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JAN M. NOVOTNÝ: 

Maršál Vauban a jeho drme royale. 

1. 

SébastiE'n le Pretre de Vauban narodil se témer pred Herni 
sty lety, dne 1. kvHna 1633 v malé burgundské vsi St. Léger
des-Foucherets u Avallonu. Byl synem chudého venkovského 
šlechtice a proto vstoupil dIe tehd~jšího zvyku již ve 'svém 17. roce 
do španelské armády, a sice do pluku prince z Condé, jenž tehdy 
vedI frontu proti kardinálu Mazarinovi. Zde na sebe velmi brzo 
upozornil svým nevšednínl nlathem.atickým talentem, a Condé jej 
používal k r11znýlTI technickým pracern. 

V bojích roku 1653 upadl do francouzského zajetL a tímto 
okanlžikem nastal rozhodný obrat v jeho životní dráze. Kardinál 
Mazarin, který byl znamenitýlTI znalcem lidí, brzy poznal jeho 
obdivuhodné nadání a schopnosti, a velmi si jej oblíbil. Nejen, 
že ho propustil ze zajetL nýbrž jej nad to ihned prijal do sboru 
francouzských vojenských inženýru, a poskytl mu príležitost 
k uplatnení se. Vauban se skvele osvedčil a vyznamenal v celé 
rade obléhacích a opevňovacích pracL a již po pHi letech, tedy 
v dvacetipHi letech veku byl jmenován generálem. V následujících 
letech též rychle postupoval, a stal se generálním komisafelTI všech 
královských pevností. Za svého pusobení vystavel nove 33 pev- . 
nostL na 300 jich pfestavel a opravil, a Hdil také dobytí 53 pev
ností nepfátelských. Byl nejvHším pevnostním inženýrem své 
doby, jeho opevňovací methoda zustává po celé století smero
datným vzorem. Ve Francii samotné platila až do r. 1870. Vynikl 
i ve stavbách jiného druhu, tak na pr. postavil prehradu u Gra
vclingeri a založil válečný prístav v Toulone. 

Zemrei dne 30. brezna 1707 v Paríži, jakožto maršál Francie, 
rytíf všech královských l'ádu, generální komisar všech králov
ských pevností, guvernér pevnosti v Lille, a čestn ý člen fntncouzské 
ak l.d 81l1ic vh l. 
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Za svého života nevydal pro verejnost žádné ze svých del, 
stalo se tak až po jeho smrti. Zanechal po sobe celou radu ruko
pisu a obsáhlou korespondenci, jež se z části týkaly jeho memo
randa o díme royale a z části prací vojensko-technických, zejména 
opevňování a dobývání pevností. Podrobná data viz na konci 
tohoto článku v pfipojeném pfehledu literatury. 

Jeho slavné finančn-e-vedecké dílo "Projet d'une dixme royale, 
etc." nebylo vlastne spisem určeným pro tisk, nýbrž memorandem 
predloženým králi Ludvíku XIV. po prvé v roce 1699, po druhé 
v rozšírené a doplnené forme r. 1704. Na tomto n1emorandu pra
coval po celou radu let, a až do své smrti je doplňoval. 

Je zajínlavo, že práve s tínlto svým dílem, které jej prosiavilo 
snad ví ce než jeho umení válečnické, nemel za svého života mnoho 
štestí. Pľivodilo mu královu nemilost, která se projevila i dočasným 
pensionováním. Ponevadž na obojí podání se IllU nedostalo od
povedi, nechal spis v prosinci 1706 vytisknouti, bez udání jména 
autora a místa vydání, a rozesial jej sVýln prátelum a fade vliv
ných osob. Pro verejnost spis tehdy určen nebyl. Když jeden 
výtisk odevzdával králi Ludvíku XIV., nazval jej tento revolu
cionárenl a propustil jej u veliké nemilosti. Nekolik týdnu na to, 
tesne pred jeho smrtí, byl spis z usnesení pafížského parlamentu 
katenl verejne spálen. Tomu se ani nemuženle príliš diviti, uv á
žírne-li tehdejší sociální názory panovníka a jeho dvoru, ktefí ne
meli vubec predstavy obíde poddaného lidu. Vauban ve svém 
spise nemilosrdne tepe zlorády všeho druhu, a to s rázností, která 
sdostatek vysvetluje nepfátelství, které si zpusobil u lidí, již 
z techto zlofádu meli prospech. Je pochopitelno, že pfízne tako
vého krále, jakým byl Ludvík XIV., nemohla dojíti ria pf. tato 
slová: ,~ . . . Car quand les Peuples ne seront pas si opressez, ils 
se marieront plus hardiment; ils se vétiront et nourriront mieux; 
leurs enfants seront plus robustes et mieux élevez; ils prendront 
un plus grand soin de leurs affaires. Enfin ils travailleront avec 
plus de force et de courage, quand ils verront que la principale 
partie du profit qu'ils y fero nt, leur demeurera .... On ne s~auroit 
donc ri en faire de lnieux pour leur (i. e. des Rois) service et pour 
leur gloire, que de leur remettre souvent cette Maxilne devant les 
Yeux: car puisque c'est en cela que consiste tout leur bonheur, 
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ils ne s«auroient trop se donner de soin pour la conservation et 
augmentation de ce Peuple qui leur doit etre si cher."I) 

Maršál Vauban znal velikou bídu chudého lidu, ponevadž jej 
k tomu vedlo již jeho vojenské povolání. Válčení a stavba pevností 
nejsou jen problémy technickými, ale také velikými problémy 
hospodáfskými, a tak byl stále udržován ve styku se všerni, i terni 
nej chudšími vrstvami lidu. Nelze se diviti, že s nin1i cítil, byli to 
jeho nej lepší spolupracovníci. Chtel jim pomoci, a tím i Francii. 

Vaubanova Dixme royale jest onou z onech velmi vzácných 
knih, které prostotou styl?, pfímostí výrazu a mužnou upfímností 
ducha daleko vynikají ~nad prumer často velmi suchopárných 
traktátu své doby. Z každé její stránky vane kouzlo autorovy 
poctivé a charakterní osobnosti, jež jí nedává zestárnoutL a jež 
dovede i dnešního čtenáre plne upoutati. Po prečtení ji odklá
dáme s pocitern, že jsme nahlédli do vnitra vzácného muže, který 
miloval svoji vlast nade vše, a prál si proto, aby byla první ve 
všech smerech, nejen na poli slávy vojenské, ale i ve spokojenosti 
svých občanú. 

II. 

Spis sám obsahuje nejprve pozoruhodnou pfedmluvu, pak 
slavné Maximes fondanlentales, a dva díly. V prvním z obou 
dílu jest vypracován vlastní návrh na zavedení dime royale, 
kdežto v druhém jsou duvody mluvící pro její prospešnost, vy
vrácení pHpadných námitek, a návrh zpusobu, kterým by nový 
berní systém mel býti uveden v skutek. Jednotlivé stati jsou dopl
neny podrobnými statistickými tabulkami a formulári . Dílo jest po
merne stručné, v tretím vydání z r. 1708, jež mám po ruce, ' zabírá 
bez rejstfíku 238 stran malého formátu 12°. Z toho zabírá pfed
mluva strany ' 1-23, fundalnentální maximy str. 23-24, část I. 
str. 25-116, díl II. str. 117-238, a rejstrík str. 239-272. 

Predmluva obsahuje duvody, které vedly autora k sepsání 
díla, zejména kritiku současných finančních pomeru francouz
ských, a stručný nárys celého nového systému. 

l) Vauban, Projet d'une Dixme Royale etc., Rouen 1708, str. 22 . 
Cituj i zde i v. dalším podle francouzského tfetího vydání, které mám po 
ruce, ponechávaje pfi tom starý pravopis a chyby originálu. 
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Vlastní dílo jest zahájeno trenli proslavenýlni fundamentál
ními maximy~ jež jsou základem a východiskenl navrhované 
reformy. Ty to nlaximy se pfekvapující merou blíží našim dnešním 
názorum a proto je zde uvádím v plném znent totiž: 

"Maximes fondamentales de ce systeme. 

I. Il est d'une évidence certaine et reconnue par tout ce 
qu'il y a de Peuples police z dans le monde} que tous les Sujets 
(ľun Etat ont besoin de sa Pro t e cti o n) sans laquelle ils n'y 
syauroient subsister. 

II. Que le Prince} Chef et Souverain de cet Etat ne peut 
donner cette Protection} si ses Sujets ne lui en fournissent les 
moyens; d'ou s'ensuit: 

III. QU\ln Etat ne se peut soutenir} si les Sujets ne le sou
tiennent. Or ces s o u tie n comprend tou s les besoins de l'Etat 
ausquels par consequent tous les Sujets ' sont obligez de contri
buer. 

D e cet ten e c e s s i t é} il resulte: PremieremenC Urie 
obligation naturelle aux Sujets de tout€S conditions} de contribuer 
a proportion de leur Revenu ou de leur Industrie} sans qu' aUCun 
d' eux s' en puisse raisonnablement dispenser. 

DeuxiémemenC Qu'il suffit pour autoriser ce droiC d'etre Sujet 
de cet Etat. 

TroisiémemenC Que tout Privilege qui tend a l'Exemption de 
cette Contribution} est injuste et abusif} et ne peuC ni ne doit 
prévaloir au préjudice du Public. '(2) 

Ty to základní zásady} . tfebas by nebyly zcela originelní a 
opíraly se o fadu pfedchúdcu} a z nich jiste o Bodina a Puffen
dorfa} byly na tehdejší dobu již vzhledem ku společenskénlu po
stavení autorovu témei- revoluční. Bohužel pro Francii nenašly 
tehdy ozveny} a nebyly uskutečneny. To učinila teprve revoluce} 
vypuknuvší téme!- sto let po tom} co. byly napsány. 

Vylíčení Vaubanovy soustavy státních pHjmu vyplňuje první 
díl spisu. PfedevšÍm v nem popisuje dosavadní stav. Ukazuje za 
pOllloci rúzných daC jak bohatým na veškeré predpoklady pro 
blahobyt obyvatelstva státem jest Francie} a zkoumá, proč tohoto 
blahobytu j pres všechny predpokl~dy k nemu, zde není. Jest za-
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jímavo sledovati jeho názory na tuto vec, jež se docela oprošťují 
od mínení tehdy bežného. Praví: )J" ' . ce n'est p~s la grande 
quantité d'Or et d' Argent, qui font les grandes et véritables rlches
s;s ďun Etat, ... La vraye richesse ďun Royaume consiste dans 
l abondance des Denrées, dont l'usage est si necessaire au soutien 
de la vie des hommes, qu'ils ne sc;auroient s'en passer."3) 

Za hlavní duvod bídy vetšiny lidu považuje úplnou libovuli 
~ nerovnomernost ve výši ukládaných dávek, zv. tailles,4) a pre
cet~~ daňové exempce, které se vztahují práve na ony občany, 
kt en by byli nejvíce schopni platiti dane. Jako další nevýhody 
~?s,av~dního .systému uvádí vysoké náklady na vybírání daní, jež 
ClUI az 1/4. výnosu, vysoké náklady na vymáhání daní, jež často 
prevyšují výši puvodnÍ dane, množství státních dluhu a závazku 
k placení rent atd., a konečne vysoké zatíženÍ predmetu denní 
spo~reby prečetnými drobnými dávkami, jež se projevuje v on1e
zenl SpoUeby techto vecí a poškozování obchodu vubec. 
. Pro moderní zpusob Vaubanova nazírání jest pfÍznačno, že za 
Jednu ze závad prohlašuje též okolnost, že prítomný systém od
čerpává hotové prostfedky Oneln vrstvám, které dfÍve poskytovaly 
sels~én1u obyvatelstvu drobný hypotekární a jiný úver. v dalším 
take se zmiňuje o škodlivosti cel mezi jednotlivými provinciemi. 

Poté následuje podrobný popis reformního návrhu. Vauba
nova Soustava státnÍch pHjmu rozdeluje všechny príjmy na čtyfi 
samostatné skupiny, t. zv. fondy. 

Prv n í fon d tvorí naturální desátek ze všech plodu zeme, 
konstruovaný podobne jako desátky církevní. Z duvodu výberčí 
techx:iky mel tento desátek býti odváden pHmo v naturáliích, a to , 
bez Jakýchkoliv výjimek osobních nebo vecných. Tim by se po-

2) Op. cit., str. 23-24. 
3) Op. cit., str. 26. 
4! Taille, 've stredoveké latine tallia, byla pravidelná pfím"á daň, za

v~dena v XV. století za Karla VII. na mÍste dfívejších dávek pfí1ežitost
nych a nepravidelných. Podléhaly jí všechny osoby, pokud nepfíslušely 
k stavu šlechtickému nebo duchovnímu. Rozeznávala se "taille industríelle", 
jež ,byla daní živnostenskou, dále "taille personnelle", která byla osobní 
dam.z hlavy, a "taille réelle" vybíraná z pozemku a budov na podklade 
velr~l1 ,nedokonalých katastru. Ve výjimečných dobách se vybírala sazbou 
~~o~l1asobnou a zvala se pak "taille c1oublant". Vedle "taille" se vybíral 
Jeste zvláštní dodatek zvaný "taillon". • 

Sborník ved právních a státních XXX. 27 
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platní ku ušeUily starosti s prodejem a opatI-enÍm hotových penez, 
a finanční správa by nebyla nucena pfistupovati k odhadum 
v penezích, které se již tehdy neosvedčily, ponevadž v nich nebylo 
lze docíliti rovnomernosti. Nad to pak se tím umožní vojenské 
správe, aby si bez dalšího nashromáždila veliké množství natu
rálií pro zásobování vojska. 

Jest pozoruhodno ) že ta to daň bere zí-etel i na reální bl"emena 
tím) že dlužníkovi se dává právo zadržeti si z úroku placených 
vefiteli daň na ne phpadající ve stejné výši jako činí desátek. 
Na bremena ostatní se však zretele nebere. Pri sazbč 5% odha
duje Vauban vzhledem k rozloze Francie (30.000 čtver. 111il) z toho 
24.000 mil plodné pudy všeho druhu) a k prúmernému výnosu 
na jednu čtverečnou míli (5600 livru), a po zaokrouhlení smerem 
dolú V)1110S tohoto první ho fondu na 60)000.000 livru5) ročne. 

~ 

Dru h Ý fon d státních pHjmu predstavuje hbvní část 

celého projektu a zahrnuje veškeré príjmy plynoucí z prarllenu 
jiných než z pudy. PfedevšÍm se podrobne vypočítávají všechny 
stavy, které mají zdanení v této skupine podléhati a jest zaJín1avo) 
že ani členové královské rodiny, mimo krále samotného, neJsou 
vyjmuti. Príjmy tohoto fondu se delí na nekolik skupin. 

První skupinu poplatných pfíjn1u tvoh výnos budova to jak 
obytných tak i jiných, používaných k účelum podnikovým) jako 
jsou na pf. mlýny) pily, slévárny atd.) zákla dem dan č jest ná
jemné) prípadne odhadnutá nájemní hodnota po srážce 200/0 na 
udržování a na opravy. Daň činí 5% z tohoto základu. Vauban 
odhaduje) že ve Francii je asi 320.000 domu v mestech a vetších 
vesnicích s výnosem prumerne po 100 livrech (netto)) takže by 
výnos zdanení budov obytných činil asi 1,600.000 livrú ročne. 
U mlýnu) kde počítá se srážkou 25 %, odhaduje výnos dane na 
742:500 livru, u námoí-ních a fíčních lodt které mají býti zda
neny také v této skupine) na 300.000 livnl. Konečne sem patrí 
též daú z rybolovu a chovu ryb, jejíž výnos bez bližšího udání 
základu a sazby Vauban odhaduje na 50.000 livľu ročne. 

5) Livre byl a stHbrná mince a delila se na 20 solidú (soIs, sous). ] ejí 
hodnota nebylc. vždy stejná. Livre pafítská se rovnala Jl/4 livre tournois, 
81 Ji vres tournols se rovnalo 80 -Ers. 



paU'ením hotových penez, 
pfistupovati k odhadum 
> ponevadž v nich nebylo 
se tím umožní vojenské 

iIa veliké množství natu-

zí-etel i na reální bl-emena 
leb si z úroku placen~'ch 
é výši jako činí desátek. 
Jere, Pri sazbč 5 % odha
~ (30.000 čtver. mil, z toho 
a k prúmernérnu výnosu 

i po zaokrouhlení smerern 
,000.000 livrú5) ročne, .. 
predstavuje hlavní část 

í jmy plynoucí z pramenú 
)bne vypočítávají všechny 
podléhati a jes'..: za}ímavo, 

) krále sanlotného, nejsou 
na nekolik skupin . 

IvoH výnos budova to jak 
účelum podnikovým, jako 
" základem dane jest ná
odnota po srážce 20 % na 
z tohoto základu. Vauban 
domu v mestech a vetších 

livrech (netto), takže by 
asi l,GOO.OOO livrú ročne . 

, odhaduje výnos dane na 
lodí, které lna jí býti zda-
livru. Konečne serú patrí 

~ výnos bez bližšího udání 
50.000 livru ročne. 

e na 20 soliclú (soIs, sous) . J ejí 
se rovnala 11/ 4 livre tournois, 

Maršál \ ' auba.rt a jeho ctim e royale. 4h> 

Druhou skupinu prí jmu tohoto fondu tvorí zdanení úrokú 
z královských (státních) rent, zajištených na parížské radriici 
(t. j. jakási forma státního závazku, jinak blíže nezaručeného) , 

na poštách, na tontinách, na dávce ze soli aneb o na jiných pfed
nletech. Jest pro tehdejší pOll1ery pfíznačno, že k temto rentám 
fadí Vauban též služební požitky vetšiny soudcovských úfedníku 
a požitky vyplácené z titulu pHslušenství k rytí fs kým fádun1 . 
Tyto dva druhy funkcí (lépe fečeno prebend) byly totiž pfed
metem zcela legálního obchodu. Také v této skupine navrhuje 
daň ve výši 5%, jež by se vybírala srážkou u pramene, t . j. pfímou 
srážkou pfi výplate u královské pokladny. Výnos dane zde odha
duje částkou 1,000.000 livru ročne. 

Tfetí skupinu príjmu. druhého fondu mel tvofiti desátek ve 
výši jedné dvacetiny, tedy 5% ze všech penst služebnÍch požitku, 
daru, gratifikací atd., vyplácených královskou pokladnou. Do toho 
zahrnuje i požitky vyplácené královským princum. Výnos této 
skupiny, vybírané taktéž srážkou u pramene, odhaduje částkou 
2,000.000 livru. 

Ve čtvrté skupine pak mely býti zdaneny služební požitky 
zamestnancu soukromých. Také zde mela daň činiti 50/0' avšak 
vybírala by se od príjemcu na základe individuelních pfiznání. 
Za služebníky, ktefí nedostávají od svých pánu žádného platu, 
byli by povinni daň zaplatiti jejich zam~stnavatelé ct. sice ve výši 
odpovídající platum, jež by vzhledem ke svému zamestnárií do
stávati meli. Výnos této skupiny odhaduje částkou 1,500.000 livru 
ročne . 

Do páté skupiny zarazuje Vauban sportule a ostatní vedlejší 
emolumenty a príjmy úredníku soudcovských, policejních a fi
nančních. Pak sem radí svobodná povolání) o nichž s jistým 
despektem vojáka fíká "industries de la plume", a ostatní podobná 
povolání. Doporučuj e ph tom, aby se t yto príjmy zjišťovaly 

mírným odhadem dIe stupne zamestnanosti )}' .. il faut estimer 
judicieusement av ec un ésprit de charité, en prenant les choses 
sur le plus bas pied; parce qu'il y a toujours beaucoup d'inégalité 
dans le s<;avoir faire des hommes'( 6) a doporučuje zavedení pokuty 
dvojnásobku na zataj ení. Jal{o nejlepší ll1ethodu pto vybírání 

6) Op. cit ., str. 84. 
27* 
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doporučuje zde repartici dane na jednotlivé odborné organ{sace, 
které ji opetne rozvrhnou na své členy a také vyberou. Výše dane 
by se stanovila tak, že by se nejprve odhadl príjem celého stavu 
a 5% z toho by se pfedepsalo odborným korporacím stavovským. 
Výnos této skupiny odhaduje na 500.000 livrú ročne. 

Do šesté skupiny mají náležeti veškeré živnosti obchodne 
u nichž doporučuje velmi mímý odhad. Zdanení této skupiny si pfeje 
jen proto, aby nízkou sazbou Illohl podporovati ony živnostL jež po
važuje za' prospešné, a vysokou ztížit( prípadne vyloučiti ony, které 
považuje za neužitečné. Podobne jako u skupiny pfedešlé odhadl 
by se i zde nejprve úhrnne príjem celého oboru, a z této částky 
by se pak pfedepsala daň ve výši 5% obchodnickým komOl~ám a ce
chúm, jež by je repartovaly na svoje členy, vybraly a odvedly 
státní pokladne. Za tím účelem navrhuje zfízenÍ komory (pro celý 
stát) složené z nekolika bývalých státních radu a dvojnásobného 
počtu vybraných referentú o žádostech u státní rady (Maitres des 
Requetes) spolu s príslušnými manipulačními úfedníky, jež by 
udržovala korespondenty nejen ve všech vetšÍch mestech a ve všech 
provinciích francouzských, nýbrž i v duležitých obchodnÍch cen
trech cizozemských. V mezidobí mezi podáním memoranda a jeho 
vydánÍ1ll tiskem však došlo k úízení r'ady obchodních komor, 
takže' tento návrh v poznámce opouštL V dalším odbočuje od 
hlavní ho predmetu a žádá, aby smenky byly prípustny jen mezi 
obchodníky, pfi čemž žádá o všeobecný zákaz používání bianko
smenek. Výnos této skupiny odhaduje částkou 2,000.000 livrú ročne. 

Do sedmé, poslední skupiny pak zafazuje všechny ostatní 
lidi, ktefí se živí femeslem, umením a prací svých rukou vúbec. 
PatÍ'Í selll tedy nejen všichni umelci a fem es Iní ci, nýbrž také 
všichni tovaryši, delníci, nádeníci atd. Vauban tu doporučuje 
zdanení na základe velmi mírného odhadu celoročního príjmu, 
a sice nikoliv ve výši dvacetiny, nýbrž ve výši tficetiny, tedy 
sazbu 3·33 %. Výnos této skupiny odhaduje na 600.000 livru ročne. 

Jest velmi zajímavo, že tento systén1 daní druhé skupiny, 
pf es to, že formálne vychází ze zásady proportionality, jest vlastne 
lnírne progresivním, ponevadž u vrstev hospodársky slabších 
Vauban doporučuje mírný odhad, a u vrstvy nejslabš( u sku
piny sedrné, i nižší sazbu dane. Pre s to, že pro§;resivitu samu 
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o sobe nelze považovati za podstatný znak daní subjektivních, 
dlužno ji v tomto pl-ípade považovati za jisté priblížení k subjek
tivite. 

Výnos daní druhého fondu by tedy činil ročne celkern -
15,422.500 livru. 

Tre t í fon d státních pr-íjmu mela tvofiti podstatne sní
žená dávka solní, vybíraná stejnou sazbou v celém království. 
Dosavadní solní dávce vytýká zejména, ' že je príliš mnoho území 
a mest, které mají "soiní právo", totiž jsou ze solní dávky vyňaty, 
což ~utí stát k udržování velikého kontrolní ho aparátu na jej ich 
hranicích a zdražuje tak adlninistraci dávky, dále že jest príliš 
vysoká na ostatnÍln území, a že konečne z ní nejvetší prospech 
l11ají podloudníci a nepoctiví úredníci. Roční spotrebu soli od
haduje celkem na (300.000 minotu,7) a navrhuje solní dávku ve 
výši 18 livrú z jednoho minotu, jež by tedy vynášela celkem 
23,400.000 livru ročne. 

Č t vrt Ý fon d státních príjmu mel tvohti výnos státních 
statku, ruzné pi-~jmy príležitostné, poplatky lenní, pokuty, veci 
okupované podle práva pobrežního, veci konfiskované, výnos úradu 
pro vybírání námorního cla v Bordeaux, príjem z podí1u na rybo
lovu podle zvykového práva v Bayonne, pachtovné z mesta Brouage 
a z 10l1iU a dolu, výroční prodej dl-íví z královských lesu, prodej 
kolkovaných formuláru, poplatky smluvní, poplatky zastavárenské, 
poštovní a dopisní porto snížené o tretinu a nove upravené, tak 
aby nebylo ukládáno ve výši libovolné. Dále mel k pHjmum 
čtvrtého fondu patriti výnos cel, a konečne celá rada dávek spo
trebních (JJ Imposts volontaires"), zejména na tabák, koralku, čaj, 
kávu, čokoládu. Také navrhoval Vauban zavedení dávek z pre
pychových ekypáží, z nošení kordu osobami, jež nepatfily ani 
k šlechte ani k vojsku, z prepychového nábytku, z pozlacených 
povozu, z velikých a smešných paruk, dávky z vína, moštu a piva 
čepovaného v hostincích, čÍlnž by venkované byli vedeni k tomu, 
aby nechodili do výčepu. Výnos všech dávek tohoto čtvrtého 
fondu odhaduje Vauban částkou 18,000.000 livru ročne. 

7) lVIinot byl mírou objemovou a rovnal se 39 litnim. Ponevadž suI 
má specifickou váhu 2-16, rovnal se minot soli asi 84·25 kg predpokládaje 
ovšem plné využití prostoru . 
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Úhrnný výnos všech čtyf fondú odhadoval Vauban částkou 
116,822.500 livrú ročne. V osmi tabulkách, které následujt delí 
Vaub:an tento výnos na dve hlavní skupiny, totiž na skupinu 
príjmu pohyblivých, jichž sazba múže býti proportielne zvyšována, 
do níž zahrnuje první tfi fondy, a na skupinu príjmu pevných, 
do kt~ré počítá fond čtvrtý. V poslední tabulce, jež jest nejvyššt 
pfi sazbe zvýšené na 10% a ' 30 livru na minot soli odhaduje cel
kový výnos částkou 215,645.000 livru ročne. 

V druhélTI díle memoranda, který na to následuje, podává 
Vauban praktické námety pro zavedení nového systému. Dopo
ručuje nej prve, aby nový SystélTI byl nejprve zaveden na zkoušku 
ve dvou nebo tfech okrscích a potom aby obyvatelstvo i státní 
správa samy uvážily, který systém jim léPe hovel. Kdyby se roz
hodli pro bývalý systém., tak se má k nemu opet navrátiti. Kdyby 
však se ukázalo, že tento pokus se setkal s úspechem, má se po
stupne ' p1-istoupiti k dalším krokúnl. V prvé fade' doporučuje 
statistické zjištení počtu pravdepodobných poplatníkú jednotlivých 
daní podle nového systénlu a pak zjištení výnlery kultivované 
púdy, druhu kultur, počtu budov obytných a podnikových atd. 
Jinak fečeno, sestavení osobního katastru poplatníkú, katastru 
pozemkového a katastru budov. Jest pozoruhodno, že pfi tom 
současne í-eší otázku zdanení fádné a mimofádné poruby lesa. 
Ty to katastry, jakož i predpisy dane, nlají být i vyloženy k ve
fejnému nahlédnutí a každoročne revidovány. Doporučuje také 
ruzná opatfení smHující proti zatajení a zkrácení dane, a prísné 

-trestání všech daňových deliktú. 
V jedné kapitole podává podrobné srovnání výnosu církev-

. ního desátku a královské taille v Normandii (Rouen) a v Bur
gundsku (Vezelay), a v jiné opet vypočítává, kolik by byla v tomto 
posledním okrsku v r. 1699 byla vynesla dime royale jím navrho
vaná. Pak podává fadu tabulek, které mají dokázati, že i v tom 
prípade, že by se byl ve svých statistických pfedpokladech velmi 
značne zmýlil. výnos dime royale py byl vetší než výnos daní dIe 
dosavadního systému. Potom podrobne vypočítává prunlerný vý
nos jedné čtverečné míle, a to jednak naturální a jednak prevedený 
na peníze. Vyrovnává se s námitkami, které by proti jeho systemu 
mohly býti vzneseny zejména od .onech osob, které nyní požívají 
osvobození od dani, a 11Vádí seznam techto osob . Tento seznam 
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sám jest tak charakteristickým pro tehdejší sociální pomery, že 
jej zde ve v$'tc~hu uvádím. Od daní, t. j. od placení taille, taillonu, 
natu!álního zaopatrení (Ustensile) a ubytování vojska a jiných 
bi'elnen byli co do svých osob i statku osvobozeny tyto osoby: 

1. král, královna, Dauphin, členové královské rodiny a všechny 

osoby jej ich dvora; 
3. soustolovníci krále všeho druhu, královské gardy (Gen-

darmes, Chevaux-Legers, Garde du Corps), granátníci a ostatní 
vojenští a civilní zanlestnanci krále a jeho rodiny (i nešlechtici) ; 

4. klerikové prvého rádu, jako kardinálové, arcibiskupové, 
biskupové, infulovaní preláti a všechny osoby v jejich ochrane 
se nalézající a rovnež i ostatní osoby duchovní; 

5. rytírské rády; 
6. všichni šlech tici ; 
7. vysocí úredníci soudcovští, správní a finanční; stej ne 

všichni ostatní úredníci královští ; 
8. místodržitelé provincií, starostové a syndikové obcí a jich 

náluestci ; . 
9 . svo bodná území a svobodná mesta; 

10. pachtýfi všeho druhu ; 
ll. nekonečná facla osob, které si dary nebo ználuostnli získaly 

exempcl. 

Po prečtení tohoto seznamu nemuzeme již míti pochyby 
o tom:, že reforma platného systému byla nanejvýše nutna. Zní 
to t émer jako varovná výzva pi'ed revolucí, praví-li Vauban na 
jednom m.Íste: "La Noblesse ... ne s<;ait pas toujours, ce qui lui 

convient le mieux .. . /t .8) 
V clalším podává Vauban vzory katastru a jiných daňových 

formuláru, jež bychom i dnes docela dobre mohli použítL jak jsou 
. vypracovány. V poslední kapitole pak opet vyzývá krále ke zmene 

platného berního systému za spravedlivejší a cituje ph tom Jin
dhcha IV., jenž pfi jedné príležitosti pravil, že není dobre činiti 
vždy všechno, co bychonl mohli. Poslední veta, kterou spis končí, 
zní : "Je n'ay plus qu'a prier Dieu de tout mon coeUf, que le tout 
soit pris en aussi bonne part que je le donne ingénument J et sans 

8) Op. cit. , str. 201. 
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autre passion ni interet que celuy du serVIce du Roy, le bien et 
le repos de ses Peu ples" . 9) 

III. 

Vaubanuv systém vyplynul z tehdejších neutešených pomeru 
sociálních. Na jednom míste 10) praví, že téITIer desetina obyvatel
stva žebrá . Ze zbývajících 9/10 nemu že 5/10 dávati žebrákum žádných 
almužen, ponevadž by jí vlastne potrebovali sami. 3/10 jsou na tom 
ješte hodne špatne, snad jen 10.000 rodin má tolik, aby žily podle 
svých pránL A práve tato poslední skupina jest témer úplne od 
placení daní osvobozena, zatím co tfídy pracující, které tvorí 
základ státu a dodávají mu nej lepší vojáky a námorníky, úpejí 
pod bremenem nesmírných daní. 

Vaubatlllv system jest obdivuhodne úpln)T a priléhavý, ne
vynechává ani jednoho duležitého daňového pramene. Vyjma na
turálního desátku ze zemedelského výnosu jest také plne pfizpu
soben nove se rozvíjejícímu hospodárství penežnímu a kapitali
stickému. Vaubanovu dime royale, presne vzato její dva první 
fondy, nelze sice považova ti za o bdo bu dnešní su bj ektivní dane 
duchodové, byť i proportionelní, na to má ješte príliš mnoho 
stredovekých pÍ"Ívešku. Ačkoliv se zde zdanení dosti tesne pfipíná 
na subjekt, na osobu pfíjemce, není daní subjektivní, nýbrž 
systémem objektivních daní výnosových . Je však pfímýlTI pred
chudcem anglické income tax, zavedené práve o sto let pozdeji, 
a tím také predchudcem, tfebas i jen theoretickým, i našich 
dnešních daní duchodových. 

Její nejvetší pi-edností, a proto i vadou bylo, že príliš pi-ed 
stihovala sociální názory oné trídy osob, která jediná mela dosta
tečnou moc, aby ji mohla uskutečniti. Zatí!ll co ve skutečnélTI 
živote byly nejvetší sociální rozdny mezi ,tenkou vrstvou panu
jících a širokou vrstvou lidí poddaných a chudých, a to nejen 
majetkové, nýbrž i v postavení pred zákonem a v politickém vlivu, 
navrhoval aspoň v jednom smeru zavedení rovnosti mezi všemi 
občany. Šel tak daleko, že z této rovnosti nevyjímal . ani členy 
panovnické rodiny, ba ani panovníka samého, 

9) Op, cit., str. 238 , 
l0) Op. cit. , str. 4, 
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VedIe toho činila nová soustava také na finanční administrativu 
i na poplatnictvo daleko vyšší požadavky, než které tito chteli 
anebo vubec byli schopni splniti. Ty to požadavky byly jednak rázu 
ethického, zejména naprostá poctivost administrativy a poplat
nictva, a jednak rázu technického, zejména zfízenÍ dokonalého 
výberčího aparátu, vybaveného značným hospodárským vzdeláním, 
zavedení rady statistických šeHenÍ, založení katastru všeho druhu 
atd. Pokud lTIUŽeme dnes o tehdejších pomerech souditi, musíme 
mÍii pochybnosti, 'zdali by se byla bývala za daných okolností 
setkala s úspechem, i kdyby byla bývala zavedena ihned a presne 

. podle Vaubanových intencí, Heba za jeho osobní ho vedení. 

Také se vskutku setkala s neúspechem, když za vojenských 
neúspechu v XVIII. století se vláda odh~dlala k jejímu částeč
nému zavedenÍ. Ovšem, tehdy nebyla zavedena zcela tak, jak to 
Vauban navrhovat zejména ne na n1Íste daní dosavadních, nýbrž 
vedIe nich. Také pomery byly tehdy už jiné než v dobe Vauba
nove. Teprve anglická Income Tax uskutečnila z části její zásady. 

Mocnejší než na vytvárenÍ skutečných událostí byl Vaubanuv 
vliv na literaturu, v níž od prvního počátku jeho spis byl cenen 
jako nftnejvýš významné dílo. Hodnota Vaubanova spisu nezáleží 
totiž j~~ v jeho plánu finanční reformy, 'ale také v nové, stati
stickými daty podeprené methode práce, a zejména v lTInOžstvÍ 
statistických dat a postrehu o tehdejších pomerech. Sám o tOlTI 
praví, že jeho návrhy nejsou výsledkem imaginárních postrehu, 
nýbrž pečlivého studia a pfesných statistických šetrenÍ. TÍ1n se 
kniha stává jedním ze základní ch dokmTIentu, podstatných pro 
porozumení hospodáfských dejin Francie v XVII. století. 

Vaubanuv pOlner k obema velikým školám hospodárským, 
k merkantilistuln a k fysiokratull1 jest dosti sporný. Vetšina 
hospodáfských historiku považuje Vaubana již za odpuľce lner
kantilismu a za pfedchudce liberalisn1u. Pí-es to však jest sku
tečností, že po 20 let spolupracoval prátelsky s Colbertem a po 
jeho smrti zastával ve svých melTIorandech nekteré jeho myšlenky, 
na pr. odstranení cel mezi jednotlivým~ provinciemi. Toto jest 
snad duvodem, že Rob. Mayer, Oncken a zejména Lohmann do
cházejí k názoru, že Vaubana pr-ese všechno dlužno počíta ti k nler
kantilistum. 
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Snad celý tento spor pochází z neúplného a ponekud úzkého 
pojetí Vaubanovy osobnosti. Vauban sám se jiste nepovažoval za. 
národohospodáre, byl predevším vlastenecky cítící Francouz a 
svému králi oddaný voják. Jako takový sepsal pro krále memo
randuln o predmetu, jenž byl vlastnímu jeho povolání dosti vzdálen. 
Jeho sepsání však pociťoval jako svoji vlasteneckou a občanskou 
povinnost. 

Jeho práce jest dílem empirickým., j est prostým výsledkem 
zkušeností nabytých za stálých cest po Francii a styk ern se všemi, 
i terni nej chudšími vrstvami obyvatelstva. Za posledních velikých 
válek si povšimt jak je čím dále tím obtížnejšín1 opatriti si z fran
couzského lidu fysicky i jinak zdatné vojáky, a tín1 byl upozornen 
na sociální bídu chudého lidu. Když pfišel mír ryswický r. 1697 
a nastal klid, použil této prázdne ku sepsání ll1emoranda, jak by 
bylo lze zjednati nápravu . Jeho dílo jest geniální, ale myslím 
psané bez ambicí. literárních. Z techto duvodu jej nelze dobre 
zaraditi do nekteré vedecké školy jeho doby, anebo prohlásiti jej 
za jeho odpurce. Stál proste mimo. 

Vlastne to je iI"onii osudu, že Vauban se více prosiavil svojí 
vedlejší zálibou než svým hlavním povoláním. Ovšem dlužno 
uvážiti, že by si byl mohl težko získati zkušenosti poHebné k se
psání svého díla, kdyby nebyl býval tím, čín1 jej práve udelal 
jeho voj enský život totiž lnužem, který mel otevÍ"enou hlavu 
i srdce pro poHeby své vlasti. 

Zakončím tuto studii o zajímavém zjevu, ztelesňujícím umí
rající sUedoveký stát a predtuchu nové epochy citací počátku 
predlnluvy k jeho dílu, jenž tak výborne charakterisuje jeho 
osobnost. Zní : "Je dis donc de la lneilleure foy du monde,que ce 
n'a été ni l'envie de m'en faire accľoiľe, ni de mattirer de 110U

velles considerations, qui nľ ont fa it entreprendre cet Ouvrage. Je 
ne suis ni lettré, ni homme de Finances; et j'aurais mauvaise 
grace de chercher de la gloiľe et des avantages, paľ des cho ses 
qui ne sont pas de ma pľofession. Mais je suis Franc;ois trés
affectionné a ma Patľie, et trés-reconoissant des graces et des bontez, 
avec lesquelles il a plu au Roy de me distingl1er depuis si longtems. 
Reconnoissance cl' autant mi€uX fondée, que c' est a lui, aprés Dieu, 
a qui je_ do is tout l'honneur que je n1e suis acquis par les Emplois 
dorit il lui a plu m'honorer, et par les bienfaits que j'ai tant de 
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fois re<;us de sa liberalité. C' est donc cet esprit de devoir et de 
reconnOissance qui m'anime, et me dónne une attention trés-vive 
pour tout ce qui peut avoir rapport cl Iui et au bien de son Etat. 
Et comme il y a déja long-temps que je suis en droit de ressentir 
cette obligation, je puis dire qu'elle m'a donné lieu de faire une 
infinité d' observations sur tout ce qui pouvoit contribuer cl la 
sureté de son Royaulne, cl l'augmentation de sa Gloire et de ses 
Revenus, et au bonheur de ses Peuples, qui lui do it etre d'autant 
plus cher, que plus ils auront de Bien, moins il sera en état d' en 
manquer" .11) 
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