnosti dle téhož autora jsou: 
a) poU'eba; čím větší je nezbytná potřeba, tÍ1n menší je daňová 
únosnost. Únosnost počíná teprve u oněch statků, jež neslouží 
k ukojení nezbytných životních potřeb. Tím jest odůvodněn 

požadavek daněprostého minima. V nejužším slnyslu 'zahrnuje 
pouze to, co jest , nezbytně nutno k udržení fysickě exis~ence, 
v širším však také nejnižší míru potřeb kulturních, jež dle právě' 

263) Adolj Wagner, op. cit., str. 444. 
264) Sir Josiah C. Stamp, The Fundamental Principles of Taxation, 

Londýn 1921. 
265) W. Cerlojj, op. cit., str. 462. 
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platného veřejného minění i tomu nejchudšímu přísluší, poněvadž 
jest člověkem a občanem. Za existenční minimum nelze ovšen1 
považovati náklad na život stavu přiměřený; b) druhým prvkem 
pak jest sub.j~kti VDÍ hodnocení statků, jež jest podmíněno jejich 
množstvím, původem a povahou. 

Aniž bychom se pouštěli do podrobnější kritiky této theorie 
poukazujeme pouze na hl. I. a 11., kde se hovoří o kvalitě a kvan
titě statků fungujících jakožto základ daně, a vlivu těchto dvou 
vlas tností nejen na je-jich hodnotu subjektivní, nýbrž vůbec na 
jejich cenu ve společenském směnnén1 styku. Určiti daňovou 

způsobilost znamená totiž objektivně hodnotiti všechny skuteč
nosti určující poměrné hospodářské, postavení jednotlivcovo.268) 

Již z tohoto příkladu jest zřejma nevyhraněná povaha prin
cipu únosnosti, jež snad sama o sobě, jak přiznačně poznamenává 
C. F. Bastable,267) byla jedním z důvodů jeho všeobecného uznání. 
Důsledkem jest, že vůbec nemúžeme generelně stanoviti ani hranici, 
u které způsobilost počíná, resp. u níž končí a kde počíná nezpů
sobilost, poněvadž to u každého národa, na každém stupni kultury, 
a konečně i u každého jednotlivce bude různé.26B) 

Jediným positivním a všeobecně uznaným výsledkenl theorie 
způsobilosti jest věta, že způsobilost roste s kvalitou a kvantitou 
daňového základu. Avšak jak roste, zda proporcionelně, progres-

266)" Viz Wilh. v. Vocke, Grundzuge der Finanzwissenschaft, Lipsko 
1894, str. 180: "Die verhaltnissmasige Moglichkeit etwas zu leisten, oder 
das Mass der Verhaltnismassigkeit in den Leistungen ist eben das Mass der 
Leistungsfahigkeit. . .. str. 181: .. ~. die Leistungsfahigkeit... kann 
daher nur na ch der Gesamtheit der wirtschaftlichen Lage des Steuerpflich
tigen beurteilt werden." 

567) Op. cit., str. 301. 
268) Srovn. Leonarď Tuttle, The Fundamental Economic Principle, 

Quarterly Journal Df Economics 1901:" Unfortunately, there is no natural 
law according to which the economic share of government can be objecti
vely determined, and taxes must continue to be assessed on the princi pie 
of securing sufficient revenue to enable the government to perform its 
functions effectively. ,e 

Srovn. s tím]. A. Hobson, The lndustrial System, 1909, "The true 
polky of public revenue is based upon the duty of the state to ta-ke as public 
income whatever portion of the surplus is not already allocated to the sti
mulation of efficiency of the individual factors of production, but is taken 
in rents, extraprofits, or other "unearned" income." 
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sivně, či snad degressivně, na to nám theorie o způsobilosti sama 
neodpovídá, a ani odpověděti nemůže. Všechny pokusy o přesné 
změření únosnosti naráží na stejnou překážku, jako rozřešení 

principu stejné oběti, totiž na ne změřitelnost a nevypočítatelnost 
a subjektivitu lidského faktoru, jenž tu jest základním činitelem. 
Je t o, právě jako tam, geometrická rovnice o samých neznámých. 
Stanovení hranice ani přibližné nemúže proto vůbec býti předmě
tem abstraktně theoretických. úvah, nýbrž musí se státi až po 
uvážení všech poměrů kulturních, sociálních a politických. Bude 
t o proto vždy spíše úkolem finanční politiky, než abstraktní 
theorie.269) 

Uváživše tyto okolnosti nemůžeme se tudíž ani diviti, že 
autoři zastávající se principu daňové způsobilosti jakožto kriteria 
pro rozvržení daní docházejí ku zcela rúzným praktickým 
závěrům.270) 

Z60) Srovn. s tím Wilh. v. Vocke, op. cit., str. 186: "Die Grenze allge~ 
mein zu bestimmen, an welcher d.ie Leistungsfahigkeit aufhort und die 
Unfa.higkeit beginnt, ist nicht moglich. Unter verschiedenen Kultur- und 
wirt schaftlichen Verhaltnissen muss sie verschieden sein ..... Die Grenze 
zu finden rnuss daher der Einsicht und Menschlichkeit der Gesetzgeber 
ilberlassen bleiberi." 

"'0) Srovn. s tím úsudek Taussigův, op. cit., str. 510-511: "Sundry 
phrases have been used, embodying supposed principles of taxation, which 
fail t o face this fundamental problem. It is often said that taxation should 
be based on "ability" (the Germans use the word "Leistungsfahigkeit") 
or on "faculty". Yet it is by no means clear either that this principle con
forms to economic justice or that it leads to any certain conclusion on the 
crucial point - proportion or progression. No doubt, the rich man's ability 
to pay is greater than the poor man's. Does it follow, that he should pay more 
heavily toward public charges? Ris ability to pay for bread and coal is 
also great er ; yet we accept it as a matter of course, and as reasonable and 
just, that he should pay for them at the same prices as persons of small 
income. It may be questioned whether this be really just - whether the 
strong and efficient, the fortunate and favored, should be in a position o-f 
economic advantage. Such is the way of the modern world, under the ré
gime of private proporty. Why, under that régime, should an entirely 
different princi pie be applied in regard to taxation? Can the principle of 
"ability" be declared abstractly just without maintaining also that our 
economic system is in general unjust? 

ln any case, the principle of ability leads to no clear conclusion on 
the question of progression. Granted that the rich should pay on the prin
ciple of ability, t he question remains, how is that "ability" to be measured? • 
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K zaveru, že princip způsobilosti vede k proporcionelnímu 
zdaněni, docházejí: Bodin, Sheridan, Freud a Parieu. 

K závěru, že princip způsobilosti vede k degressivnhnu zda
nění docházejí: Mill, Rau, UmPfenbaeh, Bergius a Pfeifer. 

K závěru, že princip způsobilosti vede k progressivnímu zda
nění, docházejí: Montesquieu, Montyon, Say, Du Maret, Denis, 
Fauveau, Paley, Craig, Buehanan, Sayer, Buekingham . Sehan, 
H eld, N eumann,· Sehiittle, Stein, Wagner, v. Seheel, M eyer·) Pie.r
son, Cohen Stuart, Graziani, Piertias Hurtado, Adams.271) 

Čím to přijde, že mezi eminentně logicky luyslícími lidmi 
jest tolik rozdílů o výsledku? Zkoumáme-li věc blíže, dojdeme 
k seznání, že důvodem tu jest nestejný základní princip, z něhož 
vycházejí. 

Vycházín1e-li z přísného liberálního individualismu, nemů
žeme dojíti než k proporcionelnímu či degressivnímu zdanění. 

Teprve modifikujelue-li tento princip, ať více či méně principem 
lTIutualismu a solidarismu, dojdeme k zdanění progresivnímu. 
Tím jsme však také konečně došli k jádru problému rozvržfní 
daně. 

Princip únosnosti sám o sobě nám proto dává pouze jednu 
nespornou směrnici: že totiž vyšší důchody a výnosy mají absolut
ně větší způsobilost daňovou než důchody a výnosy nižší. Na 
otázku, v jakém poměru jest výše základu da-ně a míra této způ
sobilosti, je-li tudíž proporcionelní či progresivní, nám neodpovídá, 
odpověď na tuto otázku jest podmíněna základním nazíráním na 
celý hospodářský život.272) 

Does their ability increase in exact proportion to their incomes, or more 
than in proportion? Those who advocate ability or faculty asthe just prin
ciple for apportioning taxes usually come to a conclusion in favor of pro
gression. Yet their principle does not necessarily lead to that conclusion. 
They are influenced, tho not always consciously, by an underlying belief 
that the rich in general are in an unduly favored position and that it is 
therefore equitable to apply to public charges a different rule from that 
which holds in other affairs." 

271) Viz E. R. A. Seligman, Progressive Taxation, kde se toto rozdělení 
autorů uvádí. 

272) Srovn. s tínl názor C. F. Bastable-a, op. cit., str. 302-30,3: " But 
whether "ability" or "sacrifice" be taken as the standard, it is possible to 
reach very different practical results according to the amount of weight 

• assigned to the different elements. We accordingly meet with three diffe-
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Theorie ponlěrné únosnosti jest dnes s většími Cl n1enšÍlni 
obměnalnÍ obecně uznávána za jediný plně vyhovující princip 
pro spravedlivé rozvrženi daňového břemene.273) 

Ku konci bylo by se ještě zmíniti o produktivitní theorii 
Walkerově,274) dle níž daně mají býti rozvrženy v poměru ku vro
zenýrn nebo získaným schopnostem výrobním ("in accotdance 
to the native or acquired powers of production'l Toto kriterion 
jest dle něho jediným spravedlivým principem p~o rozvržení daní, 
poněvadž dle něho jsou jednotlivci nuceni sloužiti státu v takové 
míře, v jaké jsou schopni sloužiti sami sobě. Walker nám však neříká, 
co by prakticky z této theorie lnělo vyplývati, uznávaje tím sám 
mlčky její neproveditelnost . Jest to opětně nelněřitelnost a ne
vypočítatelnost lidského elementu, na níž by všechny pokusy 
o praktickou applikaci musily ztroskotati. 

§ 6. Pro b 1 é m pro por c e a pro g r e se. 275) 

Názor národohospodářů vycházejících z orthodoxního libe
rálního individualismu na progresi jest velmi jasný a výslovný. 

rent forms of distribution, aU avowedly based on the criterion of ability, 
and aH claiming to realise true equality. These are: (1) pure proportional 
ta.xation, in which income is taken as the standard, and the amount of 
public bur dens regulated by it; (2) qualified proportional taxation, where 
illcome is still the test, but is subjected to certain modifications, either 
by de,duction of necessary expenses or by analysis of its component parts; 
(3) progressive or graduated taxation, which places a heavier rate of charge 
on large than on smaH incomes since the ability of the "subject" is sup
posed to increase in a more rapid ratio than the increase of his income." 

278) Srovnej s Hm Sir ]osiah C. Stamp, The Fundarrtental PrinciplE:s 
cf Taxation, Londýn 1921, str. 7: "The novel principle of "ability to pay" 
or the faculty principle, is now universally recognised as the only satis
fadory one for apportioning the tax burden." 

274.) F . A . Walker, The Bases of Taxation, Politi cal Science Quarterly 
1888, březen ; srovn. též Vincenzo Tangorra, Trattato di scienza della fi
nanza , Milano 1915, str. 835 a další. 

. 275) Literatura, pokud již není cit()vána: E. R. A . Seligman, Progres-
sive Taxat ion in Theory and Practice, 2nd. ed., New York 1908; E. Mase
Dari, La imposta progressiva, Indagini di storia e d'economia della finan
za. Turin, 1897; L . Suret, Theorie de ľimpót progressif, Paříž 1909; Rob. 
Meyer, Die Prinzipien der gerechten Besteuerung in der neueren Finanz
wissenschaft, Berlin 1884; R. Weston, Principles of Justice in Taxation, 
New York 1903; Gustave Cassel, The Theory of Progressive Taxation, 
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J. S. Mill prohlašuje progresi za "graduated robbery" ne bo "a mild 
form of robberyH, Gentz o ní říká, že je "StrassenraubH, Upmfen
ba ch "selbshnordischer Kommunismus", Gneist ji prohlašuje 
za "Vergiftung des ganzen Steuersystems((. I ostatní její protiv
níci, jako Me Culloeh, Levasseur, De Parieu, Hermann, Leeky,276) 
Leroy-Beaulieu,277) Devas278) a jiní ji zscela výslovně, byť i ne tak 
důrazně odsuzují. Také Bastable279) se připojuje k tonluto jedno-
duchému klassickén1u nazírání, jež až do XIX. stol. bylo obecně 
uznáváno za správné a spra vedli vé. 280) 

Economic Journal 1901; Francesco lnvrea, L'imposta progressiva v Rivista 
internazionale di Scienze sociali červen 1896; A. J. Cohen-Stuart, Bijdrage 
tot de theorie der progressieve inkomstenbelasting, s'Gravenhaage 1899; 
Salvatore Majorano, L'imposta progressiva, Řím 1920. 

276) W. E. H . Lecky. Democracy and Liberty, hl. III. 
277) P. Leroy-Beaulieu, Traité de la Science des Finances, Paříž 1877, 

sv. 1., str. 148. 
278) Devas, Political Economy str. 529, zanútá progressi tam, kde 

jejím účelem "is not to equalize sacrifice but to equalize property". zatím 
co této námitky nelze použíti při progresi mírné. 

279) C. F. Bastable, Public Finance, Londýn 1922, kniha III., hl. lIL, 
str. 324: "The result is that on the whole, and speaking broadly, taxation 
should be proportioned to revenue, by which a fair approximation to justice 
and a convenient basis of working are supplied." Viz i dále: "The use of 
"ability" or .. faculty" as a measuree of taxation is encumbered by the ne
cessity of defining its true meaning. We have seen reason, chiefly on prac
tical grounds, for rejecting the interpretation which issues in the system 
of " progressive" taxation. Hs fiscal productiveness is slight, while its 
economical effects are hkely to be injurious. . ... the ... method of ta
xation in proportion to income is on the whole the best standard for regu
lation ... it cannot claim to be a rea1isation of exact distributive justice; 
it is rather to be accepted as a convenieht and fairly definitive working 
rule of finance, or at the utmost as supplying a measure of what may be 
called the objective side of ability. lncome, when the lower 'grades are 
passed, is, we may hold, a fairly good mark of power to contribute, provided 
we make abstraction of individual circumstances." 

. 280) Srovn, s tím zajímavý názor Henry Forda, projevený v jednom 
interview r. 1924: "High taxes on the rich do not take burdens of the pooI'. 
They put burdens on the poor. As far as our company is concerned, we can 
go on about as we now are, whether the surtax be 25 or 50%. We can make 
some improvements, but we can not do the great things we should do had 
we more money. We can not make such progress in the next fifteen years 
as we have in the last fifteen, and aU other forwardlooking companies will . 
be in exactly the same boat." 
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A však ani myšlenka progrese neměla nedostatek zastánců,. 

třebaže tito svými názory d.aleko předstihli dobu, v níž žili a půso
bili, a nemohli je proto uskutečniti v praksi. Oprávněnosti a ne
zbytnosti progrese se zastávali již antičtí myslitelé, na př. Ari
stoteles, také ve středověku měla řadu zastánců, z nichž prvním 
jest ·sv. Tomáš Aquinský, a po něm florentinští finanční theoreti
kové Cinquecenta (Guicciardini, Palmieri, atd.) Na počátku novo
věku pak to byli zejména Montesquieu,281) Rousseau, J. B. Say, 
a někteří němečtí kameralisté, avšak obecným přesvědčením 

jejich doby to nebylo. Teprve počínaje Adamem Smithem,282) 
a hlavně post~pem XIX stol. v důsledku rostoucích funkcí státu 
a tím také -rostoucích finančních potřeb, k jichž krytí soukromo-· 
právní příjmy zdaleka nestačí, počíná daň všeobecně fungovati 
jakožto hlavní prostředek na úhradu veřejných potřeb. Propor
cionelní daně se zvyšují, a jsou proto širokými lidovými vrstvami 
silněji pociťovány: . vývoj dopravnictví má za následek prohloubení 
vědomí o příslušnosti občanstva k jednomu státnÍlnu celku a de
mokratické názory přenáší vládní moc právě do rukou těchto 
širokých lidových vrstev. Tím počne i v praksi vystupovati do po
předí otázka progrese,283) zprvu jakožto polo neuvědomělý pocit, 
že zdanění proporcionelní není již spravedlivým. Právě tak jako 
hodnota a užitečnost závisí na jistých psychologických procesech, 
tak i zdanění musí býti posuzováno z tohoto hlediska.284) Vědecké
ho odůvodnění se progresi nakonec dostává v nauce o solidaritě, 
jež třebas by nezatlačila princip individuality, přece na něj vy
konává značný vliv a modifikuje jej.285) 

Veliké přírodní objevy v druhé polovině XIX, sto]. poskytly 
nauce individualistické z počátku řadu silných důkazů. Zdálo se, 

281) Charles-Louis de Secondat de la Brede et de M ontesquieu, De 
ľésprit des Lois, Ženeva 1748, liv. XIII, chap. 7. 

~82) Adam Smith, op. cit.,: "It is not very unreasonable that the rich 
should contribute to the public expense not only in proportion to their 
revenues, but something more than in proportion." 

283) Srovn. s tím Gerlolt. op. cit., str. 466. 
284) Srovn. s tinl Alberto Zorti, Teoria Psicologica della Finanza Pubb-

lica, Bologna 1890. . 
285) Srovn. Charles Gide a Ch. Rist, Dějiny nauk národohospodářských 

od nové doby až po naše dny, přel. Jan a Milada Koudelovi, Praha 1915,. 
sv. II., str. 414. • 

--- -----~--
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že zákony fysiologického boje <-> život dávaly zároveň výklad 
i odůvodnění zákonů soutěže hospodářské. Jak praví Yves Guyot28~) 
"stát nemá práva mísiti se do soukromých poměrů: jednotlivci 
sami říditi si budou svoje záležitostí dle svého nejlepšího zájmu." 

Jakmile však byla seznána vnitřní souvislost přírodních 

zjevů, tu na místo theorie "boje o život" nastoupilo učení o "soli
daritě mezi lidmi lr

•
287) "Solidarita," jak praví Charles Gide,28B) 

" . ,. charakterisuje život. Chceme-li opravdu defino.vati živou 
bytost, mohli bychon1 to učiniti jen solidaritou funkcí, které spo
jují různé části, a smrt není nic jiného než zrušení tohoto svazku 
mezi různými prvky, z nichž se skládá individuum, a které jsouce 
rozpoutány, znova se spojí v nové svazky, v nové bytosti". 

Zásluhu o to, že mlhavé a metafysické myšlenky solidarity 
byly vměstnány v přesnou formuli quasi-kontraktu, n1á Léon 
Bourgeois.289) Jeho myšlenky jsou asi tyto: Aby se vývoj k objek
ti vnímu postulátu ideálu člověka uskutečnil, lTIusí se všichni 
členové lidské společnosti spojiti k součinnosti, jest nutna spolu
práce jedinců v činnosti společné. Člověk, jenž žije ve společnosti 
a nemůže bez ní žíti, rodí se již jako dlužník společnosti lidské,290) 
nebo lépe řečeno jako někdo, jenž se jím nezbytně, chtě či nechtě, 
svým pouhýn1 bytím stane.291) V tOlU leží základ jeho povinností. 
Zavázanost člena vůči společnosti je tudíž pouhou proti váhou 
výhod, pouhou náhradou za výhody, jež mu společnost svojí 
existencí poskytuje. Je to oplátka za půjčku. Idea tohoto dluhu 
vzniklá z quasi-kontraktu společenského se pak nutně projevuje 

286) La propriété str: 250. 
~87) Srovn. s Hm Léon Bourgeois, Solidarita (český pr-eklad), Praha 

1908, str. 15. 
288) Charles Giďe, L'idée de solidarité. 
289) La Solidarité vyšla pův. ve formě článků v La Nouvelle Revue 

r. 1896, knižně po prvé 1897, český překlad r. 1908. 
290) Auguste Comte, Systeme de politique positive ou traité de 

sociologie instituant la réligion de l'humanité, Paříž 1851-54. 
291) Srovnej s tím E. R. A. Seligman, Essays in Taxation, New York 

1921, str. 72: .. It is now generally agreed,that we pay taxes not because 
the state protects us, or because we get any benefits from the state. but 
simply because the state is a part of us. The duty of supporting and protec
ting it is born with us." Srovn. s tím také Rich. Th. Ely, Taxation in Ame
rican States and Cities, New York 1888, str. 13~18, a H. Sidgwick, The 
Princip es of Political Econonly, · Londýn 1883, str. 560-561. 
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i V právním řádě.292) PositivnÍ právo tím, že uznává a potvrzuje 
tento sociální dluh, t. j. tím, že vyžaduje, aby každý jednotlivec, 
dříve než svobodnými smlouvami soukromými se stane dlužníkem 
některého jiného člena společnosti, nijak nejedná nespravedlivě. 
"Solidarita," jak praví Auguste Comte,293) "záleží přesně v tom, 
že lidé se ztotožňují, že jsou navzájem za sebe zodpovědni." 

Dnes jest nespornou skutečností, že jak převážná většina 

národohospodářů, tak i veřejné mínění a právní cit lidu, což 'vzhle
dem k demokratické vládní formě snad jest ještě , důležitější, 

považuje progresi za zcela spravedlivý způsob zdanění.294) Důvo

dem k tomu naprosto není úmysl připojiti k finančnímu účelu 
daně nějaký účel sociálně-politický, nýbrž prostě modifikace 
principu liberálního individualismu, právě zmíněným principem 
solidarity,295) vycházejícím z názoru, že děti štěstěny jsou rozenými 
dlužníky společnosti, poněvadž jakýkoliv závěr ve prospěch pro
grese, má-li býti důsledný, musí spočívati na otevřenélTI doznání 
nevítaných zjevů plynoucích z platného hospodářského řádu.296) 
Poněvadž pak i míra této modifikace jest dána veřejným míně
ním a právním cítěním lidu, nebude lze křivku progrese stanoviti 
dle nějakého prostého vzorce, nýbrž pouze přibližně, právě se 
zřetelem na veškeré hospodářské, politické i sociální poměry té 
které země. Jinak řečeno, poněvadž spravedlnost jest pojmem 
relativním a subjektivnírn: nelze jej přesně vyjádřiti způsobem 
absolutnhn a objektivním.297) 

Z uvedeného plyne, že theoretické úvahy nás v problému 
rozvržení daně vedou pouze a výhradně k závěru, že daň má býti 
progresivní. Stanovení křivky progrese, tudíž aplikace tohoto 
závěru na skutečnost, leží však již mimo obor theorie, a jest úko
lem finanční politiky, jež na základě zjištěných konkretních dat 

292) Srovn. s Hm E. Darlu, Apropos de l'impOt progressif, Revue de 
métaphysique, leden 1895. 

293) Op. cit·., sv. lL, str. 336. 
294) Srovn. s Hm též Albín Brál, op. 7it., sv. III., str. llO: II •••• aby 

byl celek všech daní, které jednotlivec nese, tak upraven, aby ubíral vyš
šimu důchodu i vyšší quotu (pars quota) než nižšímu, nikoliv stejnou quotu." 

29_5) Srovn. s Hm Adams, op. cit., str. 352. 
296) Stejný názor projevuje Taussig, op. cit,. sv. II., str. 513. 
297) Srovn. s Hm ,též James P. Lichtenberger, Development of Social 

Theory, New York 1923. 
Sbornik věd právnich a státniGh XXVIII. 6 
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musí je vyřešiti v souhlase s veřejným míněním a právním citem 
lidu, šetřic při tom i druhého daňového principu, totiž zachování 
maxima daně se stanoviska dobrého hospodáře přípustného.29B) 

Největší obtiž , jež se naskýtá obhájcům progrese, jest, že její 
sazba může býti stanovena pouze na podkladě celé řady vice či 

méně libovolných předpokladů.299) Tato neurčitost sazby progrese 
není však dostatečným důvodem pro její zavrhování, jako to činila 
řada francouzských národohospodářů s Leroy-Beaulieuem v čele 

(viz shora). "Všechny vládní akce, jež mají co činiti s peněžními 
poměry společenských tříd, II podotýká Seligman,300) "jsou nezbyt
ně více či méně arbitrární, .. . a přísně proporcionelní daň . . . je 
ve skutečnosti mnohen1 arbitrárnější ... než mírně progresivní 
daň. fl Zřejmá "určitost." má za následek vskutku mnohem větší 
libovolnost. Nemůžeme-li proto nikdy dosíci ideálního rozvržení 
daně, není to důvodem, abychom se nesnažili se mu přiblížiti. 

Vezmeme-li si průměrného člověka - veřejná opatření mohou 
počítati pouze s takovýmito - jest jisto, že zavedením nějaké 
progresivní sazby způsobíme méně nespravedlnosti než všeobecným 
zavedenim proporce.30l) 

Ovšem~ jak poznamenává Bastable,302) _politika progresivního 
zdaněni, zejména v demokraťické společnosti, jest věcí nejistou, 
a může se státi nebezpečnou zbraní politickou. Nejde totiž pouze 
o zásadu progrese vůbec, nýbrž i o její míru. A zde lze právě 
dobře pozorovati povlovnou přeměnu veřejného mínění. V letech 
sedmdesátých a osmdesátýchS03) minulého století byla progrese 
převyšující 3 - 4% pro normální doby považována za nesnesitel-

&98) Takový pokus o sestaveni progresivníbo tarifu daně důchodové 
čin! na př. Paul Naumann, Die Methoden und Probleme in der Bemessung 
der Einkommensteuer, Halberstadt 1925, na str. 29 a další. 

1199) Viz C. F. Bas"table, op. cit., str. 314. 
300) Progressive Taxation, str. 194. Podobně na věc pohliží i Nichol-

son, Principles, III., str. 278. 
301) Viz E. R. A. Seligman, Income Tax, str. 32. 
'02) Op. cit., str. 310. 
Srovn. s tím též E. R. A. Seligman, Income Tax, New York 1921, 

stL -33: " .... it is not a siII1ple II1atter to decide how far or in what manner 
the principle of progression ought to be actually carried out in practice . 
. . . . to Qe very cautious in proposing any radical application of the prin-

ciple." 
803) Viz G~rlott, op. cit., str. 467. 
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nou. Schiiflle30~) tehdy prohlásil, že za daných okolností ani v do
bách největší potřeby progrese nemůže u všech dávek dohromady 
převyšovati 8 - 10%' zatím co v normálních dobách budou 4 ~ 5% 
nejvyšší mezí. Též Vocke305) považoval 100/0 za maximum, zatím 
co Mazzola306) praví, že v budoucnosti snad může dosíci i 50%: 
podobně na věc nazírali Leroy-Beaulieu307) a Wagner. 308 Ohromné 
finanční potřeby způsobené válkou vedly však ku zvýšení progrese 
až na 80%, ba i 100% u některých daní, čímž všechny tyto meze 
se ukázaly úzkými. Dnes jak uvádí Gerlofl,309) se má celkem obecně 
za to, že sazby, jež by zatěžovaly dúchod trvale více než 300/0' 
by vzhledem k nemožnosti kontroly a stíháni zatajení a úniku 
daňového základu výnos daně spíše snížily než zvýšily. 

Nesmíme ovšem zapomínati, že princip progrese, je-li spra
vedlivý, musí býti proveden v celém daňovém systému, ne pouze 
u některé daně.310) To jest však již úkolem finanční politiky. 

§ 7. T h e o r i e a b s o I u t n f daň o v é ú n o s n o s ti (p r o -
bl é m m a x i ma d a ně). 

Převedení daňové částky Z jednotlivce na stát nastává, 
dle povahy daně, v různých stadiích hospodářského procesu, 
a jeho hranice v tom kterém stadiu jest vymezena určitými vlast
nostmi jak daňového základu, tak i oné osoby, jež jím hospodářsky 
disponuje. Tuto hranici nazýv~me absolutní únosnosti, a dle 
toho, mluvíme-li o národu jako o celku nebo o jednotlivcích, 

304) Die Steuern. Lipsko 1897, sv. I ., str. 288. 
305) Op. cit., str. 189. 
306) Ugo Mazzola, Imposta Progressiva 1895. 
307) Traité de la Science des Finances, Paříž 1877, sv. 1., str. 190 a 200: 

" .. . . qu'un impot sur le revenue ne peut etre productif qu'a la condition 
ďetre tres modéré, 2 ou 3 p. 100, par exception 5 ou 6 p. 100 . . . II faut 
vraiment etre peu au courant des statistiques fiscales pour croire qu'en 
frappant de 20 ou 30 p. 100 les fortunes de 200.000 ou de 300.000 francs 
de rentes et de 50 ou 60 p. 100 celles de 1 mil1ion de rentes, on procurera 
au t résor public des ressources considérables." 

808) Op. cit., str. 418: "Es wiirde dann zunachst nur eine massige 
weitere Steigerung des Steuerfusses zu erstreben sein, bis aui ein Maximum 
von 4 - 5, ausnahmsweise - 6- 8% in gewohnlichen, 6 - 10% in Kriegs
und dgl. Zeiten." 

309) Op. cit., str. 468. 
310) Srovn. s tím Pierson, op. cit., str. 163. 
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z nichž se skládá, rozeznáváme pak mezi absolutní únosností 
národní, a absolutní únosností individuelní. Zatím co způsobilost 
jest aktivní schopností oběť přinésti, jest únosnost pasivní schop
ností oběť snésti. Způsobilost a únosnost jsou tudíž aktivní a pa
si vní stránka téže vlastnosti. 

Při této příležitosti jet vhodno uvědomiti si též pravou po
vahu daňového břemene, jež musíme dohře rozlišovati od daňové 
ÚIlosnosti,311) a jehož tíživost nepozůstává pouze v přímém snížení 
důchodu, způsobeném placením daní. Tato tíživost, jak podotýká 
Pierson,312) může býti větší či menší než toto, dle toho zdali daň 
výrobu ztěžuje či podporuje. 

Stát jakožto instituce trvalá vyžaduje také trvaléhe pramene 
ku hrazení svých nákladů, nemůže proto za normálních poměrů 
a za hospodářsky zdravého vedení žádati tolik, že by pramen 
svých příjmů poškozoval či vůbec ničil. Zdanění není problémem 
statickým, nýbrž dynamickýn1 a trvajícím.313) Jeho bezprostřední 
hospodářské účinky jsme nuceni posuzovati ze dvou hledisek: 
jednak, kolik poplatníkovi zbude po zapravení daně, a jednak, 
na kolik můžeme zmenšiti předmět daně, aniž by poklesla pro
duktivita a sf>ořivost.314) Pouze s tímto omezením můžeme proto 
řici, že absolutní národní únosnost některého státu jest dána 
rozdllem mezi jebo národním důchodem a úhrnem existenč

ních minim jeho příslušníků, pokud se týče jeho úhrnnou spotře-

311) Srovn. Dr. Robert KoZlar, Daňové břemeno a daňová únosnost, 
Praha 1926. 

au) N. G. Pierson, Les Revenues d'Etat, Traduction franyaise apres 
la deuxieme édition Néerlandaise par Louis Suret, Paříž 1913, str. 49. 

313) Sir ]osiah C. Stamp, op. cit., str. 115: " .... taxation is not mere
ly a stationary or static problem, the cutting up of an existing cake - it 
is a moving and dynamic probleni. We have to ask not only how little we 
can leave him with, but also, how much reduction wm he stand before he 
slackens in work and abstinence?" 

314) Béla Fáldes, Finanzwissenschaft, Jena 1926, str. 257: "Die Be
steuerungsgrenze liegt dort, wo die Privatwirtschaft in ihren notwendigen 
Funktionen der Erhaltung, Sicherung und Entwicklung der individuellen 
Wirtschaft gefahrdet ist." Podobně i Bastable praví v cit. dile na str. 287-8: 
" .... anything that reduces the economic powers of the individual citizens 
is an injury to the State. A system of taxation that diminishes the revenue 
of the subjects without a corresponding return to the public trec;tsury is 
certain before long to show its effects in reduced receipts from, taxation." 
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bou.315) Podobně daňovou únosnost národní charakterisuje i Shir
ras,316) pravě, že daňovou únosností rozumí onu část výroby, 
která zbývá nad minimum spotřeby, jehož je třeba, aby zůstala 
nezměněna životní míra. 

Tato absolutní daňová únosnost národní bude ovšem různá 
dle toho, jak vysol~o stanovíme individuelní existenční minimum, 
tedy částku, jejíž překročení znamená skutečnou strast. Absolutní 
povaha této únosnosti se pak vztahuje pouze na konkretní případy, 
poněvadž různé národy, ba i tytéž národy v různých dobách, mají 
nestejnou životní mírU.317) Absolutní daňová únosnost některého 
národa jest veličinou proměl!livou, závisí dle Stampa318) také na 
těchto okolnostech: . 

1) na účelu, kterému výnos daní má býti věnován, 
2) na duchu, a na národní psychologii poplatnictva, jež mohou 

býti ovlivňovány vlasteneckými nebo jiný111i city, 
3) do určité míry i na způsobu, jakýlTI se daně vybírají, jak 

co do methody ukládací, tak co do sazeb, 
4) na rozvrs tvení jmění a důchodu, 
5.) na tom, zda vzrůst zdanění je větší než vzrůst národního 

bohatství, nebo jeho snížení pomalejší než poldes národního bo-
hatství. ' 

Jak z tohoto vidno, bude zkoumání konkretní hranice národní 
daňové únosnosti úkolem finanční statistiky.319) 

Složitějším jest problém absolutní únosnosti individuelní, 
t. j. hranice, až po kterou může býti některý objekt neb subjekt 
zdaněn, aniž by to mělo nepříznivých hospodářských účinků na 

315) Srovn, s tim Émile Worms, Science des Finances, Paříž 1891, 
str. 292: "La force contributoire d'une nation consiste dans la somme des 
économies domestiques susceptibles d'etre imposées." 

316) Findla'Y Shirras, Taxable Capacity and the Burden of Taxation 
and Public Debt, Journal of the Royal Stati sti cal Society, Londýn, červe
nec 1925. 

317) Sir ]osiah $tamp, op. cit., str. 127: " .... the taxable capacity 
will be different according to the level at which we define a real hardship 
to begin. . . .. Moreover it (the level) is not absolute for . .. different civi
lised nations can have different levels." 

318) Op. cit., str. U8. 
319) Srovn. Friedr. Zahn, Finanzwirtschaft und Statistik, Gerloff

Meisel: Handbuch der Finanzwissenschaft, Ttibi;ngen 1926. 

----. 
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jeho pramen nebo subjekt. Podle povahy těchto hospodářských 
účinků daní máme pak daně se strukturou přin1yka jící se ·povaze 
subjektu daně, a daně se strukturou přimykající se povaze objektu 
daně, tedy subjektivní a objektivní 

Jednotlivé daňové subjekty a objekty vykazují jisté znaky 
kvalitativní a kvantitativní, jež určují jejich absolutní individuel
ní únosnost. Srovnáním a hodnocením znaků kvalitativních nebo 
kvantitativních jednotlivých subjektů a objektů navzájem určíme 
pak jejich únosnost relativní, o níž bylo jednáno shora. 

Hranici výše daně určenou vlastnostmi a znaky daňového 
subjektu, ať zjištěnou samu o sobě (absolutní) nebo u srovnání se 
subjektem jiným (relativní) nazýváme individuelní únosností 

I\~ subjektivní. Obdobně pak hranici výše ~~ně_urGenou vlastnostmi 
~ak daňového objektu nazýváme individuelni únosností 
objektivní.320) 

Toto rozdělení vynikne nejlépe z tohoto .schematu: 

únosnost 
relativní 

(znak kvantitni) 

únosnost 
objektivní 

(znak kvalitní) 

únosnost 
subjekti vní 

(znak kvalitní) 

únosnost 
absolutní 

(znak kvanti tní) 

320) Srovnej s tím Karel Engliš, Gerlotf-Meisel, Handbuch der Finanz
wissenschaft, Jena 1926, str. 316 : "Man muss zwischen subjektiver oder 
personlicher und objektiver oder sachlicher Tragfahigkeit unterscheiden. 
Die. erstere wird an dem Druck, welchen die offentlichen Lasten auf den 
Konsum ausuben, erkannt und gemessen, somit an den Lasten der Kon
sumwirtschaft, bzw. an der Belastung des der Konsumwirtschaft zugrunde
liegenden EinkOnl,mens (Einkommensteuer). Die Progressivitat der Ein
komlUensteuer ist die logische Konsequenz, die sich aus dieser subjektiven 
Tragfahigkeit ergibt. Demgegenuber steht die objektive oder sachliche 
Tragfahigkeit. So muss man bei einer Kapitalbesteuerung darauf bedacht 
sein, ob durch die offentliche Belastung die soziale Funktion des Kapitals 
nicht unterbunden, . oder eine Kapitalsflucht bewirkt wird. Hiebei bleibt 
unberucksichtigt, welchen Einkommen die Kapitalsprofite zufliessen ... 
Die Subjektivitat oder Objektivitat der Steuer richtet sich nicht nach der 
Progressivitat oder Proportionalitat, welche sich als gedankliche Derivate 
der Tragfahigkeit ergeben, sondern nach dem Wesen .der Traglahigkeit 
selbst." 
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Relativní a absolutní, resp. subjektivní a objektivní únosnost 
téhož subjektu nebo objektu, vyjádříme-li ji ciferně, bude pouze 
v margináln~ch případech stejně veliká, normálně bude rozdílná. 
Poněvadž však únosnost kterákoliv jest nejvyšší hranicí, jež žádná 
nemůže býti překročena, aniž by to nemělo v zápětí nepříznivých 
účinků záležejících v porušení rovnováhy normálního hospodářské
ho života, jest výše daně, kterou některému objektu nebo subjektu 
můžeme uložiti, určena jeho nejmenší cifer~ě vyjádřenou únos
ností. 

Kvalitní rozdíly mezi jednotlivými danovými subjekty nebo 
objekty mohou býti daňově vyjádřeny pouze rozdílnými sazbami. 
Jinak řečeno, oceníme kvalitní znaky tím, že je vyjádříme kvanti
tativní proporcí. 

Jest ku pře nesporno, že poplatník s velmi četnou rodinou 
má menší subjektivní daňovou úŮosnost (ab;wlutní i relativní) 
než má poplatník svobodný. Co do únosnosti absolutní vy
jádříme tento rozdíl tím že mu poskytneme, vyšší daněprosté 

existenční minimum, co do únosnosti relativní tím, že poplatníku 
s četnou rodinou poskytujeme proporcionelni slevu na dani, po 
pře že od poplatníka méně zatíženého vybíráme proporcionelní 
přirážku, Okolnost, že v našem zákonodárství slevy pro po
platníky s četnější rodinou se poskytují pouze do omezené 
úhrnné výše důchodu, nutno vysvětliti jakožto pouhé zostření 

pľogrese pro tuto kategorii poplatníků. 
Více než u daní subjektivních jest tato kvalitní differenciace 

patrna u daní objektivních, jež všechny výnosové prameny člení 
dle jejích povahy na několik skupin; z nichž každou zdaňují j'inou 
sazbou. Do jedné skupiny zařazují výnos kapitálu, obyčejně 

pozemkového, domovního a ostatního, do druhé výnos pracovní 
činnosti podnikatelské. Výše sazeb v jednotlivých skupinách se 
pak řídí poměrnou hodnotou kvality toho kterého objektu a jeho 
pramene. Jinak řečeno: kvalita a jí podmíněná relativní výnosnost 
pramenů jest kriteriem pro zařazení jejich výnosů do různých 
sazebních skupin a podskupin. Pohlížíme-li na věc z této stránky, 
seznáme, že na př; ani sazba naší zvláštní daně výdělkové není 
v pravém smyslu slova progresivní, jak se někdy za to mívá, 

321) Pro jiný názor viz Karel Engliš. Je progresse při výnosových 
danich fiskalismem? Obzor , národohospodářský, březen 1927. 



, ' 

88 Jan M. Novotný: 

nýbrž že je to vlastně řada různých sazeb pro určitý druh výnosů, 
zařazených do jednotlivých podskupin dle poměrné výnosnosti 
jejich pramenů.321) 

Jakýmsi druhem jiné sazby je i t. zv. degrese, jež není opakem 
progrese ani s ní totožnou, vyjma v tom případě, že by započínala 
při částce nekonečně vysoké. Jest t o východisko z nouze, jehož se 
užívá u výnosů povahy smíšené, u kterých nelze podíl jednotlivých 
výrobních činitelů přesně · rozlišiti. Vychází z empirického před
pokladu, že ·složka pra:covní a podnikatelská je u ciferně menších 
výnosů poměrně větší než složka kapitálová. 

Kvantitativní rozdíly mezi subjekty neb objekty některé 
daně vyjadřujeme progresí její sazby. Křivka této progrese bude 
však různá, půjde-li o daně, jichž struktura se přimyká únosnosti 
subjektivní, nebo o daně, jichž struktura se přimyká únosnosti 
objektivní. 

Pokud jde o daně subjektivní, jest křivka progrese dána 
poměrnou subjektivní užitkovou hodnotou peněžní či početní 

jednotky, jež klesá geometrickou řadou s množstvím těchto jedno
tek, jež některému individuu plynou. Tuto poměrnou hodnotu 
nelze ovšem vyjádřiti žádným matematickým vzorcem ani pomocí 
theorie o mezním užitku, jako to na př. činí H . Ritschl,322) jenž 
volný důchod rozděluje na důchodové složky (Einkommensstaf
feln), a hodnotí je podle objektivního užitku, který přináší ukojení 
oné potřeby, pro niž ta která část důchodu je určena. Jest to jen 
výslednice subjektivních hodnocení všech lidí, tedy veřejného 

mínění a právního citu lidu. V určitém bodě bude tato křivka pro
ťata křivkou únosnosti absolutní, t. j. únosnosti dané absolutni kvan
titou základu daně, tedy důchodu . Tato křivka znázorňuje abso
lutní výši, až po kterou důchod může býti zdaněn, t. j. kolik HlUSÍ 

býti subjektu daně ponecháno, aby tím nebyla ohrožena jeho 

Srovn. s tím též Horáček, op. cit., str. 88-89: "Při některých druzích 
daní vzestupnost vůbec je nemožna. Tak zejména při daních výnosových, 
při nichž postihuje se objektivní výnosnost, by vzestupnost působila ne
spravedlivě." Podobně i Boleslav Fu%, op. cit. str, 121, praví: · .. .. nen], 
možné zostřovati břímě daně výnosové progresí tam, kde jde o objektivní 
ve~ičinu výnosu bez ohledu, je-li a do jaké míry jest skutečným důchodem; 
to by vedlo k přepětí myšlenky progrese, na něž zvláště dobře nutno dbáti 
tam, kde jde o systém dani subjektivních a objektivních. 

322) Theorie der Staa tswirtschaft und Besteu.erung. 
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(fysická) existence. Subjekti vni únosnost absolutní jest v praksi 
vyjádřena daněprostým nebo existenčním minimem. 

Pokud jde? daně objektivní, jest ~~dána...E0-
ěrnou obj~vni výnosnosti určité peněžní či početni jednotky, 

jež stoupne geometrickou řadou s počtem těchto jednotek v urči
tém výnOSOVélll prameni zaměstnaných. Prakticky to znamená 
poněkud větší zatižení podniků větších oproti podnikům menším, 
což jest v úplné s hodě s jejich relativně větší výnosnosti (viz shora 
v hl. 1.). Právě tak, jako progrese u daní subjektivních není pře
kážkou tvoření velkých důchodů, tak ~DL 12rogr~~u daní objek
ti nícll nebude na překážku koncentraci výroby.323) V určitém bodě 
bude tato křivka proťata křivkou únosnosti absolutní, t. j. únos
nosti dané absolutní kvantitou základu daně, tedy výnosu. Tato 
křivka znázorňuje absolutní výši, až po kterou může býti výnos 
zdaněn, t. j. kolik musí býti výnosovému prameni ponecháno, 
aby tim nebyla ohrožena jeho hospodářská existence. Objektivní 
únosnost absolutní jest v praksi vyjádřena na př. ustanovením 
zák. č. 329/21 Sb. z. a n., dle něhož výdělková daň se všemi při
rážkami nesměla činiti více než 800/0 čistého výnosu. Jest to sta
novení jakéhosi objektivního existenčního n1Ínima. 

Z uvedeného tudíž plyne v souhlase s tím, co bylo řečeno 
shora v hl. 1. o relativní hospodářské hodnotě výnosů, že progre
sivní zdanění jest plně odúvodněno i u daní objektivních, poněvadž 
absolutně vyšší výnosy mají poměrně větší únosnost než výnosy 
nižší. Ježto však tato poměrně vyšší únosnost platí pouze o oné 
složce výnosu, kterou bychom nazvali složkou monopolní, a která 
se v prakticky postižitelné míře. počne objevovati až u velmi 
vysokých výnosů, bude křivka objektivní daňové únosnosti rela
tivní za všech okolnosti mnohem mírnější, než křivka subjektivní 
daňové únosnosti relativní, a bude počínati mnohem později. 

Ovšem, jak jsme podotkli již shora, jednotlivá stadia hospo
dářského života můžeme posuzovati jako isolované statické zjevy 
pouze v theorii. Každý zásah do jednoho stadia vykonáv~ vliv 
i na stadia budoucí, a povaha každého stadia jest určována pova
hou. stadií předchozích. 

323) Pro jiný názor viz Karel Engliš, Progrese u výnosových daní. 
Loevensteinova konstrukce finanční vědy. Obzor národohospodářský, únor 
1928. 

-- --------

I 
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V důsledku toho nemůžeme ani v našem případě zdaňovati 
výnos beze zřetele na jeho příští hospodářské stadium, totiž dů
chod, a dů~hod beze zřetele na povahu, kterou měl ve svém stadiu 
předchozím, kdy totiž byl ještě . výnosem. Výsledkem pak jest, že 
objektivní daně budou vykazovati určité znaky subjektivní, 
kdežto daně subjektivní budou vykazovati určité znaky objektiv
ní. Tyto podružné znaky však nejsou nedůsledným pr.ovedením 
finančně-vědeckých zásad, nýbrž právě naopak plným, byť i někdy 
neuvědomělým uznáním vnitřní nerozlučné spojitosti hospo
dářských zjevů. 



H I a val V. 
Finančně-politické problémy vznikající 
při aplikaci některých theoretických pojmů 
a z á s a dna s k u teč n Ý h o S pod á ř s k Ý ž i v o t. 

§ 1. Vše o b e c n é ú vah y. 

By:ť by finančně-theoretické pojmy a zásady byly sebe přes
nější a spravedlivější, přece jich nelze šmah~m a bez určitých 
modifikací použíti pro praktický hospodářský život. Kdežto theo
rie, plníc svůj úkol, analyticky schematisuje, a snaží se vše uvésti 
na co možná jednoduché formy, jest praktický život nekonečně 
rozmanitý, a vykazuje jemnější přechody a odstíny, než by která 
theorie chtěla nebo měla bráti v úvahu.324) Ve skutečném hospodář
ském životě ' se stává pouze v marginálních případech, že určitý 
výnos jest výhradně čistým výsledkem činnosti pracovní -nebo 
podnikatelské, anebo výsledkem upotřebení kapitálu. Téměř 

vždy jsou na každém skutečně se vyskytujícím výnosu súčastněny 
všechny tři složky, třebas některé v míře zcela nepatrné, kdežto jiné 
v.míře převážné. Také theoretické pojmy důchodu a výnosu samy 
jsou theoreticky příliš jemně omezenými veličinami, než aby bylo 
možno je v nějakém zákoně zcela přesně definovati. 

Ještě obtížnějším pak jest praktická aplikace zásad týkajících 
se rozvržení a maxima daní, jež v mnohých směrech naráží na 
obtíže prakticky přímo nepřekonatelné. Finanční právo musí 
proto pracovati se širokými, schematisujícími pojmy, a přizpů
sobovati se zjevům, jež se vyskytují nejčastěji, tedy průměrným. 
Proto může za určitých okolností a kautel býti výhodnějším 
použiti definic theoreticky třebas méně uspokojivých, avšak 
snadno proveditelných, než přesných definic theoretických, ale 

324) Srovn. Jan Caha, Finančni věda a finančni právo, Brno 1921, str. 
7-8: 
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v praksi téměř neuskutečnitelných. Vždyť i theoroticky nejspra
vedlivější definice se může někdy v praksi ukázati nespravedli
vou a tíživou, jak to už povídá známá řehole římského práva 
"summum ius, summa iniuria". Z této divergence mezi theorií 
a skutečným hospodářským životem vzniká pro finanční politiku 
celá řada právně-administrativních problémů, jež všechny se 
redukují v otázku, jak mnoho lze z theoretických zásad uskuteč
niti v praksi, aniž by se tím správa příliš komplikovala. Výsled
kem bude vždy určitý kompromis mezi dvěma neslučitelnými 
a protichůdnými stanovisky, totiž mezi zásadou naproti theoretic
ké spravedlnosti a přesnosti, a mezi požadavkem jednoduché 
a laciné správy. Čím jsou ustanovení právní přesnější, podrobnější 
a jemnější a tlm tedy spravedlivějšl, tím nesnadnější a náklad
nější bude jejich provádění a správa; a čim jsou právní ustanove
ní schematičtější, paušálnější a širší, tedy eo ipso facto nespraved
livější, tím bude jednodušší a proto i lacinější správa. Princip 
snadné a jednoduché, a tím i laciné správy, a princip naprosté 
individuelní spravedlnosti představují dva protilehlé, neslučitelné 
póly; jež oba dva " současně již pojmově nemohou býti uskutečně
ny, mezi nimi je možný jen kompromis. Na kterém bodě mezi 
těmito dvěma požadavky bude tento kompromis uzav,řen, bude 
záviseti zcela na době a místě, tedy na kulturních, hospodářských, 
sociálních, politických a jiných ponlěrech toho kterého státního 
útvaru. Absolutního pravidla pro to není. 

Nejdůležitější z těchto finančně-politických problémů jsou: 

1) Finančně-právní definice výnosu a dŮGhodu. 
2) Kvalitní a kvantitní daňová differenciace důchodů a výnosů. 

§ 2. Fin a n č n ě - P r á v n í d e f i nic e V Ý n o s u a d ů -
ch o d u. 

Úkolem finanční vědy jest formulovati přesně vymezené 
pojmy, na nichž lze bezpečně stavěti finančně-právní definice; 
není jejím úkolem forn1ulovati šablonu, použitelnou vždy a všude 
bez nejmenších změn. Stanovení vhodných a účelných modifikací 
theoretických pojmů jest už úkolem daňové politiky a musí jím 
povždy zůstati. Existuje sice nesporně pouze jediný finančně
vědecký pojem výnosu a i důchodu, jest však otázkou, zda v kaž-
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dém jednotlivém případě obsah zákonné définice výnosu či důcho
du bude se krýti s obsahem obdobných pojmů ,finančně-vědec

kých, čili zda finančně-právní definice jest užší nebo širší než 
příslušný pojem vědecký. Nejedná se při tom ani o to, že by fi
nanční právo vúči finanční vědě postavilo své samostatné pojlny, 
nýbrž o to, co finanční právo Z důvodů finančně-politických 

a technických k pojmům finančně-vědecl(ým připočítává, a co 
od nich odečítává. ' 

Finančně-právní definice výnosu bude z těchto důvodů téměř 
vidy širší než jeho theoretický pojem, poněvadž bude nutno 
z důvodů equity zahrnouti do ní také příbuzné hospodářské ka
tegorie, totiž užitky jmění užitného a pracovní výkony osob tře
tich. Nebude ovšem technicky proveditelno, abychom sem zařa
dili všechny užitky, nýbrž pouze ony, jež vskutku jsou, nebo 
obyčejně bývají předmětem sociálních směnných styků. Bude 
proto na př. za výnos považován užitek, jejž má někdo z bydlení 
ve vlastním domě, nebude za něj však považován užitek plynoucí 
z užívání vlastního nábytku a domácího zařízení, nebO' na př. 
v moderní době z používání automobilu. 

Ještě mnohem větší obtíže se staví v cestu formulaci finančně
právní definice důchodu.325) O nesnadnosti tohoto problému svědčí, 
že někteří autoři se vůbec vzdávají jeho praktického řešení.326) 

Ve finančně-právních definicích jest dnes největší různost, 
není téměř dvou států, u nichž by jejich rozsah se kryl. Všeobecně 
lze stanoviti pouze dvě pravidla : 

a) od finančně-vědeckého pojmu důchodu se odpočítává ona 
jeho část, která není zahrnuta do finančně-právní definice výnosu, 

325) Srovn. Béla F8ldes, Finanzwissenschaft, Jena 1926, str. 369: 
"Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Feststellung des Einkom1l1ens
begriffs grosse Schwierigkeiten verursacht, dass derselbe iiberhaupt nicht 
mit solcher logischer Scharfe zu bestimmen ist, dass zweifelhafte Falle 
ausgeschlossen waren; es ist eben dem Reichtum des Lebens zuzuschrei
ben, dass derselbe in eine Definition nicht einzuschnuren ist". 

326) Viz na př. F. Kleinwachter, Das Einkommen und seine Verteilung, 
Lipsko 1896, str. 35: " .... halt man sich ... kl ar vor Augen, auf welche 
Weise der Begriff des Einkommens iiberhaupt entstand, so zyigt sich so· 
fort, dass es ganz un1l1oglich ist, denselben derart scharf zu formulieren , 

, dass man ihn im praktischen Leben handhaben kann". 
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totiž ony užitky, jež vskutku nejsou nebo obyčejně nebývají 
předmětem sociálních směnných styků, a 

b) k tomuto se pak z důvodů hlavně fiskálních připoč,ítávají 
určité druhy majetkových :gřírůstků, obyčejně však jen až při 
jejich skutečné realisaci. Bývají to zejména zisky spekulační, 

loterní výhry a pod. 

§ 3. D a II o vád i f f e r e n c i a c e d ů c hod ů a v Ý n o s ů. 

Nástrojem pro applikaci principu únosnosti na skutečný 

život jest jednodušší nebo složitější systém daní přímých. Tento 
differenciační systém proto není pouhým účelovým seskupením 
látky, nýbrž organic1zým celkem.327) Jeho, úkolem jest, aby sou
stavně a jednotně obsáhl všechny příslušné hospodářské zjevy. 
Ne:můžeme proto posuzovati tu kterou daň odděleně co do její 
přiměřenosti, nýbrž pouze v její organické souvislosti se všemi 
ostatními soůčástkami systému. 

Má-li di fferenéiační systém plně vyhovovati svému účelu, 
musí vzíti zřetel na vzájemné hospodářské postavení výnosů, 
důchodů i jednotlivců, a musí se tudíž těsně přimknouti ku všem 
skutečnostem uvedené poměry určujícím.328) Jeho úkolem bude 
tudíž: 

1) postihnouti výnos: a) dle jeho kvality, a b) dle jeho kvan
tity, 

2) postihnouti důchod: a) dle jeho kvality, a b) dle jeho kvan
tity, a 

3) pokud to jde, postihnouti subjekt daně podle jeho poměr~ 
ného hospodářského postavení vůbec. " 

Na míru, do k~eré systém těmto požadavkům bude vyhovo
vati, bude míti vliv celá řada skutečností hospodářských, politic
kých a kulturních, ba i populace a territorium, jak poznamenává 

327) Srovn. Lorenz v. Stein, op. cit., str. 455. 
328) Srovn. Adolf Wagner, op. dt., str. 475: "Das Problem des Steuer

systems: die Ver bind ung einer Anzahl verschiedenartiger Steuern zu einem 
Steuersystem, d. h. einer solchen Kombination von Steuern, welche die 
Deckung des Bedarfs unter gleichzeitiger moglichster Berucksichtigung 
aller o bersten Besteuerungsgrundsa tze sicherť·. 
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Kollar,329) mohou zde vykonávati symptomatický vliv, poněvadž 
spoluurčují veřejné hospodářské poměry.330) 

"Čím jsou hos'podářské poměry jednodušší, čím méně je 
vyvinuta dělba práce, čím větší počet rodin provozuje stejnou 
hospodářskou činnost, a čím stejnoměrnější je používaná výrobní 
technika, tím jednodušší může býti i zdanění, aniž by to bylo 
v rozporu s oběma zásadami spravedlnostI.sSlt V praksi problém 
differenciačního systému nebude tak příliš obtížným. Poněvadž 
mathematicky přesného rozvržení daní nelze beztak nikdy dosíci, 
jest zamezení vážnějších a citelnějšícn křivd vše, co možno od 
dobrého systému požadovati. Všechny differenciační systémy 
jsou pouze kompromisy, v nichž spravedlnost jest modifikována 
praktickou proveditelností. 

DifferenciačnÍ daňové systémy můžeme zhruba lišiti' dle 
těchto skupin332): 

A) jediná všeobecná a progresivní daň důchodová; 
B) všeobecná progresivní daň důchodová ve spojení buď: 
1. s doplňkovou formální daní majetkovou, a to buď 

1) jedinou všeobecnou daní majetkovou, nebo 

329) Robert Kollar, Daňové břemeno a daňová únosnost, Praha 1926, 
str. 5: "Populace, ba i territorium mohou býti symptomatického vlivu 
na utváření se veřejných financi, ježto veřejné hospodářské poměry spolu
určují" . 

• 330) Srovn. N. G. Pierson, op. cit., stL 169: "Cette réglementation 
(des impOts) ne peut etre la méme dans chaque pays. II y a des différences 
dans les coutumes et les habitudes, dans le degré de développement, dans 
les idées juridiques, dans les conditions politiques des peuples : il faut tenir 
compte de tous ces élements. En outre, nous ne pouvons négliger les faits 
historiques" . Srovn. též Max-v~~tl. Lehrbuch der Finanzwissenschaft, 
Lipsko 1907, na str. 190, kde mluví o differenciačnim procesu a o syste
matickém vybudování moderních daňových systémů. 

331) Adolf Wagner, op. cit., str. 387. 
332) Srovn. s Hm Boleslav Fux, Reforma přímých daní ve státě česko

slovenském, Praha 1923, stL 90: "Cesty, jimiž praktická politika hleděla 
či hledí tomuto kardinálnímu požadavku vyhověti, jsou, pokud lze pře
hlédnouti, v podstatě trojího druhu: 

1) Forma surtaxy, či zvláštní přirážkové daně na důchod dani dúcho
dové podrobený, pokud plyne ze jmění, tedy pouze v rámci daně důchodové; 

2) forma jediné daně majetkové, a 
3) forma vice dani doplňkových postihujících ten který výnos zc 

jměni." 

--
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2. S celou řadou partiálních daní majetkových, anebo ve 
spojení 

II. a doplňkovou daní výnosovou, a to buď 

l. ve formě surtaxy, t. j. zvláštní přirážkové daně na 
všechny složky důchodu plynoucí ze jmění, nebo 

2. ve formě řady partiálních daní výnosových; 

C) všeobecná progresivní daň důchodová ve spojení jak 

1. s doplňkovou formální daní majetkovou, a to buď 

l. jedinou všeobecnou 'daní majetkovou, nebo 
2. s celou řadou partiálních daní majetkových; tak i sou

časně ve spojení též 

II. s doplňkovou daní výnosovou, a ta buď 

l. ve formě surtaxy, t. j. zvláŠtní přirážkové daně na 
všechny složky důchodu plynoucího ze jmění, nebo 

2. ve formě řady · partiálních daní výnosových. 

§ 4. For In a jed i n é vše o b e c n é pro g r e s i v n í d a n ě 
d ů c hod o v é. 

Ad A. Nejjednodušší a nejsnadněji proveditelnou z těchto 
differenciačních soustav jest jediná všeobecná a progresivní daň 
důchodová.333) Její výhoda a současně i nevýhoda spočívá v tom, 
že se omezuje na zjištění hospodářské funkce statků jen v jednom 
stadiu, totiž důchodovém. Její sazbu bude nutno stanoviti pod 
zorným úhlem i takových požadavků a skutečností, jež v tomto 
stadiu buď již nejsou zjistitelny (objektivní únosnost absolutní), 
anebo jež pomocí její jediné sazby nemohou býti splněny (objek-

333) Viz na ·př. W. N. Hancock, General Principlesof Taxation as 
Illustrating the Advantages of a Perfect Income Tax, Stat. and Soc. Irel., 
1855-56, kdež se navrhuje velmi duchaplný plán pro zavedení jediné daně 
důchodové. 

Podobný návrh podává v poslední době na př. P. D. Leake, The 
loundation of taxable capacity, Accountant, 1923. 
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tivní únosnost absolutní). Konečně, vzájemné hospodářské posta
vení osob bude lze postihnouti jen potud, pokud se projevuje ve 
výši nebo kvalitě důchodu. Všeobecně můžeme říci, že jest sice 
pravdou, že progresivní daň důchodová jíž sama o sobě znamená 
větší zatížení důchodových složek plynoucích z kapitálu, vzhleden1 
ku skutečnosti, že čím vyšší jest absolutní výše důchodu, tím větší 
bývá obvykle jeho složka kapitálová, a tím menší jeho složky ostatni. 
Jakožto široké a všeobecné pravidlo jest tento názor nesporn~ 
správný, avšak jakožto podklad pro rozvržení daňo"ého břemene 
jest příliš primitivní a hrubý. Není všec b€cně platného pravidla, 
jež by třebas i jen přibližně určovalo poměr mezi výší konkretního 
důchodu a mezi jeho kapitálovou složkou. 

Progrese daně důchodové jest vhodným prostředkem ku 
postižení sub'ektivní únQsnosti reJ~ivni, není však vhodným 
nástrojem ku vystižení neste'né k~ality- ~aňového ~k!.adu. Její 
použití k tc muto poslednímu účelu by v celé řadě, snad i ve většině 
individuelnich případů bylo nutně nespravedlivé. Můžeme proto 
krátce říci, že s vrchu zrríněrý účinek progresivnich sazeb na 
kapitálové důchodové složky jest incidentální, ne úmyslný, a že 
jest důsledkem dnešního zvláštního rozd~lení jmění a důchodů. 

§ 5. For m a vše o b e c n é pro g r e s i v n í d a n ě d ů -
chodové ve spojení s doplňkovou daní ma-

jet k o vou; • 

Ad B. Druhé řešení našeho problému se nám naskytne, vzdá
me-li se úmyslu splniti všechny postuláty únosnosti v jednom 
hospodářském stadiu, a rozvrhneme-li si tento úkol na stadia 
dvě, a to buď důchod a jmění, nebo výnos a důchod. Jinak řečeno, 
místo abychom chtěli vykonati vše pomocí daně jediné, učinime 
tak pomocí několika daní, různorodých sice, přes to však organicky 
souvislých. ÚkolelTI daně důchodové jakožto hlavní bude postih
nouti absolutní a relativní únosnost subjektivní, zatím co úko e.IJl.. 
daně neb daní doplňkových bude postihnouti absolutní a relativní 
únosnost objektivní~ Účinek bude ' ovsem různý dle toho, zvolí
me-li za základ daně neb daní doplňkových statky ve stadiu jmění, 
nebo ve stadiu výnosu. Na funkci a úkol daně hlavní tato 
okolnost však vlivu míti ne bude. 

Sborník věd právních a státnich XXVIII . 7 
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Zavedení daně důchodové jakožto hlavního článku systému 
nás staví před tyto hlavní problémy: 

a) . definice důchodu dani podrobeného, 
b) způsob stanovení základu daně, a 
c) stanovení sazeb. 

Ad a) Problémen1 prvním jsme se zabývali již v § 2. této 
hlavy, můžeme jej zde tudíž pominouti. 

Ad b) Zjištění základu daně důchodové jest možno celou 
řadou různých způsobů, z nichž hlavní jsou asi tyto: 

aa) skutečný účetní methodou zjištěný důchod, 
bb) důchod odhadnl1tý podle zevních známek, 
ee) důchod danovený paušálem dle pevných všeobecných 

směrnic. 

Ad aa) Methoda první jest povaze daně důchodové nej
přiměřenější, poněvadž se nejvíce přibližuje objektivní skutečnosti. 
Její veliká nevýhoda však jest, že předpokládá značnou vyspě
lost poplatníků, poněvadž vyžaduje, aby každý vedl přesné 
záznamy o všech svých příjmech a vydáních, a aby je vedl 
poctivě.334) Vedení záznamů však u poplatníků menších nelze 
vždy dobře docíliti, a bude jí proto používáno jen pro poplat
níky větší, u nichž se dá předpokládat větší vzdělání a větší 
zájem o přesné účtování, jehož potřebují již pro vlastní potřebu. 

Ad bb) Druhá methoda, totiž autoritativní odhad dle zevních 
známek, jest mnohem jednodušší než prvá, poněvadž čIní z by teč
ným zjišťovati soukromé poměry a nahlédati i do obchodních 
tajemství. Takovéto zevní známky jsou na př. životní míra, ve
likost a cena bytu, a pod. Její nevýhoda však spočívá v tom, že 
tyto zevni známky nebývají vždy neklamným znakem skutečného 
důchodu, a že poplatník je zde priliš vystaven nebezpečí libovolné
ho autoritativního odhadu. Také různost v nazírání jednotlivých 

334) Srovnej s tím C. F. Bastable, op. cit., str. 310: " .... the essential 
point is that the introduction of progression necessitates the adoption of 
the comparatively ineffective method of personal declaration for aU income 
(instead of taking it at the source), and thereby increases the opportunity, 
as the higher rate stimulates the desire, for evasion, which no doubt must 
"be aUoW'ed for" in estimating the yield of the tax, ... " 
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finančních úřadů odhad provádějících může vésti ku znq,čným 
nestejnoměrnostem a nesrovnalostem. Budé tudíž této methody 
používáno jen u menších a středních poplatníků, tedy tam, kde 
rozdíl mezi odhadem a skutečností již a priori nemůže býti příliš 
veliký. 

Ad ce) Konečně máme methodu třetí, jež už vůbec nebéře 
zřetele na skutečné individuelní poměry, nýbrž podle určitých 
zevních známek stanoví pomocí všeobecných jednotkových paušá
lu přibližný důchod. Proto se jí používá též jen u menších poplat
níků, a to oněch, u nichž zvolené zevní známky jsou naprcsto 
směroq.atnými pro výši důchodu, tudíž hlavně u zemědělců, 

u nichž se důchod může stanoviti prostp podle bonity a výměry 
obhospodařovaných pozemků, podle úrody v . místě, podle cen 
plodin a pod. Jest to methoda nejjednodušší a proto administ'ra
tjvně nejsnadněji proveditelná, a pokud je omezena jen na určitý 
druh poplatníků, objektivně dosti spravedlivá. 

Ovšem, všeobecně řečeno, základ daně důchodové, má-li 
tato vskutku plniti funkci jí přikázanou, může býti stanoven 
pouze v nejtěsnější shodě se skutečností. Z tohoto důvodu bude 
nevyhnutelno zjišťovati jej co možná v každém jednotlivém pří
padě zvláště a pro každý rok znovu, a to co možná dle přesných 
byť i jednoduchých přezkoumaných skutečností. Tím se již předem
vylučují veškeré methody ostatní. jichž lze tu použíti pouze k ově
ření zjištěných výsledků anebo výjImečně a pouze u specificky 
stanovených druhů důchodu jako pomůcky z nouze, tam kde 
příslušná data jsou nedostupná. 

Ad c) Posledním z těchto problélnů jest pak stanovení sazby 
takovým způsobem, aby se tato plně při mykala jak subjektivní 
únosnosti absolutní, tak i subjektivní únosnosti relativní. 

Vzhledem k subjektivní únosnosti absolutní bude sazba daně 
důchodoVé počínati až od onoho bodu, kde počíná i tato., totiž 
u částky převyšující fysiologické existenční minimum.335) Základem 

335) Srovnej s tím opačný názor hájený Cohném v Political Science 
Quarterly, roč. IV., str. 64-65: IIThe-State belongs as much to thé life of 
every civilised man as his daily food or the air; without the State a civilised 
existence is not thinkable. The minimum of every moral existence includes 
the blessings of the State. lt follows that the minimum of outlay for exi
stence mu st also include the necessary expence of the State .. Why should ' 

7* 



100 Jan M. Novotný: 

pro vyměření daně bude tudíž i jinak pouze důchod volný, t. j. 
celý důchod po odečtení fysiologické~O' existenčního minima. 
výše tohoto nebude pevná, -nýbrž se bude říditi stářím a zdravím 
poplatníka a členů jeho domácnosti, a též počtem těchtO' členů ,336) 

V druhém směru by přizpůsobení sazby daně důchodové 
subjekti vní únosnosti absolutní mělo míti za následek, mírnou 
progtesi počínající u důchodů tak velikých, že představují pod- -
statný zlomek celého národního důchodu, a že tudíž svým. sub
jektům poskytují větší než ptoporcionelní hospodářskou moc. 
Tato progrese však bude zcela pohlcena mnohem vyšší progresí 
z titulu subjektivní únosnosti relativní. 

Se zřetelem k této bude ' sazba daně důchodové progresivní. 
Nejprve se stanoví libovolné maximální procento progrese,337) 
kterého dali však dosáhne jen při důchodu nekonečně vysokém. 
Křivka progresivní sazby bude pak probíhati od bodu existenčního 
minima až do nekonečna takovým způsobem, že od jednohO' 
důchodového stupně ke druhému bude její vzrůst stále klesati, 
a to postupně, ne skáka Vě.33S) Přesný tvar této křivky bude zá vis
lým na celé řadě daných skutečností, zejména na částce, kterou 
má daň vynésti, pak na rozvrstvení důchodů ve státě, na stupni 
životní míry a pod. 

not the poorest citizen pay something towards security as well as purchase 
the bread that supports him?" 

Srovnej s tím též A. Held, Einkomrrtensteuer, Bonn 1872, str. 103: 
"Der Staat ist ffu alle ein Bedurfnis, seine Existenz ist fur die Gesamtheit 
notwendiger als das Le ben eine$ Einzelnen.' , 

336) Srovn. s tím Alfred Márshall, op. cit., str. 137: "We may say t bat 
tbe income of any c1ass in the ranks of industry is below its necessary leve 
wben any increase in their income would. in tbe course of time, produce 
a more tban proportionate increase -in their efficiency." 

337) Co se týče výše tohoto maxima viz názor, jejž.-projevil Sir Her
bert Samuel, The Taxation of the Various Classes of People, Journal of 
the Royal Sta tistical Society, březen 1919: "It is per ha ps unnecessary 
to recall that there is an element of regression, often a considerable element, 
in indirect taxes, particularly in those on food and drink. The effect of 
these regressive taxes will, it seems, continu~ to be felt to an ever incre
asing extent by direct progressive taxation." 

388) Srovnej s tím Ernst Gunther,_ Progresivsteuer oder Konfiskation, 
Berlín 1919, str. 26: " .... nicht nach dem absoluten sondern nach dem 
relatiyen Elnkornn1enszuwachs wird die Stufenbreite bestimmt." 
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Ad I. Prvním řešením differenciačního systému jest, že k dani 
důchodové jako hlavní připojíme doplňkovou daň majetkovou. 
Jde zde ovšem vždy o formální daň majetkovou, o níž se nepřed
pokládá, že by obvykle byla hražena z majetku, nýbrž z jeho 
V)TJlosu. Výhodou i nevýhodou doplňkové daně majetkové jest, 
že má splniti dva různé úkoly najednou, a sice postihnouti jmění 
jednal{ jakožto PLaI1l§L.Yýnosu a j~dna~ i jakož~o odklad 1:2-
úvěr a r~vu, jinak řečeno, že současně se jměním poskytujícím 
výnos postihuje i takové kapitálie, jež výnosu nedávají. Výhodou 
to jest potud, že se tu béře zře~el na skutečnost, .že již pouhé vlast
nictví nějakého statku znamená hospodářskou výhodu pro vlastní
ka, ježto jest mu podkladem pro úvěr, a reservou pro případ 
potřeby. V jiném směru však to má následky nepříznivé, pcněvadž 
majetková daň nemůže dobře rozeznávati mezi jměním poskytu
jícím výnos a jměním tento výnos neposkytujícím, ze kterého 
důvodu bude jmění první vždy" určité výhodě vůči druhému, 
poněvadž sazba bude stanovena pro jměni výnos poskytujícíl/ 
níže než by byla, kdyby zde jmění výnos neposkytujícího nebylo.J 

Přéd svým uskutečněním vyžaduje doplňková daň majetková 
rozřešení řady otázek, z nichž hlavní jsou: 

1) které skupiny statků mají býti dani podrobeny a do které 
míry, 

2) jakým způsobem jest tyto statky pro daňové účely oceniti, 
3) má býti jediná všeobecná daň majetková nebo více daní 

částečných, 

4) jak má · býti upravena sazba. 

Ad 1) U otázky první jde především o to, které skupiny statků 
mají býti z určitých důvodů sociálních, hospodářských, technických 
a jiných od daně .osvobozeny. Toto osvobození se bude obyčejně 
(nehledě na osvobození plynoucí z osoby vlastníka) vztahovati 
jen na statky užitné, a i zde jen potud, pokud jsou poměrně nedů
ležité, a pokud jich užívání nebývá obvykle předmětem směny. 
Důležité skupiny užitných statků, na př. obytné domy a nemovi
tosti vůbec, nebývají osvobozeny. Bývá to jen domácí zařízení, 
auton1obily, sbírky, atd., avšak jen potud, pokud jsou skutečně 
používány vlastníkem způsobem spotřebním, nikoliv použije-li 
se jich způsobem výdělečným. S tímto pak souvisí i otázka, má-li 
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býti majetek zdaňován dle své hodnoty hrubé nebo čisté, čili jinak 
řečeno, dáme-li majetkové dani povahu objektivní nebo subjek
tivní. Dluhy jsou vždy závazkem osob, nikoliv věcí, a proto je 
m:ftžeme odečítati jen u daní subjektivních, nikoliv u daní objek
ti vních. Rozhodneme-li se pro hodnotu hrubou, znamená to celou 
řadu případů dvojího zdanění u hypothek a jiných půjček, rozhod
neme-li se pro hodnotu čistou, znamená to velmi komplikované 
zjišťování a ověřování srážkových položek, jež dávají velmi svůd
nou příležitost k úniku daně v důsledku různého oceňování hodnoty 
jmění a hodnoty zápůjčky. 

Poněvadž však daň majetková má býti doplňkem daně důcho
dové, která již subjektivní stránku postihuje, nezbyvá než rozhod
nouti se z důvodů soustavy pro daň objektivní, tedy pro zdanění 
majetku dle hodnoty hrubé. Dvojímu zdanění se pak můžeme 
vyhnouti tím, že zdaníme pouze kapitál reální, t . j . bez ohledu na 
obligační nároky Bude to podobná methoda jako jest používána 
ve statistickém výpočtu národního jmění. 

Ad 2) Dalším, snad nejobtížnějším problémem jest ocenění 
majetku pro daňové účely, poněvadž na tomto bude nejvke zá
viseti spravedlnost této daně. 

Oceňovacích method jest celá řada . Hlavní z nich jsou asi 
tyto: 

a) slušná tržní hodnota, 
b) hodnota při nedobrovolném prodeji, 
c) původnÍ' hodnota pořizovací nákupní (resp. výrobní) po 

srážce znehodnocení a připočtení zvýšení hodnoty, 
tl) dnešní pořizovací hodnota, 
e) kapitalisovaná hodnota 

aa) dle výnosu skutečného, 
bb) dle výnosu presumptivního, 
ce) dle výnosu průměrného . • 

Tato kapitalisace může býti provedena bud dle urokové 
míry dočasné nebo stanovené pevně jednou pro vždy. 

Způsobu ocenění zdanitelné hodnoty může býti použito též 
ku kvalitní differenciaci jednotlivých druhů majetku, znamená 
to však prakticky opuštění principu jediné daně všeobecné ve 
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prospěch principu řady daní partiálních, proto se o tom blíže 
nezmiňujeme. 

Ad a) Nejspravedlivější snad z oceňovacích method jest ona, 
jež se zakládá na přiměřené tržní ceně, poněvadž tato cena nejlépe 
vystihuje hospodářskou moc, kterou vlastnictví statku jednotlivci 
poskytuje. Ovšem, nebéře zase, zřetele k prodejnosti, a zejména 
ne na větší či menší objektivní hodnotu, kterou statek má pro 
vlastníka vzhledem k jeho zvláštním potřebám nebo schopnostem, 
anebo vzhledem k jeho ostatnímu jmění (na př. hospodářské 

budovy pro vlastníka okolních pozemků, a pad., není zde rrrlněno 
pouhé subjektivní pretium affectionis, nýbrž skutečná hodnota). 
Také bude její stanovení značně zatěžovati berní aparát, poněvadž 
poměry trhové podléhají neustálým změnám, jež sledovati není 
vždy snadno. Tento způsob ocenění bude proto přes svoji sprave
dlnost málokdy používán, poněvadž bude technicky obtížný, 
a V důsledku toho i nákladný. 

Ad b) Druhá methoda n1á výhodu, že chrání poplatníka před 
placením daně z částky vyšší, než kterou po případě skutečně bude 
moci dosáhnouti, poněvadž béře zřetel také na prodejnost statku 
a na případnou omezenost jeho trhu. Na druhé straně jest však 
začasté velmi obtížno, pro nedostatek vhodných srovnávacích 
předmětů, odhadnouti hodnotu v nuceném prodeji docílitelnou. 
Konečně výsledkem této methody jest, že základ daně je mnohem 
nižší, a že je proto nezbytno vybírati ji poměrně vyšší sazbou. 
Tato okolnost ovšem není docela žádoucí, poněvadž každá ne
přesnost neb omyl jsou potom tížeji pociťovány než v případě 
prvním. Přes všechny nesnáze jest však tato methoda dosti oblí
bena, poněvadž jest méně riespravedlivo, zdaním-li někoho trochu 
níže než bych měl, než kdybych jej zdanil trochu výše než kolik 
činí jeho spravedlivá náležitost, což jest zcela v souhlase se záko
nem o klesající užitné hodnotě statků. 

Ad c) Třetí methoda, pokud by měla býti používána vše
obecně a san1a o sobě, jest, přesto, že je theoreticky přesná 
a správná, zřejmě nepraktická, poněvadž není snadná a je příliš 
komplikovaná. Předpokládá řádně vedené obchodni knihy a řádně 
sestavené bilance. Není vždy dobře možno vyjádřiti původni 
pořizovací náklady v p.enězích přítomné kupní síly, a výpočet 
znehodnoceni a zhodnocení jest nanejvýš obtížný a detailovaný, 
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. zejména poněvadž pro to není všeobecně platných pravidel. 
Z těchto důvodů by tento způsob ve velkém počtu případů vedl 
k absurdnostem zcela odchylným od skutečného stavu, hodí 
se proto pouze pro některé specielní skupiny statků, zejména 
výrobních, jako jsou na pře tovární budovy, stroje a zařízení 

a pod. Konečně jest tento způsob na místě tam, kde srážky 
a přirážky nepřicházejí v lívahu, t. j . zejména při oceňování 
zásob. Pokud byly zakoupeny, platí tu hodnota pořizovací, 

pokud jde o výrobky vlastní, hodnota výrobní. 
Ad d) Také čtvrtá methoda se nehodí pro všeobecné použití, 

poněvadž nebéře zřetele na zastaralost nebo nemodernost statků, 
a na jejich užitečnost pro dočasného vlastníka. Nejlépe to illustiu
je případ továrny vybavené nemoderními stroji, jež se už nevyrábi, 
a jichž reprodukční cena by byla zcela neúměrná, po případě 
dnešní pořizovací cena továrny na likéry nebo pivovaru v pro
hlbičním státě. Této methody bude s určitými moditikacemi 
použito v zemích, v nichž nastaly veliké přesuny v kupní hodnotě 
peněz, a pa,k u majetkových předmětů, pro něž není vhodného 
srovnávacího objektu, a jichž hodnotu nelze jinak určiti. 

Ad e) Užíváme-li páté oceňovací methody, tu vlastně není 
velkého rozdílu - snad mimo případné rozdíly v základu - mezi 
daní majetkovou a daní výnosovou. Nesnáz tu záleží v okolnosti, 
že všechny statky, i jsou-li stejného druhu, neposkytují vždy 
stejný výnos, a že i výnosy statků identických se mění. Též ne 
všechen výnos jest výnosem čistě kapitálovým. Velká část výnosu 
může býti začasté risikovou premií, a jest zřejmo, že tyto dvě 
složky nemůžeme posuzovati stejně. Vedle toho methoda nebéře 
zřetele na prodejnost statků. Z těchto důvodŮ bude tato me
thoda sotva kdy používána samostatně, hlavním jejím úkolem 
bude korrigovati a kontrolovati přiměřenost odhadů docílených 
methodami jinými. 

Jest ovšem nepřehledná řada kombinací a n10difikací mezi 
těmito oceňovacími methodami, jež jsou indi viduelně přizpůso
beny některé specifické potřebě, nebo jichž účelem jest zamezení 
některé zvláštní nevýhody. Bude vždy záležeti na kulturnhn 
stupni a na hospodářském charaktaru země (průmyslová nebo 
zemědělská), na historickém vývinu daní (ony daně, jimž poplat
níci nejvíce uvykli), ' a na ostatních sociálních a finančně-technic-
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kých okolnostech, která methoda pro tuto zemi se ukáže nejvhod .. 
nější a nejúspěšnější. Spravedlivou bude ona, kterou veřejné 
mínění a právní cit občanstva za takovou bude považovati. 

Ad 3) Dalším problémem, jejž musíme rozřešiti, jest, máme-li 
zavésti doplňkovou daň majetkovou všeobecnou a jedinou, anebo 
několik daní partiálních. Všeobecná daň majetková může býti 
jak subjektivní, tak i objektivní, kdežto majetková daň partiální 
může již dle své povahy býti pouze objektivní. Protože však obě 
tyto daně mají míti povahu daní doplňkových k subjektivní 
dani důchodové, jest zřejmo, že i daň všeobecná, pokud má míti 
příslušné místo v našem systému, může býti pouze daní objek
tivní, byť bychom při ní brali zřetel i na určité známky povahy 
subjektivní (jako jsou na př. dluhy, a pod.). U daní partiálních 
takovýto zřetel na snahy subjektivní jest ovšem již a priori ne-li 
vůbec nemožný, aspoň mnohem nesnadněji proveditelný. 

První řešení, totiž všeobecná daň lnajetková, má výhodu 
jednoduchosti, za to však příliš generalisuje, kdežto druhý způsob, 
t. j. více daní partiálních, jest sice spravedlivější, ale za to složi
tější. Ovšem differencovati mezi skupinami statků může i vše
obecná daň tÍln, že pro ně stanoví rozdílné oceňovací směrnice, 
avšak to jest již věcně téměř totéž, jako řada daní partiálních, 
jen' forma jest jiná. Nehledě k této možnosti, jest soustava parti
álních daní majetkových vůči dani všeobecné ve výhodě, poněvadž 
dává m,ožnost differenciace mezi různou relativní únosností jednot
livých . majetkových skupin, zejména co do jejich bezpečnosti 
a tTvalosti. 

Na druhé straně tato differenciace působí značné nesnáze. 
Zařazení statků do daňových skupin bude začasté obtížno, a též 
jakékoliv srážky jsou zde neproveditelny, a mnohdy bude proto 
nemožno vyhnouti se dvojímu zdanění, jako na př. u dluhů zajiš
těných na nemovitostech, jež jsou vždy závazky osob a nikoliv 
věcí, tedy povahy subjektivní, nebo u zdanění továrny i akcií 
společnosti, které patří a pod. 

Pro tyto obtíže se prakse přese vše obyčejně rozhodne pro 
jedinou ale všeobecnou daň majetkovou, jež béře zřetel také 
na dluhy. 

Ad 4) Dalším problémem jest stanovení sazby takovým 
způsobem, aby plně vyhovovala danému úkolu, totiž postihnouti 
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základ daně dle j·eho objektivní únosnosti relativní i absolutní. 
Pokud máme pouze jedinou doplňkovou majetl{ovou daň 

všeobecnou, nebudeme .moci přizpúsobiti ji relativní únosnosti 
rúzných druhů majetku, vyjma tím zpúsobem, že bychom sta
novili pro jednotlivé majetkové skupiny rozdílný zpúsob ocenění, 
takže by pak základ daně neměl nic ce:> činiti se skutečnou hodno
tou statkú, tím ale bychom ve skutečnosti dospěli k řadě parti
álních daní majetkových. 

Pouze partiální daně múžeme přizpúsobiti objektivní únos
nosti relativní tím, že pro jednotlivé druhy majetku stanovíme 
nestejně vysoké základní sazby. Vzájemný poměr výše sazeb 
musí přibližně odpovídati prúměrnému obecnému hodnocení 
jednotlivých majetkových skupin, a bude . se proto říditi 

individuelními poměry té které země. Čím více těchto skupin 
bude, tím bude daň spravedlivější, avšak též složitější, čím jich 
bude méně, tím bude daň paušálnější, za to však jednodušši. 
I zde bude mnoho záležeti na stupni hospodářského vývoje, a na 
veřejném mínění, pro co se rozhodneme. . 

Zbývá nám potom přizpúsobiti základní sazbu daně objektiv
ní únosnosti absolutní, tudíž v tomto případě postihnouti větší 
než proporcionelní hospodářskou moc, kterou propújčuje vlast~ 
nictví mimořádně vysokých kapitálových aggregací. Poněvadž 

tato větší moc se prakticky projevuje teprve u kapitálových ag
gregaci representujících podstatný zlomek všeho kapitálu vúbec, 
tedy jakožto dúsledek monopolu, múže i progrese, má-li ji posti
hovati spravedlivě, počíti až u těchto velkých kapitálových ag
gregací. A ježto ani pak tato moc vzhledem k ostatním hospo
dářským činitelúm nemúže rústi neomezeně, nýbrž jen do určité 
shora vymezené výše, tu i progrese múže býti jen velmi ·mírná 
a omezená. 

§ 6. For m a vše o b e c né p 1" o g r e s i v n í d a n ě d ů
chodové ve spojení s doplňkovou daní vý

n o s o vou. 

Ad B.-II. Další differenciační soustavou jest všeobecná 
progresivní daň dúchodová ve spojení s doplňkovou daní výnoso
vou, a to buď 
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1) ve formě surtaxy, t. j. zvláštní přirážkové daně na všech y 
slo~!gr důchodu plynoucí ze jmění, nebo 

2) ve forn1ě řady partiálních daní výnosových. 
Ad 1) Forma surtaxy jest vlastně všeobecnou daní n~ výgQ.s U 

kapitá~ jest proto ve svých účincích značně podobna všeobecné 
dani majetkové. Rozdíl záleží jednak v tom, že surtaxa nemůže 
bráti zřetele na hospodářskou moc, kterou dodává vlastlllCká 
disposice kapitálem, poněvadž krit;;iem jest zde výnos a ne kapi-
tál, a jednak v tom, že místo ve stadiu jmění postihuje ob· ekti ~ni 
únosnost ve stadiu důchodu (resp. u partiálních daní výnosových 
ve stadiu výnosu). Důsledkem jest velmi zajímavý posun v rozvr-
žení daně, jehož velikost závisí ovšem i na způsobu zjištění daňo
vého základu, a značná podoba tohoto systému s jedinou všeobec-
nou daní důchodovou, zmíněnou shora snb A. 

Základ surtaxy může býti zjišťován buď dle stejných pravidel 
jako základ pro daň důchodovou, anebo dle pravidel rozdHných. 
"2rvní způsob jest jednodušší a snáze proveditelný, dtuhý opět 
lépe odpovídá rozdílnému .charakteru a úkolu surtaxy. Důvodem 
pro samostatný způsob zjišťování základu surtaxy bude zejména 
obtíž spojedná s allokací srážek, zejména dluhů. Má-li surtaxa 
plniti svůj úkol, totiž postihnouti únosnost objektivní, nesmí za 
svůj základ, přes povahu hospodářského stadia, v němž čerpá 
svoje data, bráti částky zjišťované s ohledem na znaky výhradně 
subjektivní, nýbrž musí tyto aspoň. převážně pominouti. Tento 
způsob zdanění múže býti ovšem všemožně m?difikován a při

způsoben zvláštním poměrům či přáním. Ve skutečnosti však tato 
surtaxa zůstává vždy více či méně samostatnou daní výnosov.,ou. 

Stanovení sazby surtaxy bude vždy obtížné vzhledem k tomu, 
že tato daň se vybírá teprve v hospodářském stadiu následujícím 
po onom, jež vlastně má postihnouti. Místo aby postihla statky 
v jejich funkci výnosové, postihuje je až v jejich funkci důchodo-
vé, kdy jejich rozdělení a seskupení je zcela jiné, než bylo ve stadiu 
předešlém, a kdy tudíž i j~jich absolutní únosnost byla zcela jiná 
než potom. Surtaxou můžeme postihnouti ou ze relátivní úno~
nost objektivní, poněvadž tato nezávisí od výše agglomerace '!J 
nikoliv však únosnost absolutní, poněvadž tato je podmíněn~ 
vyší agglomerací statků, jež V tomtG jejich hospodářském stadiu 
není již zjistitelna. Důsledkem jest, že surtaxa, nemá-li překro-
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čovati meze svých možností, může býti pouze l~roporcionelní, 
nikoliv progresivní. Poněvadž kvalitní differenciace jest pomocí 
jediné surtaxy nemožna, půjde o to, stanoviti její sazbu tak, 
aby nevyhnutelná nespravedlnost byla objektivně minimální. 
Toho dosáhneme přizpůsobením její sazby váženému, tedy nikoliv 
jednoduchému průměru relativních hodnot všech složek jejího 
základu. 

Druhým nesnadným problémem, před který nás tato soustava 
staví, je definice a zjištění kapitálové složky důchodu, zejména 
tam, kde tento sestává z výnosů povahy smíšené. Zde nezbude 
nic jiného, než opět učiniti kompromis mezi spravedlností a pro
veditelností. Toho lze dosíci buď 1) tím, že pojmu složky kapitá
lové se dostane specifického vymezení, anebo 2) tím, že se stanoví 
dvě hranice, a to jedna, až po kterou všechny důchody mají býti 
považovány za nepocházející z kapitálu, a druhá hranice, nad 
kterou se všechny důchody považují za kapitálové. 

Pomocí methody první zbavíme se nutnosti differencovati 
přečetné důchodové složky, jež jsou sice theoreticky původu 
smíšeného, avšak u kterých jedna z jejich složek na tolik převažuje, 
že je zcela dobře můžeme zařaditi mezi důchodové složky čistě 
kapitálové nebo nekapitálové, aniž bychom jejich povahu blíže 
analysovali . Nad to pak má zde zákonodárce příležitost, aby 
z důvodů technických neb specielních přikázal některé poměrně 
nevýznamné skupiny do tříd jiných, než do nichž by svojí povahou 
patřily. 

Methodou druhou se toto může ještě dále 'T.jednodušiti tím, 
že.se stanoví dvě hranice, mezi nimiž se surtaxa uplatňuje. Takto 
se již a priori upouští od analyse důchodů nepatrných, v nichž 
složka kapitálová, i pokud ve výjimečných případech jest poměrně 
veliká, jest vzhledem k své absolutní výši bezvýznamná, a od 
roztřídění důchodů velmi velikých, u nichž opět složka nekapi
tálová, třebas značné absolutní výše, jest v poměru k výši celého 
důchodu nevýznamná. 

Takto se může praktická finanční politika vyhnouti velké 
části c,btiží s touto differenciační methodou spojených, zejména 
tím,. že se nepouští do řešení otázky, pokud určitý důchod, jenž 
je'it spíše výsledkem vrozených schopností než práce, jest důcho- . 

dem z práce nebo bezpracnou přednostní rentou. Další výhodou 
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jest její poměrná jednoduchost. V této okolnosti leží však. současně 
i její druhá veliká nevýhoda, totiž nedostatek diffefenciace mezi 
různou relativní únosností jednotlivých skupin kapitálových 
duchodových složek. 

Ad 2) Dalším stupněm differenciace jest kombinace všeobecné, 
progresivní daně duchodové s více partiálními daněmi výnosovými. 
Teprve nyní márne možnost pomocí této methody plně vystihnouti 
jak subjektivní, tak i objektivní únosnost absolutní a relativní, 
pO'něvadž zde jsou statky zachyceny v obou směrodatných hospo
dářských funkcích, totiž ve stadiu výnosu i ve stadiu duchodu. 
Velmi spravedlivou differenciaci zde umožňuje také okolnost, 
že lze differencovati vedle výnosu kapitálových také výnosy 
pracovní a podnikatelské, což u systénlu předešlých bylo prove
ditelno jen nedokonale. 

Tento systém nás staví před nutnost rozřešiti hlavně čtyři 
problémy, totiž 

a) zpusob stanovení základu daně, 
b) stanovení počtu a hranic daní, 
c) ~pUsob nakládáni s výnosy smíšenými, a 
d) stanovení sazeb. 

Ad a) Podobně jako jest tomu u daní majetkových, jest i zde 
celá řada zpusobů pro stanovení d'1,ňového základu. Hlavními 
z nich jsou 

aa) skutečný účetní methodou zjištěný peněžní výnos, 
bb) výnos odhadnutý dle zevních známek, 
ce) výnos průměrný, 
dd) výnos pevný, stanovený jednou pro vždy. 

Ad aa) První zpusob zjišťování základu jest nejspravedlivější, ' 

poněvadž se nejvíce phbližuje skutečnosti. Jest. však značně 

komplikovaný, a předpokládá vysokou odbornou úroveň jak 
II poplatníka, tak i u finančního kontrolního orgánu. Vzhledem 
k tomu, že nebude vždy možno poplatníkovy účty podrobně 
zkoumati, předpokládá též buď vysokou mravní úroveň u poplat
lúka, nebo zavedení obzvláště přísných trestu pro úmyslněnesprávné 
vedení knih. Z těchto duvodů je tento zpusob doporučitelný pouze 
tam, kde tyto předpoklady jsou co nejvíce splněny, tedy hlavně 
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u poplatníků tak velikých, aby vedení nesprávných knih· již 
z důvodů obchodních bylo ztíženo, a kde dobré jméno firmy ,má 
tak vysokou hodnotu, že by se prostě nevyplácelo vystaviti se 
nebezpečí její ztráty v případě odkrytí nesprávných marůpulací. 
Nevýhodou tu ovšem vždy zůstane fluktuace ve výnosu daně, 
jenž bude záviseti na konjunktuře. Tato okolnost má však i přizni
vou stránku, poněvadž poplatník bude platiti daně jen tehdy, 
když bude vydělávat, a jen dle toho, kolik vydělá. 

Ad bb) Druhý způsob, totiž pouhý odhad výnosu podle zevních 
známek, jest již méně spravedlivý, než první, ale mnohem jedno
dušší. Účetní pomůcky jsou zde zcela zbytečny, jsou nanejvýše 
jednou z mnoha známek. Užívá se ho zejména ku zjišťování výnosu 
malých a středních podrůků, jež obyčejně nevedou žádných knih. 
Takové vnější známky jsou pak zejména: poloha, rozsah, obor, 
počet zaměstnanců, způsob života majitele podniku, a pod. Jeho 
výhodou jest také, že jest zbytečno vnikati do obchodních tajem
ství. Jeho nevýhody záleží v rozdílu mezi ním a mezi výnosem 
skute.čným, jenž zejména v letech min10řádných jest často vebrů 
značný. Celkem možno říci, že jest to stará, a pokud se provádí 
v mezích zdravého rozumu, a to nutno předpokládati, také osvěd
čená a za normálních poměrů plně vyhovující methoda. 

Ad ce) Další způsob, totiž stanovení výnosu průměrného, 
znamená ještě další odklon od objektivní skutečnosti. Výhodou 
pro stát tu jest, že výnos daně je mnohem stálejší, poněvadž ne
závisí od dočasné změny v k(;mjunktuře, a že tu odpadá každoroční 
nové zjišťování daňového základu. Výhodou pro poplatníka jest, 
že ví už předem, kolik bude musit platiti, ' a že se dle toho může 
zaříditi, nevyhodou jest však, že musí platiti i tehdy, když v do
tyčném berním roce ničeho nevydělal. Tento' způsob bývá často 
kombinován s předcházejícím, a používá se ho rovněž povětšině 
pro malé a střední podniky. 
. Ad dd) Poslední z těchto způsobů, totiž stanovení pevného 

výnosu jednou pro vždy, se už vůbec neohlíží na skutečnost. Jest 
ze všech nejjednodušší, ale proto též nejméně spravedlivý .. Lze 
ho proto použíti jen u takových výnosových kategorií, které maji 
velmi stálou, trvalou a neměnnou povahu, tedy zejména u , ne
movitostí. Pro stát má výhodu naprosté stálosti a trvalosti, a pře
devším naprosté administrativní jednoduchosti. Nevýhoda však 
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spočívá V tom, že pevné sazby, jež původně byly stanoveny stejno
měrně, se průběhem času a nasta všími hospodářskými změnami 
stále víc a více vzdalují od skutečnosti, a sice nestejnoměrně. 

takže se daň pomalu stává nespravedlivá. Je zde tudíž potřeba 
občasné avšak podrobné revise, jež jest ovšem velmi nákladná. 
Pro poplatníka jest daň dosti výhodná, poněvadž ví, že do daleké 
budoucnosti zůstane nezměněna. Ztrácí proň téměř povahu daně, 
a stává se věčnou rentou. 

Ad b) Naším druhým problémem bude stanoveni počtu a hra
nic jednotlivých daní výnosových. Skupiny tyto se budou při
mykati povaze pramene výnosu a budo~ asi tytO:339) 

aa) daně na výnos kapitálu, a to 

oc) kapitálu pozemkového, 
~) kapitálu domovního, 
y) kapitálu ostatního, 

bb) daně na výno~ činnosti pracovní a tO:340) 

oc) provozované nesamostatně,341) 

ococ) zaměstnanci veřejní, 

~~) zaměstnanci soukromí, 
yl') dělníci, 

~) provozované samostatně hlavně svobodná povolání~ 

ce) daně na výnos činnosti podnikatelské, 
dd) daně na výnosy smíšené, 

Uvnitř těchto skupin pak můžeme utvořiti ještě další kvalitní 
podskupiny podle poměrné výnosnosti jednotlivých výnosových 
pramenů, t. j. dle poměru mezi kvantitou pramene a výnosu, 

339) Srovn. s tím Karel Engliš, op.' cit., str. 352: 

I. Podnikatelský zisk - daň výdělková, 

II. Výnos kapitálový: 
a) kapitál pozemkový - daň pozemková, 
b) kapitál domovní - daň domovní, 
c) kapitál ostatní - daň rentová, 

III. Výnos práce - daň z práce (služného)." 

340) Srovn. s tím. Eheberg, op. cit., str. 285: ,;Bei der Besteuerung des 
Arbeitsertrages 3 Gruppen: 1) Handarbeiter, 2) Beamte, 3) Liberale Be
rufe. " 

341) Srovn. Taussig, op. dt., lL, str. 208. 
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a můžeme je pak rozlišiti i sazebně, jako se to děje na př. u naší 
zvláštní daně výdělkové. 

Takovýchto skupin a podskupin můžeme sestaviti neomeze
nou řadu, bude záviseti pouze na tom, jak daleko v této kvalitní 
differenciaci chceme a můžeme jíti. Bude to opět, jako vždy 
kompromis me~i spravedlností a jednoduchostí. Narazíme ph 
ton1 vždy na výnosy povahy smíšené, t. j. takové, na nichž n1á 
podstatný podíl více než jedna výnosová složka. Tento problém 
však jest tak důležitý, že si zaslouží zvláštního odstavce . . 

Ad c) Snad nejc.btížnějším problémem, před který staví nás 
tento differenciační systém, jesst stanovení způsobu, jakým nej
lépe nakládati s výnosy sn1íšenými. Většina výnosů ve skutečném 
životě se vyskytujících jest výrrosy smíšenými. Zejn1éna . výnos 
činnosti podnikatelské se téměř nikdy nevyskytuje ve své čisté 
formě, nýbrž obvykle ve spojení s výnosem práce a kapitálu. 
Technické obtíže, spojené s uspokojivým rozložením těchto výnosů 
na jejich komponenty jsou tak veliké, že jest výhodnější vzdáti 
se vůbec takového rozboru, byť i na značný úkor spravedlnosti. 
Prov.edeme to tím způsobem, že utvoříme zvláštní skupinu výnosů 
smíšených, pro kterou pak váženým průměrem odhadovaného 
súčastnění jednotlivých výrobních činitelů stanovíme sazbu. 
Vycházejíce pak z empirického, byť i dosti hrubého předpokladu , 
že čím je výnos absolutně vyšší, Hm vyšší je jeho složka kapitálová, 
stanovíme uvnitř této sazby skupiny výnosů dle jejich absolutní 
výše, a přizpůsobín:e pomocí přirážek neb srážek základn! jejich 
sazbu předpokládanému, průměrnému podílu kapitálu. 

Ad d) Poslednim z těchto problémů jest pak stanovení sazeb 
výnosových daní takovým způsobem. aby tyto mohly plnit 
funkcí v systému jjm přikázanou. Naším úkolem bude tudíž 
přizpůsobiti sazbu jednak 

aa) objektivní únosnosti relativní, a jednak 
bb) objektivní únosnosti absolutnÍ. 

Ad aa) Postihnouti výnos podle objektivní únosnosLÍ relativní 
znamená daňově jej differencovati podle poměrné výnosnosti 
a dle ostatních směrodatných vlastností jeho pramene. U výnosů 
kapitálových jest tato poměrná výnosnost, t. j. poměr mezi kvan
titou výnosu a pramene, uvnitř jednotlivých kapitálových skupin 
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dosti stejnorněrna, příliš velikých rozdílů zde není, poněvadž větší 
výnosnost se projeví též zvýšením hodnoty pramene, takže se 
poměr opět vyrovná. Zcela jinak se však věci mají u výnosů čin
nosti p:racovní a podnikatelské, poněvadž zde není možno oceniti 
pramen výnosu, t. j. lidskou osobu v penězích. 

U výnosů kapitálových postačí differenciace dle kapitálových 
skupin, přizpůsobená průměrné relativní výnosnosti těchto sku
pin, a stanovená spolu s ohledem na ostatní směrodatné vlastnosti, 
jako bezpečnost, trvalost, stálost, a pod. U výnosů činnosti pra
covní a podnikatelské budeme naproti tomu nuceni stano viti 
skupiny - v nedostatku měřítka jiného - podle jejich absolutní 
výše. U výnosů podstatně smíšených se oba druhy sazeb kom
binuji,' a výsledkem jest jejich differenciace podle poměru mezi 
výnosem a mezi kapitálovými prameny. Tím, že prameny nekapi
tálové se neocení, dosáhne se právě žádané differenciace nekapi- . 
tálových výnosových složek podle jejich absolutní výše . 

Vzhledem k tomu bude pak základní sazby stanoviti takto: 

fl) U . výnosů kapitálových čistých v poměru k průměrné 
kvalitě výnosu, resp. jeho pramene, 

~) u výnosů činnosti pracovní a podtŮkatelské v _ poměru 
k jejich absolutní výŠi. Výnosy se rozdělí na skupiny dle jejich 
absolutní výše, a pro každou skupinu se stanoví zvláštní sazba, 

y) u výnosů smíšených podle poměru mezi výší výnosu a výší 
kapitálového pramene, čímž se současně vysti~ne i jejich složenÍ. 
výnosy se rozdělí na skupiny dle tohoto poměru a pro každou 
skupinu se stanoví zvláštní sazba, odpovídající průměrnému 

slošení výnosů v těchto skupinách. 

Ad bb) Dalším úkolem . bude přizpůsobiti základní sazby 
objektivní únosncsti absolutní., a to ve dvojím směna: jednak 
stanovením hospodářského existenčního minima, jednak progres~. 

Objektivní existenční minimum se stanoví percentuelním 
zlomkem výnosu, jenž musí býti objektu ponechán, aby nebyla 
podlomena nebo ohrožena jeho další hospodářská existence. Toto 
bude platiti stejně u výnosů kapitálových i u výnosů činnosti 
pracovní a podnikatelské. 

V druhém směru h de úkolelTI daně výnosové postihnouti 
větší absolutní únosnost výnosů representujících podstatný zlo-

Sbornik věd prá, nich a státnicb XXVIII. 8 

- .--~--~ 
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mek všeho výnosu v příslušném oboru dosaženého . .Jedná se tedy 
o výnos, u něhož se ·prakticky projevuje vliv monopolu. Vzhledem 
k povaze tohoto vlivu bude progrese velmi mírná, a počne teprve 
u výnosú absolutně velmi vysokých.M2) 

§ 7. For m a vše o b e c n é- p r ,o g r e s i vn í d a n ,ě d uc h o
d o v é ves poj e n í s do plň k o v Ý mi Q. .a něm i y ý

n o s o v Ý m i i ma jet k o v Ý mi. ' 

Ad C) Poslední systém, jenž jest kombinací obou předchá~e'
jících, jest sice nejsložitější, ale proto též nejlépe přizpůsobitelný 
všem i nejrozmanitějším okolnostem, už proto, že postihuje stat~y 
ve třech postupných hospodářských funkcích, totiž ve stadiu 
výnosu, dúchodu a jmění.343) Úkoly jsou zde rozvrženy tak~'o: 

1. Úkolem progresivní daně dúchodové jest postihnouti 
subjektivní únosnost relativní, i absolutnt . 

2. Je-li druhým článkem systému surtaxa, je jejím ~olem 
postihnouti objektivní únosnost relativní, je-li to skupina ' daní 
výnosových, tu je jejím úkolem postihnouti objektivní únosnost 
relativní i absolutní. . 

3. Úkolem jediné nebo několika daní majetkových jeposti
ženI 'vzájemného hospodářského postavení poplatníkú, pokud ' na 
ně má vliv vlastnictví majetku jako takové. Postihnouti poplat
níka dle jeho relativního hospodářského postavení, pokud 'se to 
neprojevuje v dúchodu, výnosu neb majetku, ovšem touto sou-
sta vou nelze. ~ 

342) Pro opačné názory na progresi u dani výnosových viz shora v hla 
vě 1., § 5. 

343) Srovn. s tím C. F. Bastable, op. cit., str. 344: "The foregoing con
siderations and actual fiscal practice have given countenance to the direc~ly 
opposite doctrine, wbich has been perhaps most precisely enunciated by 
Al'thul' Young: Political Arithmetic: "The mere circumstance of taxes being 
very numerous, in order to raise a given sum. is a considerable step towards 
equality in the burden falling on the people; if I were to define a good sy
stem of taxation it should be that of bearing lightly on an infinite number 
of points, heavily on none. In other words, that simplicity in taxation is 
the greatest addiiional weight that can be given to taxes, and ought ÍI?
every country to be most sedulously avoided." .... A statement quoted 
with approval by Sir G. Lewis Northcote, Financial Policy, 309. Mr. B. 
Holland has recently sought to revive it, Economic Journal VII., 219-20." 
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Vzhledem k tomuto úkolu budou pak upraveny též sazby 
jednotli vých daní a to: 

1. Sazba daně důchodové bude upravena zcela stejně jako 
tomu bylo dosud 

2. V případě, že druhým článkem systému jest jediná surtaxa, 
bude naším úkolem upraviti její sazbu tak, aby ji byla postižena 
vyšší relativní únosnost objektivní kapitálových důchodových 

složek v poměru k složkám ostatním. Toho dosáhneme sazbou 
proporcionelnLPoněvadž zde nemůžeme differencovati mezi 
jednotlivými složkami kapitálovými, musíme sazbu stanoviti tak, 
aby byla objektivně co nejméně nespravedliva. Toho, jak zmíněno 
shora, dosáhneme tím, že ji přizpůsobíme váženému průměru 
relativních hodnot jednotlivých složek, nikoliv průměru jedno
duchému. Možnosti postihnouti zde také objektivní únosnost 
absolutní se musíme v tomto případě, jak též zmíněno shora, 
již a priori vzdáti. 

V případě, že druhým článkem systému jest - řada partiálních 
daní výnosových, bude nejprve nutno stanoviti skupiny výnosii 
tak, jako shora, a pak teprve sazby, jež také budou závisly na' 
stejných podmínkách jako v systému B-II. 

3. Úkol daní majetkových v tomto systému bude mnohem 
užší než tomu bylo v systému druhém a bude se omezovati pouze 
na postižení oné způsobilosti, kterou dodává vlastnictví majetku 
samo o sobě. Důsledkem toho bude v tomto případě i sazba daně 
majetkové poměrně mnohem nižší než jaká by za stejných okol
ností byla v soustavě druhé. Jinak však bude sazba stanovena 
stejně jako shora, a sice ať jde o jedinou všeobecnou daň majet
kovou, nebo o řadu daní partiálních. 

8* 
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