
Prof. Dr. V. MILDSCHUH: 

Ještě Englišova "Finanční věda". 

Odpověď na článek Englišův: "Mildschuhova kritika mé Finanční 
vědy" v "Obzoru národohospodářském", listopad 1930. 

Ministr Engliš v cit. čísle "Obzoru národohospodářského" str. 
665-7061 obšírně odpověděl na mou kritiku jeho "Finanční vědy" 
v minulém ročníku tohoto časopisu . . Konstatuji rád, že jeho od
pověď nebyla tentokráte hrubá, i mohu tedy na ni stejným způ
sobem odpovědět . Sporné otázky uvedu pod stejnou· hlavičkou, 
pod jakou je uvedl min. Engliš. 

1. Ústřední účet státního hospodářství. Pravil jsem ve své 
kritice, že vymezení Englišovo (ústředním účelem všech veřej
ných svazků je ideál člověka a národa neboli sociální ideál) není 
nesprávné, ale příliš neurčité, ježto pod ideálem člověka si každý 
může představovati něco jiného. Že se mi zdá určitější již definice 
Ehebergova nebo ještě lepší slova Daltonova, že hlavním prin
cipem finanční politiky je princip největšího společenského užitku. 
Ministrovi E. je s podivem, že se mně zdá definice Da1tonova 
určitější nežli jeho. Da1tonův společenský užitek je prý formální 
pojem, který nemůže pro nedostatek obsahu nic usměrňovati. 

Dalton prý definuje účel státního hospodářství formálně místo 
obsahově, definuje ho derivátem, užitkem místo účelem. Potře

bujeme-li ke konstrukci státního hospodářství účel. pak musí prý 
býti jeho definice obsahová; není-li jí. je prý vadná. To by poznal 
každý, kdo by se pokusil z účelu státního hospodářství dovoditi 
důsledky pro hospodářství samo. Dalton prý to nepoznal, protože 
se o to nepokusil. I) 

Ale tu se min. Engliš rozhodně mýlí. Především Daltonova 
definice není nikterak jen formální. Nesmíme nechat nepovšim
nuto, že Dalton ve své knize "Základy veřejných financí H (vyšla 

1) Jsem zde nucen vývody E-ovy proto rekapitulovati, poněvadž 
uveřejnil svou odpověď v jiném časopise, který čtenářům Sborníku není 
vždy přístupný_ 
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právě v překladu Dra ing. A. Krále také v českém překladě, 
nákladem Ústředního dělnického knihkupectví) pojednalo úko
lech finančního 'hospodářství veřejných celků velmi podrobně 
(na př. nadpis § 3., kap. II. zní:, Důležitým kriteriem sociální 
užitečnosti jest: 1. ochrana společenského celku proti vnitřním 
nepořádkům a vnějšímu útoku; 2. zdokonalení výrobní schop
nosti; 3. zdokonalení distribuce.). Také není správné tvrzeni 
E-ovo, že Dalton se nepokusil ani dovoditi z účelu státního 
hospodářství důsledky pro hospodářství samo. V kapitole III. 
odst. 2 stanoví všeobecnou zásadu, podle níž by se státníci měli 
pokusit jednati; praví tu, že mezný užitek všech druhů veřej
ného vydání měl by býti pro společnost stejný, a tím jest teore
ticky určeno rozvržení daného úhrnu výdajů na různé věci. A 
v kap. XVI. (Předmět a klasifikace veřejných výdajů) provádí 
důsledky z této zásady na klasifikaci veřejných výdajů a na zá
sady, jimiž se klasifikace ta může říditi. I na otázku, co má určiti 
celkovou sumu . veřejných výdajů, podává v odst. 3 kap. III. 
jasnou odpověď. Pan min. Engliš již musí odpustit, že se mi to 
vše zdá jasněji podáno než u něho. . 

D·efinicí Ehebergovou se dále zabývat nebudu, neboť jak 
jsem to již uvedl, považuji ji za slabší než vymezení Daltonovo 
a Eheberg ostatně dále svou thesi nerozvádí. 

2. Pfífmy soukromo- a vefefnohospodáfské. Jádro sporu je 
asi toto: Min. E. tvrdí, že užitek plynoucí z určité státní činnosti 
je již podle své povahy jednou veřejným, objektivním (~lyn~ucím 
z ideálu národa jako z účelu), po druhé soukromým, subjektIvním 
(plynoucím ze subjektivní spokojenosti jako účelu). Za úkon .. 
který se děje pouze v linii účelu vlastního státního hospodářství, 
tedy za užitkem veřejným (určeným ideálem národa jako úče
lem), se podle E. nežádá od jednotlivce úhrada, nýbrž se vybírá 
v příspěvcích podle relativní škody (daně), kdežto za úkon, kterým 
se dávají prospěchy individuální (nejsou-li současně také pro
spěchy veřejnými), žádá se úplata jako v individualistickém pod
nikání. 

Oproti tomu namítám já, že ve skutečnosti není takové 
přesné hranice mezi užitky soukromo- i veřejnohospodářskýnll, 

nýbrž že týž užitek může náležet jednou ku sféře soukrom~

jednou ku sféře veřejnohospodářské. Uvedl jsem jako příklad 
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dodávání vody k účelům hospodářským, jež může se díti i podle 
principu soukromo- i podle principu veřejnohospodářského (jak 
jsem mělo tom zkušenosti ze svého zpracování financí větších 
měst v · Čechách v r. 1900 v Zemské statistické kanceláři). Min. 
E . namítá, že identické je pouze používání vody v domácnosti~ 

ale ne užitek. Faktický proces používání vody v domácnosti lze 
prý postaviti pod dva různé účely, z nichž jeden je subjektivní 
účel osobní spokojenosti, z něhož plyne subjektivní užitek (pří

růstek spokojenosti), anebo pod jiný účel zdraví obyvatelstva, 
při čemž plyne z tohoto objektivního účelu objektivní užitek 
(přírůstek na zdraví obyvatelstva). Je prý tu týž akt. ale zcela 
různé (obsahově různé) užitky, protože plynou z různých účelů, 
pod které byly postaveny. Není akt sám užitkem., nýbrž pří

růstek účelového obsahu je užitkem a z identity aktu neplyne 
identita užitku. 

Ale o tom lze přece jen vážně pochybovat. Což pak se něco 
změní na užitku, když se za vodu vybírá jednou poplatek podle 
množství odebrané vody, po druhé poplatek podle počtu míst
ností, . po třetí snad vybírá všeobecná přirážka k přímým daním 
anebo se konečně obnos potřebný vybere na všech daních (i ne
přímých). Je skutečně možno tu tvrditi, že užitek je v každém 
případě jiný? 

Nebo vezměme zcela konkretní případ. Při zpracování fi
nancí větších obcí českých v roce 1900 (svazek VIII, sešit 2, Zpráv 
Zemského statistického úřadu království Českého) pravil jse;rn 
na stI. CXIII: "Někdy může příčina přílišného napětí všeobec
ných příjmů záležeti i v tom, že příjmy speciálné, zejména poplatky, 
nejsou tak vyvinuty, jak by mohly býti. Tak musily na př. v Ho
řicích v r. 1900 přirážky k přímým daním býti jen proto tak 
vysoké2), ježto vydání na městský vodovod nebyla kryta zvlášt
ními . poplatky, nýbrž ze všeobecných příjmů (přirážky na vodo
vod činily 45'0/0 přímých daní); když pak byla I. 1901 zavedena 
zvláštní dávka za dodávání vody, mohly býti přirážky k pří

mým daním přirozeně značně sníženy((. Táži se min. dra Engliše, 
zdali chce i v tomto případě tvrditi, že užitek plynoucí z dodá
vání vody spotřebitelům byl v I. 1901 jiný než v I. 1900. 

2) činilyt přirážky v Hořicích r . 1900 115%, což bylo na tehdejší 
dobu velmi mnoho. 

1* 



4 Dr. V. Mildschuh: 

Trvám na tom, že nelze obě sféry, soukromo- i veřejnohospo
dářskou, rozlišovat podle užitku, zda je subjektivní nebo ob
jektivní. 

3. Zařazení státních podniků do soustavy finanční vědy. Spor 
je zde o to, kam třeba zařaditi výsledky státních podniků v sou
stavě finanční vědy a též v rozpočtu. Min. Engliš poukazuje ve 
své "Finanční vědě" (str. 247 a násl.) na zásadní rozdílnost myš
lenkové konstrukce hospodářského oboru, který je veřejnou 

správou (na př. školství), a který je podnikem (na př. státní doly). 
Výdaje mají v obou skupinách jinou povahu; ve veřejné správě 
schází peněžní počet ku zjištění hospodárného postupu, který 
přece nezáleží jen v úspornosti, nýbrž v tom, co se za peníze 
opatřt v podniku dá se hospodárnost vyjádřiti v prospěchu i ná
kladu penězi a měřiti výnosem; jestliže applikace politické de
lnokracie vedla už v hospodářství státní správy k jisté diseko
nomii, platí to ve zvýšené míře v podnicích; jsou zde rozdíly 
v methodách úvěru, financování investic atd.; konečně v podni
cích nemá žádného smyslu rozeznávati výdaje řádné a mimo
řádné~ protože zde je jen protiva provozu a investic. Všechny 
tyto rozdíly vedou podle E. k závěru, že se doporučuje rozpočtově~ 
účetně i administrativně odloučiti podniky státní od vlastní státní 
správy v samostatnou skupinu, jejíž výsledky hospodaření se 
ohodnocují zcela rozdílně od hospodaření státní správy. A ve 
své odpovědi na mou kritiku (Obzor nár.-hosp. str. 674) praví 
dále~ že je fakt, že .. vlastní státní hospodářství tvoří jednotku 
se solidaritou účelů (výdajů) i úhrad a že jednotlivé podniky 
státní, pokud je ovládá vůbec výnosový princip, tvoří samo
statné jednotky zcela odlišné od jednotky státní správy (odlišné 
ve všem), takže výklad státního hospodářství se musí přizpů
sobiti i konstrukci státního hospodářství ... Proto považuje prý 
E. za nejúčelnější přizpůsobiti plán státního hospodářství i vý
klad tohoto hospodářství jeho hospodářské struktuře a odděliti 

výklad vlastního hospodářstv veřejného od výkladu soukro
mého podnikání' státu i po m " námitce. 

Ale já " s tím nemohu rovněž souhlasit. Souhlasil bych ještě 
s tím, že se doporučuje účetně i administrativně odloučiti podniky 
státní od vlastní státní správy v samostatnou skupinu, ale ne 
již s tím, aby se tak stalo i rozpočtově; vždyť podniky státní 
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nejsou se stanoviska finančního samostatné jednotky zcela od
lišné od vlastní státní správy, nýbrž tvoří s touto dohromady 
jednotný celek. Není tedy správné~ když se na př. v našem roz
počtu účet vlastní správy (I) vede odděleně od účtu státních 
podniků (II) - a též od podílu samosprávných svazků a fondil 
na státních daních, dávkách a poplatcích (skup. III) - a jen 
zanášejí do něho obnosy ze státních pod~iků všeobecné správě při
kázané. Tyto obnosy jsou přece jen libovolné, a lze tedy tím způso
bem" že se přikáže z nich státní správě jednou , větší obnos, po 
druhé menšt libovolně působiti na výsledek a jej libovolně opra
vovat . 

Budiž mi dovoleno zde citovat, co jsem napsalo rozpočtu 
na r. 1928 ve článku: Poznámky k rozpočtu na r. 1928 v "Ná
rodním Osvobození" ze 6.;XI. 1927: "Přibráním skupiny II (Správa 
státních podniků) změní se dokonce i přebytek, vykázaný v roz
počtu vlastní státní správy, ve schodek. Činíť totiž v mil. Kč : 

z nich se hradí ze zisku 
zisk se od-

z provozu invest. ze zisku vý- vede 
podniku výdaje státem podniků půjčkou státu 

v rozpočtu 1927 + 1552 537 136 401 1151 
v rozpočtu 1928 + 1527 680 140 225 315 1303 

Jakkoli v obou letech je zisk rozpočtový z provozu podniků 
skoro stejný, přece má býti z něho v roce 1928 přibližně o 150 
mil. Kč odvedeno víc do státní pokladny; ,toho se dociluje tím~ 

že investiční výdaje podniků (zvl. pošty) mají být v r. 1928 hra
zeny z velké části výpůjčkou a že následkem toho daleko větší 

část provozního zisku zůstane zachována státu. Odůvodňuje se 
to v důvodové zprávě (str. 184 p. 187) tím, že z mezinárodních 
důvodů jest nutno urychliti kabelisaci, což prý se v žádném případě 
neobejde bez úvěru . Ale je patrno, že rozhodnutí to je zcela libo
volné. Praví-li se na str. 183 důvodové zprávy, že akUvity roz
počtu bylo dosaženo , jednak značnými úsporami, obzvláště ve 
službě státního dluhu, jednak vyšším příjmem ze statních pod
niků, možno "dodati, že prvého bylo docíleno hlavně tím, že na úmor 
dluhů byl nyní určen obnos skoro o 140 mil. menšt druhého zase 
jiným způsobem účtování. Stejně mohli bychom hraditi celý 
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rozpočet investic podnikových (680 mil. Kč) výpůjčkou a státní 
pokladně bylo by pak možno odvésti dokonce 1527 mil. Kč, čím'ž 

by se výsledek vlastního rozpočtu státního zlepšil ještě mnohem 
více. Vidíme, že následkem rozdělení státního rozpočtu v několik 
skupin je možno výsledek "vlastního" státního hospodaření upra
viti zcela libovolně . Mám proto za to, nemá-li to být možno, že 
je nutno skupinu I, II, III rozpočtu sloučiti zase v jediný roz
počet, jak tomu bylo dříve. Učiníme-li tak a budeme-li si počínat 
tak jako loňského roku, kdy investice podnikové byly převážnou 
částí hrazeny z jich čistého zisku, shledáme, že konečný výsledek 
státního rozpočtu pro r. 1928 končí nikoliv přebytkem, nýbrž 
schodkem 288 mil. Kč, resp. kdyby na úmor byla věnována stejná 
částka jako vloni, 422 mil. Kč. Mimo to třeba upozorniti ještě 
na to, že úbytek příjmů, jejž lze očekávati od berní reformy, 'je 
obnosem 200 mil. Kč odhadnut příliš nízko . . . Schodek nahoře 
uvedený je tedy ve skutečnosti patrně ještě větší. Mohlo by se 
ard namítat, že schodek ten je způsobován hlavně produktiv
ními investicemi, a ty že mohou býti hrazeny z výpůjček. To je 
pravda, ale to, co chci zdůraznit, nezáleží v tom, má-li neb ne
má-li stát sáhnout k výpůjčce, nýbrž že nynější způsob účtování 
není nejlepší, jak se tvrdí v důvodové zprávě, dávaje dobrou 
příležitost ke ,,trizírování" rozpočtu. II 

Rozumí se, že přes tuto kritiku (a obdobnou jí v "Naší Době"l 
nebylo na konstrukci státního rozpočtu (jmenovitě na jeho rozdě
lení ve skupiny I-IV) ani v příštích letech ničeho změněno. 
Následkem toho platí skoro totéž, co bylo nahoře řečeno o roz
počtu pro r. 1928, také o rozpočtu pro r. 1931. On vykazuje pře
bytek očekávaných příjmů nad výdaji ve výši 5,302.300 Kč, 

ale jen proto, že ve skupině II. (Správa státních podniků) byla 
do příjmů zařazena zápůjčka 344,692.500 Kč. 

4. PoPlatek a daň. Min. Engliš praví tu, že je mu záhadou; 
s čím nemohu s ním souhlasiti. .Definuje prý poplatek jako pří
spěvek podle prospěchu (já prý také), praví, že poplatek zaujímá 
střední místo mezi cenou a daní (já prý také) ; tvrdí prý, že účelová 
daň je daní přes účel speciální úhrady (já prý také). Dovolávám 
prý se dále Kaizla, že daně jsou příspěvky na způsob povšechné 
úplatnosti, což prý odporuje přímo tomu, co jsem dříve řekl. Neví 
prý tedy, v čem s ním nesouhlasím. 
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Mně je zase záhadou, že E. nevidí, v čem s ním nesouhlasím. 
Výslovně jsem přece ve své kritice řekl, že nesouhlasím s tím, 
když on zavrhuje definici daní, která charakterisuje tyto tím, že 
slouží obecné úhradě; z toho plyne tedy samozřejmě, že definici tuto, 
kterou E. zavrhuje, přijímám jako správnou. Z toho plyne dále 
nesprávnost tvrzení E-ova, že souhlasím s ním v tom, že účelová 
daň je daní přes účel speciální náhrady; nikde jsem toho neřekl, 
že při dani účelové jde o speciální úhradu, naopak jsem výslovně řekl. 
že účelová daň je skutečnou daní jako daně ostatní (a nikoliv tedy 
speciální úhradou). To arci není .snad můj objev, nýbrž se již dávno 
uznává. Tak praví na př. Eheberg ve své "Finanční vědě" (14. a 15. 
vydání, str. 180) o účelových daních: "Přes to, že jsou určeny pro 
určitý účel. jsou takové dávky přece jen daněmi; neboť ony slouží ku 
krytí kolektivních, třebas i ohraničených úkolů a jejich rozvržení 
na jednotlivce děje se podle měřítek obvyklých ' v bernictví" 
(přeloženo mnou). Divím se, že min. E. zaujímá i v této věci tak 
jasné odlišné a - podle mého náhledu - ničím neodůvodněné 

stanovisko. Rozumí se také, že mé dovolávání se Kaizla neodporuje 
tomu, co jsem dříve řekl. 

5. Daňové zásady. E. praví tu nejprve, že pomíjím-li celou 
hlavní myšlenkovou stavbu jeho finanční teorie, patrně s ní. sou
hlasím. Ale pokračuje hned dále, že se jí nedržím a přidržuji se 
obecného mínění. že daně mají býti odstupňovány podle platební 
schopnosti tak, aby oběť, kterou přinášej'í bohatší i chudší poplat
níci, byla poměrně stejná. Co platí vlastně, první nebo druhá věta?
Mám za to, že druhá a že první jej en řečnická floskule (ostatně se 
k "myšlenkové skladbě E-ovy finanční teorie" vrátím ještě na konci 
tohoto odstavce). 

Proti zmíněnému obecnému mínění . namítá Engliš přede

vším, že nemůžeme nikdy srovnávati subjektivní užitky dvou 
hospodářství a tudíž to nemůžeme ani státu imputovati. Subjek
tivní užitek a škoda plynoucí ze subjektivního účelu osobní spo
kojenosti je podle E. pomocná vědecká konstrukce ku pochopení 
hospodářství jím řízeného podle předpokladu teorie (hospodářství 
individuální). Ale nemůžeme prý s tímto užitkem a touto škodou 
nikdy ven, z kužele jednání jednotlivcova pod subjektivním účelem. 
Na to lze odpověděti, že nemusíme vůbec srovnávat subjektivní 
užitek jednoho hospodáře se subjektivním užitkem druhého. 
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Třeba jenom srovnat peněžní důchody jednotlivých subjektů na
vzájem a u jednoho každého ceny statků spotřebovaných s dů
chodem. A tu je notorickou zkušeností, že ten, kdo má poměrně 
větší peněžní důchod za jinak stejných okolností, cení si peněžní 
jednotku poměrně níže než druhý, kdo má menší důchod. A je 
tudíž první ochoten za jednotlivé potřeby dáti více peněžních 
jednotek než druhý. Ale z toho plyne také jeho větší "způsobilost" 
nebo schopnost daňová. E. praví arci dále, že se subjektivní užitek 
do státního hospodářství vůbec nehodí. V témže hospodářství ne
může býti škoda a náklad, kterým opatřuji prostředky, jiného 
obsahu než-li užitek, podle kterého se nabytých prostředků používá, 
protože náklad nabývání srovnávám s užitkem upotřebení a mu
sím tak činiti, abych našel hranici, pokud je účelno prostředků na
bývati; mohu tak učiniti pouze tenkrát, když obsah užitku a škody 
je stejný a proto srovnatelný, což je možné pod společným účelem. 
Což prý se upotřebují peníze ve státě podle subjektivního užitku 
občanů? Ne-li, pak se nemohou ani daně vybírati podle subjek
tivního nákladu. Ale to je sofistika. Ve finančním hospodářství 

distribuční měřítko :může býti zcela jiné než měřítko nabývad ; 
vždýť platí tu do velké míry zásada kolektivistická: od každého 
podle jeho schopnosti, každému podle jeho potřeby. Zbývá 
otázka, jak se má břímě podle schopnosti rozdělit. Odpověď na to 
dává zákon o hraničném užitku: čím větší je důchod, tím menší 
je hraniční užitek, tím vyšší musí být daň na jednotku, aby daň 
(oběť) byla stejně pociťována. Plyne z toho tedy zásada progressiv
ního zdanění. 

A dále plyne z toho sama sebou odpověď na další otázky, jež 
min. E. klade. Především na otázku, odkud mně a obecnému mí
nění vyplývá zásada, že oběť všech poplatníků má být stejná. 
Odpověď je na snadě: plyne to ze zásady spravedlnosti. Je spra
vedlivo, aby ten, kdo má větší důchod (ar ci ceteris paribus, před
pokládaje stejný počet dětí jakož i jiné okolnosti mající vliv na 
sc4opnost poplatníků), přispíval k potřebám státním poměrně 
větší částkou, neboť tato větší částka způsobuje mu poměrnou 
stejnou škodu. 

A stejně plyne z toho, co receno, odpověď na další otázku .. 
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být oběť stejná, k čemu prý je platební schopnost? Jak se to snáší 
dohromady? To je velmi jednoduché: máme-li stanovit, zda oběť 
je v různých případech stejná, musíme znát především v těchto 
případech výši důchodu a platební způsobilost a podle nich mů
žeme pak určiti též přiměřenou výši daně a oběti. 

. J 

Mohl bych zde zase citovat Kaizla, Bráfa, Horáčka, Daltona 
i jiné, ale nečiním toho, poněvadž E. se vědomě proti dosavadní 
finanční vědě staví. Praví v té příčině (str. 677) : "Protože finanční 
vědě scházela teoretická konstrukce státního hospodářství, byla 
finanční věda souborem nesouvislých a vnitřně neskloubených 
pouček. Z konstrukce státního hospodářství pod ideálem člověka 
jako účelem plyne teprve (to "teprve" přidávám podle smyslu sám) 
přímo i teorie daňová" . To jsou arci velmi silná a sebevědomá 
slova; otázka je jen, zda je sebevědomí to také oprávněno . A na téže . 
stránce. praví ještě: "Pod tímto účelem je přibližování lidí a národa 
k ideálu zdraví a kultury užitkem a vzdalování jich škodou. Podle 
tohoto užitku se upotřebuj! peníze, podle této škody se opatřují 
s úsilím, aby škoda byla co nejmenší. Nepřihlíží tedy stát k sub
jektivní újm~, kterou pociťují poplatníci, když platí daně, nýbrž 
k~ škodě, kterou tlakem na jich důchod jim působí na kultuře, 
zdraví a životě. Jen tak dostaneme do myšlenkového souladu celé 
státní hospodářství i s daňovou teoriíH

• 

Čím se líší E-ova konstrukce od konstrukce obvyklé? Rozdíl 
oproti ní záleží v tom, že v obecném mínění se vychází ód sub
jektivního užitku a škody, kdežto E . vychází od objektivních 
účinků daní na zdraví. kulturu a bláhobyt obyvatelstva. To odů
vodňuje E . tím, že potřeba soukromá se nemůže srovnávat s po
třebou veřejnoul protože první je subjektivní, plyne ze snažení 
po subjektivním blahu a spokojenosti a odpovídá' jí subjektivní 
užitek, kdežto druhá je objektivní, vyplývá ze snažení po objek
tivním blahu národa a člověka (jsouc vyjádřena životem, zdravím 
a kulturou), a odpovídá jí užitek objektivní. Není možno najíti 
účelové hranice mezi subjektivní spokojeností a objektivním blahem 
národa. Proto prý postavil z působnosti veřejného svazku proti 
sobě objektivní užitek pro život. zdraví a kulturu národa a objek
tivní škodu (pro život, zdraví a kulturu) plynoucí z daňového útisku 
na důchody peněžní a reálné (F. v . str. 111). Ale nahoře jsem již 
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vyvodil~ že není nutná kongruence mezi měřítkem distribůčnÍm 
a měřítkem nabývacím. 

Arci je E. sám nucen doznat~ že rozdíl mezi zásadou parity' 
zatížení (tak nazývá E. svou konstrukci) a zásadou relativní oběti 
(panující učení) není praktický (str, 91) a že nelze objektivních 
škod přesně měřiti. 

A dále je E. sám nucen přihlížet též k výši důchodu. Praví 
na př. na str. 87 F. V.: "Je nade vši pochybu, že daň postihující 
důchody různé výše stejným procentem, nepůsobí v domácnostech 
dotyčných důchodů poměrně stejné škody, nýbrž škodu ceteris 
paribus tím větší. čím' je důchod menší, a to proto, poněvadž tlačí 
na stále důležitější potřeby. Čím menší důchod, tím důležitější 
potřeby zbývají, které je jím možno uhraditi. Důležitější především 
subjektivně se stanoviska hospodařící osoby, vždyť ona podle sub
jektivního užitku při rostoucím důchodu rozšiřuje okruh potřeb. 
které nyní dojdou úkoje. Zkušenost nás však učí, že tato řada 
rozvíjejících se potřeb při rostoucím důchodu je v průměru a celku 
(ne v každém individuálním případě, kdy dává člověk někdy před
nost alkoholu a nikotinu před potravou a kulturou) i řadou objek
tivní důležitosti se stanoviska života, kultury a blahobytu člověkau • 

Vidíme, že E. sám~ chce-li na př. vysvětlit progressi daně dů
chodové, je nucen plouti v proudu panující subjektivistické 
doktriny. To je jasně viděti z první resp. druhé věty. V dalším 
arci praví~ že řada subjektivních uspokojení jde zpravidla rovno-

. běžně s řadou objektivní důležitosti, ale ne vždy. Pokud tomu 
však tak není~ je pro nás patrně přece jen O1la první řada rozho
dující. Panující subjektivistické pojímání zasluhuje tedy přece jen 
přednost. 

Zbývá ještě se zmíniti o sporných otázkách terminologických. 
Vyslovil jsem se ve své kritice proti termínu: únosnost generální.. 
Proti únosnosti generální jsem namítal, že to není pojem samo
statný, nýbrž dá se ' převést na únosnost jednotek . nejslabších. 
E. namítá, že to není správné~ protože každá z obou únosností 
vyjadřuje myšlenku zcela samostatnou. Ale otázkou je, zda 
tato myšlenka zasluhuje a může býti zvlášť vyjádřena. Dalton 
praví na př. na str. 204 svého spisku (v českém překladě): "Jest 
·zhola nemožno určiti jakoukoli přesnou sumu nebo jakoukoliv 
část důchodu společnosti, o které by se mohlo říci, že znamená meze 
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:ermínu: únosnost generální. 
ll. že to není poj em samo
snost jednotek . nejslabších. 
>že každá z obou únosností 
IOU. Ale otázkou je, zda 
:i zvlášť vyjádřena. Dalton 
(v českém překladě): "Jest 

lOU sumu nebo jakoukoliv 
mohlo říci, že znamená meze 
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daňové únosnosti celku v dané chvíli. Neboť každý takový odhad 
by nezbytně nechal bez povšimnutí téměř všechny činitele, důle
žité pro praktická rozhodování ci politice". A dále praví (na str. 
210): nAbsolutní daňová únosnost jest mythem schopným způso
biti vážné omyly. V zájmu jasného myšlení by bylo dobře vyloučiti 
rčení "daňová únosnost" ze všech vážných úvah finančně 
vědeckých. II 

Další sporný termín je termín únosnosti věcné. Namítal jsem 
proti němu, že se tento termín nehodí dobře na vztah k národnímu 
hospodářství (ohled na národohospodářskou produktivitu). E. po
kládá i dále výraz ten za velmi vhodný k vyjádření myšlenky, jak 
se dotkne daň - vnucena jsouc do výroby individualisticky orga
nisované - produktivity národního hospodářství, tedy jak se 
dotkne výdělková daň podnikání, daň cukerní výroby cukru a řepy 
atd. Nebudu se o to dále příti, podotýkám jen, že i jiní spiso
vatelé mají pochybnosti o používání těchto termínů. Tak praví na 
př. Dalton (str. 202 1. c.): "Přispívá-li některá ze společností více 
než v náležitém poměru, lze říci, že "daňová únosnost byla pře
kročena" ve smyslu relativním. Avšak třebas je možno užívati 
těchto slovních forem} málokdy se tím pomůže jasnému myšlení. 
Některé z problémů, při nichž jich bylo užito, jsou zcela nesku
tečné; kdežto o jiných, ač jsou skutečné a významné, jest lépe po
jednati formou jinou". 

Termíny "objektivní" a "subjektivní" nosnosti nechal E., jak 
praví .. sám dříve padnout, nahradiv je názvy" "únosnost osobní 
a věcná" . . 

6. Rozdělení daní. Běžná soustava daní jest podle E. tato: 

Daně přímé 

Daně nepřímé 

Důchod 

Daň důchodová 

spotřební 

Výnos Majetek 
Daně výnosové Daň z majetku 

obchodové 

Dr. E. praví, že toto rozdělení je nelogické a nesprávné. Je-li 
prý konečným pramenem všeho zdanění důchod, výnos a majetek, 
pak národohospodářské rozčlenění daní musí býti budováno na 
metodách, jak se dojde ke zdanění těchto pramenů. To se podle E. 
v běžné soustavě dělo při . daních přímých} ale to se nedělo při 
daních nepřímých, protože se zde sice samostatně uvádějí daně 
spotřební, které zmenšují reálný důchod, ale druhá skupina daní 
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obchodových se vzdává vůbec rozlišovati, co má býti tou kterou 
obchodovou daní na konec zdaněno ... Skupina daní obchodových 
v běžné nauce je koš, který zahrnuje nejrůznější daně, s podobnou 
technickou povahou. Tím prý se stává soustava nelogickou, protože 
všechny ostatní skupiny v soustavě běžné mají jednak vztah 
k národohospodářským pramenům (výnos, důchod, majetek), 
jednak přihlížejí k metodě přímé a nepřímé, jak ?e tyto tři hlavní 
prameny zdaňují, kdežto skupina daní obchodových je sestavena 
podle zcela jiného, totiž technického hlediska. Běžná soustava daní 
není podle E. budována na jed~otném principu, nýbrž nedůsledně. 
To bylo . příčinou, jak praví E., že skupinu tuto rozuzlil; vyloučil 
z' ní daně s povahou daní spotřebních a zbytek rozdělil na zdanění 
aktů výdělečných a zdanění aktů nabývacích, čímž dosáhl, že celá 
soustava je budována podle jednotného principu: národohospo
dářský vztah k pramenům s dalším rozlišením zdaňovací metody 
zdanění přímého a nepřímého zdanění příslušných aktů. 

E-ova soustava daní jest pak tato: 

Důchod 
Celkové zdanění 
v hospodářstvích 
(přímé): Daň důchodová 

Zdanění jednotli
vých hospodářských 

Výnos 

Daně výnosové 

Majetek 

Daň z majetku 

aktů (nepřímé): Daně ze spotřeb- Daně z výděleč- Majetkové zdanění 
ních aktů ných aktů nabývacích aktů 

K vývodům E-ovým po stránce negativní podotýkám, že není 
správné jeho tvrzení. že běžná soustava daňová není budována na 
jednotném princiPu, nýbrž nedůsledně a že soustava stává se ne
logickou tím, že všechny ostatní skupiny mají vztah k národohospo
dářským pramenům, kdežto skupina daní obchodových je se
stavena podle technického hlediska. Daně obchodové jsou daně 

, vybírané při převodech jměnt částí jmění nebo práv. To není 
hledisko technické, nýbrž národohospodářské, jde tu také o jeden 
ze způsobů, kterými ' finanční správa vyhledává a rozpoznává 
prameny daňové; z převodu soudí se nepřímo - arci ne vždy 
správně - na schopnost daňovou. Předností tohoto panujícího 
rozdělení je, že je jasné a že nebude celkem pochyby, které daně 
ve skutečnosti pod tyto daně obchodové patří. 

Ale to již nelze 
min. E. Především 
přesně pojmově 

nazývá formálně 
protidávku. Ale 
lečné akty, vždyť E. 
mění daň svou 
Podobně daň z 
kové, brzo povahu 
dopravních; daň o 
skupiny daní spotře 
lečných atd. A dále 
také úplné, neboť 
výdělečné ani mezi na 
př., že soukromník 
není ani spotřební ani 
který podléhá daním 
dělečných, na h"('n"" '"',.; '"' 

z jedné podoby do 
dělení E-ovo není ani 
mohlo finanční vědou 

Dále vytýkal jsem 
dělení daní na Přímé 
Je pro posouzení 
že by tuto výtku 
stránce pozděj i 
protikladu daní ........... TY'>,,;.,.; 

vybíraných. Ale to je 
označení těchto dant 
stejného náhledu, že 
lépe: přímo a 
arci, že by rád věděl, 
na přímo a nepřímo 

účinků daňových, kdy 
něj ší daně (j ako přímé 
výdělková, daň z 
daně: daň rentová 
jitelů domů ap.). 



va ti, co má býti tou kterou 
, Skupina daní obchodových 
lejrůznější daně, s podobnou 
;oustava nelogickou, protože 
; běžné mají jednak vztah 
(výnos, důchod, majetek), 
přímé, jak ?e tyto tři hlavní 
í obchodových je sestavena 
ediska. Běžná soustava daní 
principu, nýbrž nedůsledně. 
lpinu tuto rozuzlil, ' vyloučil 
l zbytek rozdělil na zdanění 
rvacích, čímž dosáhl, že celá 
§ho principu: národohospo
)zlišením zdaňovací metody 
příslušných aktů. 

:0: 

Výnos Majetek 

. ě výnosové Daň z majetku 

z výděleč- Majetkové zdanění 
~h aktů na bý~acích aktů 

gativní podotýkám, že není 
~ daňová není budována na 
a že sousta va stává se ne
y mají vztah k národohospo-

daní obchodových je se
)aně obchodové jsou daně 
jmění nebo práv. To není 
dářské, jde tu také o jeden 
. vyhledává a rozpoznává 
~ nepřímo - ar ci ne vždy 
ředností tohoto panujícího 
elkem pochyby, které daně 
)vé patří. 
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Ale to již nelze říci o rozdělení nePřímých daní, jak je navrhuje 
min. E. Především akty výdělečné a nabývací nedají se od sebe 
přesně pojmově oddělit. E. sám na rozdíl od nabývacích aktů 
nazývá formálně výdělečnými ty, při nichž se nabývá něčeho za 
protidávku. Ale akty ty nepatří vždy do skupiny daní na výdě
lečné akty, vždyť E. praví výslovně, že není-li s~utečného výdělku, 
mění daň svou povahu, a patří do skupiny jiné (zdanění majetku). 
Podobně daň z převodu nemovitosti má brzo povahu daně majet
kové, brzo povahu daně z výdělečných aktů, totéž. platí o daních 
dopravních; daň obratová může podle E. samého náležet buď do 
skupiny daní spotřebních nebo do skupiny zdanění aktů výdě
lečných atd. A dále jsem namítal, že nové rozdělení E-ovo není 
také úplné, neboť mnohé akty nepatří ani mezi spotřební ani mezi 
výdělečné ani mezi nabývací, nýbrž jsou neutrální. Dejme tomu na 
př., že soukromník prodá dům, půjčí příteli, dá věno atd" takový akt 
není ani spotřební ani výdělečný ani nabývací, ale je to přece převod, 
který podléhá daním obchodovým; vedle aktů spotřebních, vý
dělečných, nabývacích jsou též jiné, jimiž převádím své jmění 
z jedné podoby do druhé. Trvám tedy na své výtce, že nové roz
dělení E-ovo není ani logické ani úplné; i je tedy vyloučeno, že by 
mohlo finanční vědou být přijato . 

Dále vytýkal jsem E-ovi, že ve své Finanční" vědě považuje roz
dělení daní na Přímé a nePřímé za irrelevantní, jelikož rozdělení to 
je pro posouzení dalších - účinků daňových nejvýš důležité. E. praví, 
že by tuto výtku mohl pominout mlčením, ježto prý sám na téže 
stránce později pravím, že se pro tento rozdíl dnes už ani nepoužívá 
protikladu daní přímých a nepřímých, nýbrž daní přímo a nepřímo 
vybíraných. Ale to je sofistika. Moje poznámka týkala se přece jen 
označení těchto daní, nikoliv jejich podstaty, a tu arci jsem stále 
stejného náhledu, že rozlišování daní přímých a nepřímých (nebo 
lépe: přímo a nepřímo vybíraných) je velmi důležité. E. praví 
arci, že by rád věděl, jak by mohlo schematické seskupení daní 
na přímo a nepřímo vybírané napomáhati k posouzení dalších 
účinků daňových, když se sejdou v jedné z obou skupin nejrůz
nější daně (jako přímé daně v tomto smyslu: na př. daň důchodová) 
výdělková, daň z klavíru, jezdec~ých koňů atd; jako nepřímé 
daně: daň rentová vybíraná u ústavů, daň z bytů vybíraná u ma
jitelů domů a p.). Rozumí se samo sebou, že tím, když řeknu o ně-
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jaké dani, že se vybírá přímo u toho, kdo ji má nést. neříkárnještě 
ničeho o dalších jejích účincích, a naopak též, když řeknu ' o nějaké 

dani, že ji nemá nést ten, u něhož se vybírá. Ale je to přece jen 
první krok k poznání i těchto dalších účinků i k zařazení. 

Vedle této soustavy daňové a mimo ni vytvořil min. E. pod 
zorným úhle~n zahraniční soutěže zvláštní skuPinu daní "obcho
dových". Praví, že je to zrovna tak, jako kdyby vedle přírodově
decké soustavy živočišné vytvořil skupinu živočišstva člověku uži
tečného. Podobně shrnuje tu s hlediska účinků daní na zahraniční 
soutěž ony daně, které pro svůj způsob ukládání vkládají se po':' 
stupně do výrobního nákladu, neodpadají při vývozu na hranicích 
a nezatěžují obdobně dovoz z ciziny a jsou přímým soutěžním čini
telem s cizinou. Je to zejména daň obratová, uhelná a dopravní. 

Proti tomu lze především námítat, že je to povážlivá vada :na 
kráse, když se sestaví napřed velmi podrobné a logické schema 
rozvržení všech daní a při první praktické příležitosti se musí vy
tvořiti nový druh daní, který zapadá do různých kategorií dříve 
rozeznávaných a se žádnou z nich se neshoduje. 

Namítám dále, že se pro všechny tyto daně nehodí společný 
název "daně obchodové", vždyť se neomezují jen na akty obchodu 
neb převodů (arg.: daň uhelná). Nehodí se název ten již proto, že se 
u nás termín obchodových daní vžil již v jiném pevném smyslu. 
Na to praví E. (str. 687 Obzoru), že se o tom nebude přít. 

Dále jsem namítal. že účinky, které E. těmto daním připisuje, 
hlavně na soutěživost s cizinou, sice nastati mohou, ale nemusí a že 
se mohou vyskytovat i u daní docela jiných (na př. domovních). 
N a to odpovídá E., že všechny ostatní daně jsou nanejvýš nepřímým 
soutěžním činitelem, kdežto tyto daně "obchodové" jsou přímým 
soutěžním činitelem, neboť přímo rozmnožují výrobní náklad a 
tlačí konečnou cenu přímo nahoru. Jak tomu máme rozumět, že 
tyto daně "obchodové" jsou přímým soutěžním činitelem, všechny 
ostatní nepřímým? Mám za to, že to znamená, že výrobce tuzemský 
může si tyto daně obchodové započítati přímo do svých nákladů 
a přiraziti je k nim, kdežto ostatní daně (na př. domovní) musí 
dříve býti ve vyšším nájemném přesunuty na dělníky a zvýšiti 
II nich mzdy, které se pak objevují teprve ve vyšších nákladech 

výrobních. Je-li tom 
že i některé z oněch 
musí napřed býti 
náklady výro bnL Tak 
není obchodovou 
nýbrž vzhledem k 
Nemůžeme tudíž o 
říci, že působí na 

Konečně jsem se 
dovozu a vývozu 
Přihlédl jsem napřed 

. doveze z ciziny zboží, 
dani z uhlínebo 
nebo neodčinitelný. 
i zboží dovážené z 
dovoz aequivalentně 
dovezeného zboží zj' 
až na naše hranice 
i zboží tuzemské pro 
jeho jednotná. Z 
nelze odstraniti. 
nemůžeme také v 
daněmi placenými ze 
jestliže se zboží dov 
Podobně pokud se 
být vybírána .... u,JL .... a.\.1UI 

od času ministr T' ..... " ..... r_ .. 

bírá z dováženého 
j ichž výrobě se 
tím řekl. že daně o 

. množují přímo výro 
že jsou tedy přímým 
daní, které jsou "A'~+Ď7' 
nebo pracovním. 

Na konec se táži 
E-ově . skupině daní o 
ony se naopak ještě 
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výrobních. Je-li tomu tak a rozuměl-li jsem dobře, pak narp.ítám, 
že i některé z oněch daní, které min. E. počítá mezi "obchodové", 
musí napřed býti přesunuty, třebas i několikrát, než se o ně zvýší 
náklady výrobní. Tak praví na př~ sám E. (str. 688), že daň uhelná 
není obchodovou daní vzhledem k uhlí (vždyť při vývozu odpadá). 
nýbrž vzhledem k jiným statkům, k jichž výrobě je uhlí třeba. 
Nemůžeme tudíž o daních "obchodových" (ve .smyslu E-ově) vždy 
říci, že působí na soutěž, když se nepřesunou. 

Konečně jsem se tázal, zda snad různé účinky těchto daní při 
dovozu a vývozu odůvodňují shrnutí a jiné označení těchto daní. 
Přihlédl jsem napřed k dovozu a poukázal k tomu, že i když se 

, doveze z ciziny zboží, které tam na př. nepodléhalo dani obratové, 
dani z uhlí nebo daním dopravním, nejde tu o nějaký rozdíl zásadní 
nebo neodčinitelný. Tak může na př. daní obratovou býti zdaněno 
i zboží dovážené z ciziny. E. namítá, že kdybychom chtěli zdanit 
dovoz aequivalentně daní obratovou, musili bychom u každého 
dovezeného zboží zjistiti, kolik obratů při své tvorbě a svém oběhu 
až na naše hranice prodělalo. Oproti této námitce lze však říci, že 
i zboží tuzemské prodělává nestejný počet obratů, a přece je cena 
jeho jednotná. Z toho vznikají různé nerovnosti, ale ty patrně 
nelze odstraniti. Chceme-li pak zdaniti zboží dovážené z ciziny, 
nemůžeme také v každém případě úplně , vyrovnati rozdíl mezi 
daněmi placenými ze zboží toho v cizině i v tuzemsku, ale stačí, 
jestliže se zboží dovážené z ciziny zásadně podrobí také dani té. 
Podobně pokud se týče uhlí, může býti z uhlí dováženého z ciziny 
být vybírána náhradní daň v přiměřené výši, kterou stanoví čas 
od času ministr financí. Min. E. namítá, že daň z uhlí se zajisté vy
bírá z dováženého uhlí, ale nikoliv z dovážených produktů, při 
jichž výrobě se potřebovalo uhlí. Zapomíná však, že krátce před 
tím řekl, že daně obchodové (ve smyslu, který jim sám dává) roz-

'množují přímo výrobní náklad a tlačí konečnou cenu nahoru přímo; 
že jsou tedy přímým soutěžním činitelem s cizinou na rozdíl od 
dani, které jsou soutěžním činitelem nepřímým, ať už kapitálovým 
nebo pracovním. 

Na konec se táži: Rozplývají se skutečně mé námitky proti 
E-ově , skupině daní obchodových, jak on tvrdí? Mám za to, že 
ony se naopak ještě utvrdily. 



16 Dr. V. Mildschuh: 

7. Progresse zvláštní daně výdělkové. Zde jde o jakési nedoroz
umění. Měl jsem za to, že E-ovy vývody na str. 134 a 135 nFinanční 
vědy" J (že zdanění podnikajícího kapitálu, má-li býti přizpůsobeno 
věcné únosnosti, musí se vyměřovati nikoliv podle absolutního, 
nýbrž podle relativního výnosu a že zdanění podle relativního 
výnosu znamená současně progressi, protože proporce znamená 
předem, že se pomíjí zřetel k relativnímu výnosu; dále že praxe 
předcházela tu theorii a ještě dnes namnoze stojí theorie proti 
progressi výdělkové daně) týkají se výdělkové daně vůbec. Ale 
podle upozornění E-ova a podle nadpisu příslušné stati v jeho knize 
(3. Neosobní kapitál jako podnikatel) vidím nyní, že se týkala 
toliko neosobní daně výdělkové (podle nového zákona o přímých 
daních z r. 1927 je to t. ,zv. zvláštní daň výdělková v III. hlavě 
zákona). 

Ale za těchto okolností nemohu teprve souhlasit s progressí u této 
daně, jak ji E. žádá, vzhledem k "věcné únosnosti", u akciové společ
nosti. Nenacházím příčiny, proč by větší relativní výnos podniků 
(t. j. větší v poměru k podnikajícímu kapitálu) měl býti zdaněn nejen 
absolutně více než u podniků s menším výnosem, nýbrž i pro
gressivně výše. Min. E. odůvodňuje to tím, že by při lineárním 
zdanění proporcionálním byl pominut hlavní moment, na který 
by se měl bráti zřetel, t. j. účinek na podnikavost. Tak na př. 250/0 
daň lineární sníží podnikatelský výnos, který, jsa promítnut do 
podnikajícího kapitálu, činí 20 % (dividendy) na 15 a obdobný 
výnos 40/0 na 30/0' "Dejme tomu - pokračuje min. E. - že běžná 
úroková míra ze vkladů u spořitelny bez jakéhokoli risika činí 

3 % %. Uložení peněz v podniku na výnos žádá vyššího zúročení, 
protože je spojeno s risikem. Výnos podniku málo výnosného (se 40/0 
di videndy) stačil před zdaněním, po zdanění nestačí, kapitál v něm 
uložený nenalézá dostatečného zúročení vůči vkladům bez risika. 
Výnos podniku vysoce výnosného stačí i po zdanění, proto~e skýtá 
stále ještě zúročení čtyřikrát vyšší. Je patrno, že škoda ze zdanění 
není vůči národohospodářské funkci kapitálu v podniku stejná, je 
větší v podniku poměrně méně výnosném, a bylo-li by při 3 Y2 0/0 
úrokové míře ze vkladu zúročení kapitálu v podnicích nejhustěji 
kolem 40/0' musilo by lineární zdanění proporcionální býti velmi 
nízké, a to i tam, kde by mohlo při menší škodě býti mnohem vyšší. 
Při stejné škodě je výno.s lineárně úměrného zdanění nízký, při 

stejném výnosu daně je 
zdanění podnika jícípo 
musí se vyměřovati 
výnosu a toto zdanění 
časně progressi. 

K této argumentaci 
může býti použita jen 
(20 % akc. kapitálu) s 
vali na př. výnos 20 % s 
kážky, proč by 250;0 
4'5 %, Vidíme, že pole 
Obraťme s~ nyní k 
se uloží 25 % daň na 
daných okolností slibuji 
sledkem toho zmenší 
stoupnou ze 4 na 5. 
co zde řečeno, platí 
také u daně rentové, u 
mentace E-ovy by měly 
ve příčině daně rentové 
mezi úrokem z vkladní 
u banky (před tím 
bené v provozu jsou 
řitelny a upotřebené na 
těžního činitele a 
jedny a brzdil druhé. 
získávání vkladu, ný 
úrokem při stejné dani." 
lišitI úrok ze stavebního 
jíci úroku bylo by 
(tedy proporcionálně: 

Jestliže tedy ani u 
také u daně UVLJv.u-aD..,", 

podmínky jsou zde 
zvláštní výdělkové? 
hlasím s námitkami, 
g:r:essivní metodě u 
daně a progressivní 
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'ělkové. Zde jde o. jakési nedůrůz
Tvůdy na str. 134 a 135 ~,Finanční 
(apitálu, má-li býti přizpůsůbenů 
>vati nikůliv půdle absůlutníhů, 
a že zdanění půdle relativního. 
!ssi, průtůže průpůrce znamená 
ativnímu výnůsu; dále že praxe 
les namnůze stůj í theůrie průti 
se výdělkůvé daně vůbec. Ale 

,dpisu příslušné stati v jeho. knize 
(atel) vidím nyní, že se týkala 
půdle nůvéhů zákůna o. přímých 
,štn! daň výdělkůvá v I I I. hlavě 

~ teprve souhlasit s progressí u této 
Icné únůsnůsti", u akciůvé spůleč
ly větší relativní výnůs půdniků 
u kapitálu) měl býti zdaněn nejen 
menším výnůsem, nýbrž i prů
llje to. tím, že by při lineárním 
ninut hlavní můment, na který 
na půdnikavůst. Tak na př. 25% 
výnůs, který, jsa průmítnut do. 
I (dividendy) na 15 a ůbdůbný 
- půkračuje min. E. - že běžná 
telny bez jakéhůkůli risika činí 

la výnůs žádá vyššího. zúrůčení, 
; půdniku málo. výnůsnéhů (se 4 % 
)0 zdanění nestačí, kapitál v něm 
Tůčení vůči vkladům bez risika. 
stačí i po. zdanění, průtoie skýtá 
. Je patrno., že škůda ze zdanění 
:ci kapitálu v půdniku stejná, je 
ý-nůsném, a bylů-li by při 3 % % 
kapitálu v půdnicích nejhustěji 
anění průporciůnální býti velmi 
menší škůdě býti mnůhem vyšší. 
. ě úměrného. zdanění nízký, při 
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stejném výnůsu daně je škůda větší." Z tůhů plyne půdle E., že má-~i 
zdanění půdnikajícíhů kapitálu býti přizpůsůbenů věcné únůsnůstI" 
musí se vyměřůvati nikůli půdle absůlutníhů, nýbrž pŮdle relativního. 
výnůsu a tůtů zdanění půdle relativního. výnůsu znamená sůu
časně průgressi. 

K této. argumentaci E-ůvě půznamenávám především, že ůna 
může býti půužita jen tehdy, jestliže srovnáváme výnůs značný 
(200/0 akc. kapitálu) s výnůsem kraLním (4%), Kdybychům srův~a
vali na př. výnůs 200/0 s výnůsem 10% nebo. 60/0' tu by. nebylo. pre
kážky, průč by 250/0 daň nemůhla snížiti výnůs ten na 15%), 7'50/0, 
4'5 % • Vidíme, že půle argumentace E-ůvy je značně OI~eze~~. 
Obraťme s~ nyní k příkladu E-ůvu. Jaký účinek nas~ane, Jest,lIze 
se ulůží 250/0 daň na výnůs akc. spůlečnůstí? Tu,půdnlk~, ~tere ~a 
daných ůkůlnůstí slibují výnůs 4 % , nebudůu dale zakladany, .~a
sledkem tůhů zmenší se nabídka příslušných statků a ceny ]lch 
stůupnůu ze 4 na 5. Tím se důsáhne zase nůrmálníhů zúrůčení. To., 
co. zde řečeno., platí ůstatně nejen u neůsůbní daně výdělkůvé, nýbrž 
také u daně rentůvé, u daně důmůvní činžůvní atd. Půdle argu
mentace E~ůvy by měly vlastně i tyto. daně býti prů~re:~i~ní. Al,e 
ve příčině daně rentůvé praví E. na str. 155: "Kdyby stat cI~il r~:dll 
mezi úrůkem z vkladní knížky u spůřitelny a z vkladnl ' knlzky 
u banky (před tím pravil E., že peníze ulůžené v bance a upůtře
bené v průvůzu jsůu výnůsněji ulůžené nežli peníze vlůžené do. spů
řitelny a upůtřebené na hypůtéku a stavbu), učinil by z daně sůu
těžního. činitele a vypadalo. by to. tak, jaků by premioval vklady 
jedny a brzdil druhé: Daň nemůže být sůutěžním činite~e,mv př~ 
získávání vkladu, nýbrž čistě hůspůdářské zřetele, ':YJadrene 
úrůkem při stejné dani." A ve příčině daně důmůvní třeba půdle E. 
lišitI úrůk ze stavebního. nákladu a rentu. Část čisté činže ůdpůvída-

. jíci úrůku bylo. by zdaniti tak jako peněžní kapitál nepůdnikající 
(tedy průporciůnálně: důdávám já), celý zbytek činže ůstřeji. 
Jestliže tedy ani u daně rentůvé ani u daně domůvní činžů,:ní : 
také u daně půzemkůvé neuznává E. půtřebu průgresse .dane, a~ 
půdmínky jsůu zde analůgické, průč tedy. chce p~ůgressl u dane 
zvláštní výdělkůvé? Nemůhu s ním v tům sůuhlaslt, naůpa~ sůu' 
hlasím s námitkami, které přednesl průf. Lovenstein průh prů
gr,essivní metůdě u výnůsůvých daní ve svém článku nV ýnů~ůvé 
daně a průgressivní metůda zdaňůvací" ve Vědecké růčence pravn . 

Sborn1k věd právnich a státnich XXXI. 2 
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fakulty Masarykovy university v Brně VI (1927), a také prof. 
Horáček ve článku "Některé fiskální tendence v daňové reforměu 

v nNárodních Listech', ze 6. února 1927. 

8. Daň domovní. Zde rozdíl mezi míněním mým a E-ovým 
není velký, nicméně není přesto toliko stylistický ani jsem tu 
nevytrhl jednu větu z celého jeho výkladu, jak mně E. imputuje. 
Rozdíl mínění týká se krátce renty na periferii a jejího zdanění. 
E. má za to, že pojmově pozemková renta městská na periferii 
vůbec mizí. Já naproti tomu soudím, že i na periferii větších 
měst se již počítá s budoucím vzrůstem těchto měst a s budou
cím stoupáním činží i renty a že se toto ve vyšších cenách půdy 
eskomptuje. Uloží-li se vysoká daň na činže, zmenší se jí očeká
vané stoupání činží a tím klesne též cena pozemků na kraji města. 

To vysvitlo zcela jasně z mého srovnání cen půdy na kraji Prahy 
a Vratislavi (viz Sborník věd právních a státních, roč. X, seš. 1, 
str. 38-44). 

9. Daň rentová. Pravil jsem ve své kritice, že sledujíce účinky 
daně rentové, musíme rozeznávat dva případy, totiž 1. kdyby 
byla daň z úroků všeobecnou - pak by se o ni zmenšily výnosy 
pro kapitalistu, 2. je-li však daň rentová parcielní - a to je pra
vidlo -, tu se daň přesunuje na dlužníka, ať má úrok tendenci 
stoupající nebo klesající. 

Min. E . ve své odpovědi v Obzoru národohospodářském 
žádá, abychom nesměšovali dvě různé věci, totiž otázku, jak 
působí nerovnoměrnost daně, s otázkou, kdo odnese daň vybí
ranou 'z úroku bez ohledu na rušivý vliv nerovnoměrnosti . Zúžuje 
si tedy problém jen na část jeho, a to, ještě méně pravděpodobnou, 

že by daň byla všeobecnou. Ale - budiž! 
Ani v tomto případě nemohu s jeho argumentací souhlasit. 

Řeší nejprve otázku pro případ vzestupné tendence úrokové. 
"Představme si - praví - peněžní ústav jako ryzího prostřed
kovatele bez režie, takže se aktivní úrok rovná pasivnímu, a že 
se na pasivní úrok uloží daň . Aktivní úrok koná dále nezmě
něnou funkci, placený úrok dlužníkem se nezmění a potřeba 

kapitálu zůstane stejná; avšak úrok, který bude pobírati "kapi
talista, se sníží o daň. Pojmově klesne i tvorba kapitálu úrokem 
(sníženým o daň) vylákaná a je vysunuta rovnováha, což musí 
míti v zápětí, že úrok bude stoupati, až na jedné straně ztlume-

ním potřeby a na 
v~~a ,obnoví. Toto 
toto" zvýšení znamená 
z části) přesunuta na ' 
i upotřebení kapitálu". 

Ale s argumentací 
věřitelům přesunula na 
daní změniti i nabídka 
klesne i tvorba kapi 
způsobí stoupnutí úrok 
úspor ani při zvýšení 
snížení úrokové míry 
řadě na stavu zásobení 
lépejsou lidé v porněru 
tím více mohou parna 
svých důchodů mohou 
jetím množství úspor 
míry nebo naopak 
nebo ubude, ale 
patrné (viz mou 
vydání str. 191) . 

Zbývá ještě 
kové. Podle E. "je zřej 
úroku především daň, 
viděli jsme nahoře, že 
jen všeobecné} jaké ve 
by při stoupající úrok 
kovou míru. Totéž pIa 

10. Úvěrová inflace 
otázky vytýká E. 
jako inflační na př. 
prý je tento akt ~.~ ~~~c~'-'u. 

zaměstnancům} nebyl 
pokud si stát vypůjčuj 
ať na platy 

N a to odpovídám: 
zaměstnanců, nevzniká 
peněžní nárok (důchod) 
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ním potřeby a na druhé straně osvěžením tvor by se zase rovno
v~~a ,obnoví. Toto zvýšení úroku mělo svou jedinou příčinu v dani, 
toto. zvýšení znamená, že daň byla (podle zvýšení zcela nebo 
z části) přesunuta na dlužníka. Daň kromě toho obmezí i tvorbu 
i upotřebení kapitálu". 

Ale s argumentací tou nemohu souhlasit. Aby se daň uložená 
věřitelům přesunula na druhou stranu, na dlužníky, musela by se 
daní změniti i nabídka kapitálu. E. má sice za to, že pojmově (!) . 
klesne i tvorba kapitálu úrokem (sníženým o daň) vylákaná, což 
způsobí stoupnutí úroku. Ale proti tomu lze namítat, že množství 
úspor ani při zvýšení úrokové míry znatelněji nestoupá ani při 
snížení úrokové míry znatelněji neklesá, nýbrž že ono závisí v první 
řadě na stavu zásobení n-ároda v poměru k jeho potřebám. Čím 
lépe jsou lidé v poměru k svým potřebám v píitomnosti zásobeni, 
tím více mohou pamatovati na budoucí potřeby a tírr větší kvotu 
svých důchodů mohou ukládati . V určité době a určitém národě 
je tím množství úspor celkem determinováno; zvýšením úrokové 
míry nebo naopak snížením její snad něco málo úspor přibude 
nebo ubude, ale celkem jsou změny příslušné poměrne Jen ne
patrné (viz mou Národohospodářskou theorii, díl II) II. opr. 
vydání str. 191) . 

Zbývá ještě otázka) jak je tomu při sestupné tendenci úro
kové. Podle E . "je zřejmo) že přesunuje-li kapitalista při zvýšení 
úroku především daň) že pokles úroku mu ji zase vrací ." Ale 
viděli jsme nahoře) že tomu není tak) nýbrž že zvýšení daně (ovšem 
jen všeobecné) jaké ve skutečnosti sotva může nastati) nemělo ' 

by při stoupající úrokové míře účinku na míru úspor a na úro
kovou míru. Totéž platí ard i při sestupné tendenci úroku. 

10 . . Úvěrová inflace. Proti lným vývodům týkajícím se této 
otáz~y vytýká E. především) že charakterisuji jednotlivý akt o sobě 
jako inflační na př . krytí úroků ze státních dluhů úvěrem. Proč 
prý je tento akt inflační? A což když si stát vypůjčuje na platy . 
zaměstnancům) nebyl by to stejně inflační akt? Ale E. má za to, 
pokud si stát vypůjčuje z běžných důchodů ať na úroky z dluhů 
ať na platy zaměstnanců, že nepůsobí jeho výpůjčky inflačně . 

Na to odpovídám: Vypůjčí-li si stát a platí z výpůjčky platy 
zaměstnanců) nevzniká tu nový důchod) nýbrž přenáší se prostě 
peněžní nárok (důchod) kapitalisty na stát a z tohoto na zaměst-

2* 
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n'aÍ1ce. V tomto případě platí to, co praví E. na str. 695 Obzoru 
n'árodohospodář~kého, že na relaci mezi celkovým peněžním ná
rodním' důchodem a národ;ním produktem se nic nezměnilo a že 
nezměnila se tedy ani hodnota peněz. Ale není tomu navlas tak, ptá 
se E. -, když stát si vypůjčí (na místě, aby vydanil) část běžných 
d.~chodů na krytí úroků ze státních dluhů? Odpovídám, nikoliv, 
a, to prostě proto, že zaplacením úroku vzniká tu nový důchod, 
který tu ještě nebyl. Podrobněji je celý pochod tento: Stát si 
:ypůjčí obnos x o~ kapitalisty, který jej byl uspořit a zaplatí 
Jíni úrok majiteli válečné půjčky (starší) ; tím vzniká první důchod 
majitele válečné půjčky. Ten pak si zakoupí za obnos ten 
s~atky, a tím vzniká druhý 4ůchod, výrobce ' těchto statků. 

Tento druhý důchod odpovídá výrobě nových statků a nepůsobí 
tedy inflačně. Ale jak je tomu s prvním důchodem majitele 
válečné půjčky? Tomu neodpovídá výroba nových statků ani 
n:ení důchod ten odvozen od jiného důchodu původního. Je to 
prostě důchod inflační; arci nejde tu o inflaci platidel jako 
na př e při výdeji papírových peněz, nýbrž o inflaci sui generis -
o ' inflaci úvěrovou. 

Odkud vznikl tento důchod, když přece nemohl vzniknouti 
z ničeho? Pátráme-li po tom, z čeho tento důchod vznikl na
~a'zíme především na to, že souběžně se vznikem těchto inflaČních 
důchodů roste i výše válečných dluhů. Arci představa, že se snad 
j .~ění státu proměňuje v bězný důchod, je zcela nemožna. Jenom 
u : těch statků, které se nově vyrábějí, je možno ještě změniti 
jejich určení, a tu nutno také hledat příčinu onoho zjevu. V nor
málních dobách vyrábí se v jednotlivých státech určité množství 
spotřebních statků (ve státech zámožnějších asi 70-75 %) a také 
určité množství (reálních) kapitálových statků; tato množství 
řídí se dle poměrné poptávky po spotřebních a kapitálových 
statcích a poměr ten zůstává po delší dobu poměrně stálý. Do
j~e-li však k úvěrové inflaci, tu vzniká množství nových kap i
ta19vých statků, nikoliv však reálních, nýbrž fiktivních (váleč

ných půjček). Jelikož je tímto způsobem poptávka po kapitálových 
statcích lép,e ukojena, zvyšuje se poptávka po spoÚebních statcích 
a~- jestliže tyto nemohou býti rozmnoženy, musí jich , cena ' stoupat 
a' ,s ní i ceny reálních kapitálových statků. Naproti tomu ceny 
pouhých (nereálních) pohledávek zůstávají pozadu. Čím ' déle 
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trvá vylíčený proces, 
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přece jen vliv na ceny 
zadluženÍ. Ptáme-li se, 
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si na místě osoby B s 
sledkem toho potřebuj 
úhrn kapitalistů v 
vypůjčil si od kapit 
letech vedle jiných 
z vypůjčených obnosů. 
sunul do budoucna, 
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půj ček) se tím zvětšuj 
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V tom je tedy dle 
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co praví E. na str. 695 Obzoru 
:Lei mezi celkovým peněžním ná
)roduktem se nic nezměnilo a že 
něz. Ale není tomu navlas tak, ptá 
L místě, aby vydanil) část běžných 
ních dluhů? Odpovídám, nikoliv, 
m úroku vzniká tu nový důchod, 
ji je celý pochod tento: Stát si 
který jej byl uspořil, a zaplatí 

(starší) ; tím vzniká první důchod 
pak si zakoupí za obnos ten 

~ůchod, výrobce těchto statků. 

výrobě nových statků a nepůsobí 
lU s prvním důchodem majitele 
vídá výroba nových statků ani 
lného důchodu původníh~. Je to 
nejde tu o inflaci platidel jako 
lěz, nýbrž o inflaci sui generis -

l. když přece nemohl vzniknouti 
~ čeho tento důchod vznikl. na
ěžně se vznikem těchto inflačních 
dluhů. Arci představa, že se snad 
iůchod, je zcela nemožna. Jenom 
ryrábějí, je možno ještě změniti 
,edat příčinu onoho zjevu. V . nor
lotlivých státech určité množství 
imožnějších asi 70-75 %) a také 
tálových statků; tato množství 
po spotřebních a kapitálových 

) delší do bu poměrně ' stálý. Do
l vzniká množství nových kapi
eálních, nýbrž fiktivních (váleč

llsobem poptávka lPo kapitálových 
poptávka po spotřebních statcích 
množeny, musí jich -cena stoupat 
lých statků. Naproti tomu ceny 
~k zůstávají pozadu. Čím ' déle 
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trvá vylíčený proces, tím více se musí zvětšovat rozdíl mezi c~-
nami reálních statků a pouhých pohledávek peněžních. . ' 

Dle toho vzniká úvěrová inflace toliko při nerovnováze ~e 
státním hospodářství. Při hospodářství vyrovnaném (Wieser miu~í 
tu o nstandige Wirtschaft") může vzniknout nový důchod jen 
na základě nové výroby; následkem toho musí tu být stále rovno
váha mezi důchody a statky, není tu místa pro úvěrovou inflaGi. 
Jinak je tomu při hospodářství schodkovém (zvláště , za velký~1;t 
válek). Zde může vzniknout nový důchod i jinak než na .záklaq.ě 
výropy. Příklad: Představme si dvě osoby, A, jenž svůj důch~d 
zcela nespotřeboval. nýbrž část z něho zapůjčí. a 13,. jenž si př,i;
slušný obnos vypůjčí. V příštích letech má B platiti osobě A 
úroky. Může se tu státi, že B i v těchto příštích letech není s tp, 
,aby tyto úroky zaplatil a že A mu je poshoví. Tu zvětší se 'po
hledávka osoby A oproti B (tento přírůstek tvoří důchod osoby 
A v tomto roce). o stejný obnos zmenší se však též jmění osoby 
B následkem zadlužení. Ale je ještě dále možno, že osoba Bje 

. lehkomyslná nebo ve velké nouzi finanční a že tedy vydává , 1f~ 
svého důchodu stejně mnoho, jako kdyby se nebyly její důcho~ 
a jmění zmenšily, kdežto osoba A, jejíž kapitál se byl zvětšil, 
vydává nyní více na kup spotřebních statků. Tu má ono JJrela
tivní" zvětšení důchodu A, věnovaného koupi spotřebních statkft, 
přece jen vliv na ceny statků, i když mu odpovídá u B zvětše~,í 
zadlužení. Ptáme-li se, co způsobilo tuto změnu, vidíme, že , to 
bylo vlastně poshovění nároku věřitelského. A nyní představ~~ 
si na místě osoby B stát, který je zapleten do velké války a n~- . 
sledkem toho potřebuje stále peněz, a na místě A představme si 
úhrn kapitalistů v tomto státě, po plipadě i mimo něj. Stát (B) 
vypůjčil si od kapitalistů (A) velké obnosy ' a má v následujících 
letech vedle jiných výdajů válečných platiti též velké , úro~y 
z vypůjčených obnosů. Snahou jeho je tedy, aby tyto platy oQ
sunul do budoucna, nejlépe tím, že tyto úroky vyrovnává no
vými válečnými půjčkami. :půchod věřitelů (majitelů válečných 
půjček) se tím zvětšuje, oni následkem toho, že upsali válečné 
půjčky, věnují menší část svého důchodu jinakému ukládání a vy
dávají větší část na koupi spoUebních statků. Ceny spotřebních 
statků následkem toho stoupají. ,-

V tom fe tedy dle mého 11áhledu podstata úvěrové inflace. Po-
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. rozuměti jí není zcela lehké, zvláště když je někdo zaujat jinou 
ideou, i nedivím se ani min. E-ovi, že ji nechce uznat, nýbrž trvá 
na své představě úvěrové inflace, jež prý vzniká mobilisací kapi
tálů z minulých period. Arci jsem již ve své kritice ukázal, že je 
tato představa nemožnou. Peněžní nároky vznikají tím, že se 
vyrobí statek a prodá. Stojí tedy oproti peněžním nárokům nové 
statky. Je možno tyto peněžní nároky přenášet do budoucna na 
př. ukládáním u peněžních ústavů? To je možno jen tím, že je 
peněžní ústav zapůjčí někomu třetímu, ten jich použije k výrobě 
a platí z výtěžků výroby úroky z vypůjčených peněz. Musejí 
tedy tyto hodnoty být nově vyrobeny, ale nepřenesly se z mi
nula. Přenést mohla by se toliko platidla, ovšem nenesla by úroku 
(nummus non parit nummum). 

Mohlo by se konečně ještě namítnout, že je to všechno hezké, 
ale není ještě vysvětleno, čím to je, že stát může vedle ostatních 
výdajů válečných platiti ještě i úroky ze svých válečných vý
půjček, když přece nebyla vytvořena nová platidla a obnos vý
půjček je omezen kapacitou obyvatelstva. Na to jsem vlastně 
již odpověděl, když jsem ukázal, že peněžní nároky nemusejí se 
rozmnožit toliko vytvořením nových platidel, nýbrž také zvý
šením rychlosti oběhu platidel dosavadních. 

11. Teleologická konstrukce hospodářských pojmů a hospo
dářské vědy. Min. E. praví tu nejprve, že proti jeho no etickým 
základům hospodářské vědy neuvádím žádných vlastních argu
mentů, nýbrž cituji proti nim na 22 řádcích Wundta. Zdá se mi, 
jakoby v jeho slovech byl obsažen jakýsi odsudek, ale nemohu 
tento odsudek uznat. Konstatuji, že je tu jakýsi formální rozdíl 
mezi mým způsobem psaní a E-ovým. E . necituje skoro nikde 
jiného spisovatele, třebas by byl psalo docela stejné věci jako on, 
Já naproti tomu pokládám za účelno - ba i za povinnost ..
uvésti vždy to, co již někdo jiný o téže věci dříve napsal, tím 
spíše, když se to kryje s mým míněním. Mám za to, že tento 
způsob podání jej en v zájmu úspornosti myšlení. 

Dále podotýká E., že právě Wundt nesprávně formuluje 
teleologii (finalita je podle něho obrácená kausalita), a že to on 

: (E.) ve svých spisech dokázal. Namítám, že Wundt nikde neříká, 
že je finalita obrácená kausalita, nýbrž toliko, že účelová činnost 

. je jen zvláštní formou příčinné účinnosti ("die ZweckUitigkeit ist 

nur eine besondere F 
psychologische 
mit den allgemeinen 
vereinbar sein muB" 
ostatně dle něho k 
hem lépe, neboť 

ist jedem Bestand 
Naturkausalitat wie 
behrenden 
lungen selbst, die 
Stelle anzuweisen." 

O teleologii a jej 
se u některých nověj 
to bylo něco docela 
dostatek citace 

vůle společnosti, 

Tyto zjevy pak, j 
proti tomu tím, že 
snah členů pospolito 
ných sociálních zj 
duálně teleologických 
dohospodářsk)Tch, o 
vznikly "organickou" 
úrokové sazby atd. ,,1 
teleologických příčin, 
individuelní zájmy 
theoretické ~"·~"n··""",",A'" 

exaktním způsobem 
své prvky, na indi . 
zákony, dle nichž 
z těchto prvků se t 
nahoře methodou, 
tického badání na 
porozumění vzniku 
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nur eine besondere Form kausaler Wirksamkeit, die an bestimmte 
psychologische Bedingungen geknupft ist, also ' auch schlieBlich 
mit den allgemeinen Eigenschaften der psychischen Kausalitat 
vereinbar sein muB" (Logik, 3. vyd. str. 49)). Kausalita hodí se 
ostatně dle něho k všeobecnému vysvětlení sociálních zjevů mno
hem lépe, neboť "innerhalb dieser allgemeinen Kausalerklarung 
ist jedem Bestandteil, also ebensowohl den Einwirkungen der 
Naturkausalitat wie den einer spezifischen Zweckbedeutung ent
behrenden psychischen Wirkungen und endlich den Zweckhand
lungen selbst die ihnen nach MaBgabe der Erfahrung gebiihrende 
Stelle anzuweisen." 

O teleologii a jejím významu pro národní hospodářství mluví 
se u některých novějších autorů, mezi nimi též E., tak jako by 
to bylo něco docela nového (tu se jeví právě názorně zmíněný ne
dostatek citace starších autorů). A přece se byl na př. již Karel 
Menger touto otázkou ve svých proslulých" Untersuchungen uber 
die Methode der Sozialwissenschaften" zevrubně zabýval. Roz
lišuje tu mezi zjevy sociálně-teleologickými a mezi činiteli indivi
duálně-teleologickými. Ony jsou zamýšleným výsledkem společné 
vůle společnosti, představujeme-li si tuto jako jednající subjekt. 
Tyto zjevy pak, jichž vznik je "organický", charakterisují se na
proti tomu tím, že jsou nezamýšleno u výslednicí individuálních 
snah členů pospolitosti a podle toho jsou, na rozdíl od prve uvede
ných sociálních zjevů, nezamýšlenou sociální výslednicí indivi
duálně teleologických činitelů. Patří sem i dlouhá řada zjevů náro
dohospodářských. o nichž se zpravidla nemá za to, že by byly 
vznikly "organickou" cestou, na př . tržní ceny, dělnické mzdy. 
úrokové sazby atd. "Iony nejsou totiž zpravidla výsledek sociálně
teleologických příčin. nýbrž jsou nezamýšlenou výslednicí četných, 
individuelní zájmy sledujících snah hospodařících subjektů, a také 
theoretické porozumění jejich podstaty a jejich pohybu může být 
exaktním způsobem ....... docíleno jen tím, že se převedou na 
své prvky, na individuální činitele jejich zpříčinění a že se vyšetří 
zákony, dle nichž komplikované zjevy lidského hospodaření 

z těchto prvků se tvoří. Jest to ona methoda, kterou jsme nazvali 
nahoře methodou, která je adaequátní exaktnímu směru theore
tického badání na poli sociálních zjevů. Methoda k exaktnímu 
porozumění vzniku sociálních útvarů, jež vznikly "organickou" 
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cestou, a methoda k řešení hlavních ·problémů. exaktní vědy náro
dohospodářské jsou v podstatě identické" (Untersuchungen uber 
die Methode der Socialwissenschaften, str. 181-3). Výsledky, 
k nimž rakouská škola národohospodářská touto methodou do
spěla, jsou známy, dodávám jen, že k nim dospěla na cestě od in
dividuálně-teleologických činitelů. 

12. Předmět vědy národohospodářské. Jak jsem pravil již 
předešle, musí podle E. specifikum pozorovacího způsobu vědy 
hospodářské spočívati ve zvláštnosti chtěného, ve zvláštnosti 
postulátu. Postuláty ty jsou dle E. dva: subjektivní a objektivní. 
Pokud se týče nejprve subfektivního postulátu, praví E .• že jednání 
člo~ěka, je-li chtěno za účelem zvýšeni subjektivního blaha. stává 
se hospodářským. Ve skutečnosti je to každé vědomé a chtěné a tu
díž motivované jednání člověka ... Namítal jsem proti této de
finici, že je příliš širokou, vždyť hospodářským je tu vlastně každé 
jednání člověka, jestliže je pozorováno s hlediska postulátu minima 
strasti. A pravil jsem. že musíme vědu národohospodářskou přece 
jen charakterisovat jejím obsahem (E. k tomu podotýká, že neví. 
nechtěl-li jsem říci předmětem a nedopatřením jsem řekl obsahem, ' 
a nerad prý by mně křivdil, ale právě moje definice je prý čistě 
formální, protože nic nepraví o obsahu potřeb, pro které se mají 
opatřovati prostředky; na to odpovídám. že neřekl jsem to nedo
patřením, nýbrž že obsah národohospodářské vědy vysvítá hned 
z následujícího). Praviljsem dále, že národohospodářská věda zabývá 
se hospodářskou činností, t. j. onou. jejímž cílem je opatřiti zevní 
prostředky k ukojení potřeb lidských v pořadí jich důležitosti. 

Proti mé definici hospodářské činnosti namítá E., že chceme-li 
pořádat prostředky podle důležitosti, musíme především vědět. 
vzhledem k jakému účelu tak činíme. Na mou event. odpověď, že 
pořadí potřeb je psychické faktum, taže se, má-li i státní hospo
dářství pořadí důležitosti potřeb a prostředků? Odpovídá si sám. 
že má. Ale potřeby a jich pořadí nemohou prý zde býti žádným 
psychickým faktem. A přece musí hospodářská věda i toto hospo
dářství vyložiti; vykládá prý ho určitým účelem. Tím účelem je 
subjektivní spokojenost, u státu ideál státu. 

K tomu podotýkám, že pořadí potřeb je skutečně psychické 
faktum. To platí i o potřebách státního hospodářství. Rozdíl je jen 
v tom, že individuum rozhoduje o pořadí potřeb samo, kdežto ve 

Ještě 
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státním hospodářství je rozhodování mn?hem složitější. Myslí-li 
E., že tím, že řekne, že ústředním účelem státního hospodář~tví je 
ideál státu, něco objasnil, tedy se mýlí, neboť ideál je to, čeho si 
přeji, je to tedy tautologie. 

. Dále vytýká E., že podle mne hospodářská činnost záleží v opa
třování prostředků. Což prý mně neříká logika, že není účelu bez pro
středků a že teprve účel rozhoduje o vhodných a vhodnějších pro
středcích? Potřeba není prý nic jiného nežli výraz, kte~ý praví, že 
vzhledem k určitému účelu jest něco chtěno jako prostředek. Po
třeba není účelem, nýbrž důsledkem účelu ...•. Ukoj ování potřeb 
není prý žádný účel, tím méně jednotný účel, který by mohl jednotně 
pořádati celé hospodářství a určovati důležitost potřeb a prostředků. 

K tomu podotýkám, že se opravdu divím, že E. nevidí to, co 
je pro ekonomiku charakteristické. Je to, jak pravím ve své "Ná
rodohospodářské Theorii", díl 1., III. vydání, str. 9, právě ono 
opatřování prostředků k ukojení potřeb, třebas nejrůznějšího druhu. 
Tím se liší od věd (esthetika, ethika atd), které se zabývají uko
jením těchto potřeb samých. V tom se shodují skoro všichní čelní 
theoretikové národohospodářští. Cituji zde na pře z III. vydání 
Casselovy "Theoretische SozialOkonomie, str. 1 (překlad ode mne): 
"Zpravidla předpokládá ukojení potřeby předcházející přípravnou 
činnost, jíž se vytvořují prostředky k ukojení potřeb, anebo po
kud tomu tak není, předpokládá činnost jiných osob směřující 
k bezprostřednímu ukojení potřeby subjektu. Takovou příprav
nou činností k opatření prostředků k ukojení potřeb je na pře 
zřízení vodovodu za účelem pohodlnějšího zásobování se vodou 
nebo zavařování jahod pro zimu. Bezprostředně se ukojuje potřeba 
činností jiných na př., když potřeba hudby se ukojí posloucháním 
koncertu. Celek činností, které umožňují ukojení potřeb, q,le s ním· 
se nekryjt tvoří hospodářství (die Wirtschaft). Hospodářství je 
v podstatě přípravná činnost směřující k umožnění budoucího 
ukojení potřeb". 

Dále namítá E., že vidím hospodářskou činnost jen vopatřo
váni prostředků, kdežto používání prostředků dle mne už prý 
není hospodářskou činností. Opatřování plátna, štětce, barev, va
řiva atd., je prý dle mne činnost hospodářská, ale malování obrazu, 
vaření oběda už jím není. Na to odpovídám, že malování obrazu, 
vaření oběda - a dodávám, i psaní knih - patří jistě v nejšir-
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ším smyslu k výrobě; jestliže jsem nenazval tato jednání hospo
dářskými, je to proto, poněvadž příslušné činnosti mají zpravidla 
ještě jiné účely než hospodářský ( t. j. účel opatřit si jimi prostředky 
k ukojení potřeb) a poněvadž tyto účely převažují. Píšu-li na pF. 
národohospodářské pojednání, nečiním tak proto, abych si vy
dělal peníze, nýbrž proto, abych přispěl k řešení některých národo
hospodářských otázek. Podobně malíř maluje především proto, aby 
se uplatnil jako malíř a poněvadž mu malba působí uspokojení. 
Konečně můžeme něco podobného předpokládat i při vaření oběda. 

A dále (pod e)) opakuje E., že upotřebení prostředků je zrovna 
tak hospodařením jako opatřování prostředků. Kdyby upotřebení 
prostředků vypadlo z hospodářství, nevěděl bych prý ani, kolik 
prostředků (na př. peněz) mám opatřiti, protože se to řídí mezním 
(nejnižším) relativním užitkem a mezním (nejnižším) relativním 
nákladem. Zde má tedy E. patrně na mysli vlastní konsum. Ale 
oproti tomu musím setrvati na svém mínění, že vlastní spotřeba 
nepatří již k hospodaření. To je také mínění skoro všech národo
hospodářských theoretiků . Cituji tu zase na příklad Cassela a do
plňuji tím svůj citát hořejší. Cassel praví hned z počátku: JI Účel 
jednoho každého hospodářství je uspokojení lidských potřeb. Ho
spodaření je tedy činnost, směřující k tomu, aby takové uspokojení 
potřeb umožnila. Nicméně nelze akt uspokojení potřeby sám 
počítati k hospodářské činnosti. Uspokojení potřeby jako takové 
znamená zpravidla více nebo méně aktivní činnost osoby, která 
svoje potřeby uspokojuje. Kdo chce zahnat hlad, musí jísti, kdo 
se chce procházkou občerstviti, musí choditi, kdo sám rád dělá 
hudbu, musí hráti nebo zpívati atd. Takovéto činnosti nepatří do 
oboru hospodářství". 

Konečně se vrací pod t) k mým příkladům dříve uvedeným 
(malíř, kuchařka, vědecký spisovatel) a rozmnožuje je ještě pří
kladem Baťovy výroby bot. Ukazuje, že ve všech těchto případech 
to, co činí z jednání činnost hospodářskou, je teprve vztah k sub
jektu jednajícímu, že totiž je činnost ta pro něho subjektivně 
užitečnou. Že se o tom nezmiňuji ani v definici ani v příkladě, po
kládá za nejpodstatnější chybu. Namítám proti tomu, že i jiné 
činnosti jsou pro mne nesporně užitečny na př. poslouchám-li před
nášku, tělo cvičím-li, jdu-li na procházku atd., a přece je nenazveme 
hospodářskými. Vskutku považuji vztah činnosti k jednajícímu sub-
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vlastní, proto týž 
nutí nás prý 
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jektu (zda tento chce vydělat peníze nebo zda má opatřovaný 
předmět sloužiti potřebám jednajícího subjektu či potřebám ji
ného) pro pojem hospodářských jednání za irrelevantní. 

Rozhodně nestačí vztah ten k vymezení hospodářské činnosti 
od jiných, to považuji zase já za hlavní chybu E-ovu. 

Obraťme se ještě k objektivnímu postulátu E-ovu Namítal 
jsem tu, že se mi i definice objektivní theorie hospodářské zdá 
příliš širokou, ježto se tu zahrnuje celý právní řád, tedy nejen normy 
upravující výrobu, rozdělení a spotřebu statků, nýbrž též normy 
hygienické, vzdělanostní, atd. Na to odpovídá E., že účel onoho 
komplexu aktů, které přičítáme státu, musí být tak vysoký a ši
roký, aby se jím dal každý akt nebo určitý soubor těchto aktů vy
ložiti. Pro žádnou výseč nedá prý se nalézt užitečnost pouze jí 
vlastní, proto týž důvod jako u soukron10hospodářských jednání 
nutí nás prý rekurovati až k ideálu národa při výkladu norem 
(má být patrně: zákonů; upozorňuji na to proto, poněvadž i E . 
při každé příležitosti opravuje odpiircovy termíny, třebas i docela 
jasné) o výrobě, spotřebě i rozdělování statků a ukazuje souvislost 
celého komplexu státních aktů pod tímto účelem . Mnoho prý 
přemýšlelo tomto důsledku, který se příčí obvyklému nazírání, 
ale logická důslednost rozhodla. - Dodávám k tomu: ' logická dů
slednost vede od jedné chyby k dalším. E. nedostatečně definoval 
pojem národního hospodářství, z toho plyne i nedostatečnost jeho 
pojmu objektivní theorie hospodářské. Kdyby bylo pravda, co praví .. 
že nelze nalézt pro žádnou výseč komplexu aktů souvislých, deter
minovaných společnou užitečností jí pouze vlastní, pak by sku
tečně mohla být o veškeré společenské činnosti duševní jen jediná 
věda, sociologie. Ale pravda to není, neboť ve skutečnosti můžeme 
- vlastně v zájmu pokroku vědy musíme - od sebe oddělit 
různé činnosti duševní (ethika, právověda, estetika, ekonomika) 
i třeba tedy účel této činnosti u každé z nich definovat zvlášť. 

Závěr. Mám za to, že jsem své výtky učiněné E . Finanční vědě 
- proti jeho námitkám dostatečně obhájil, ba ještě rozšířil a pro

hloubil. Byla to pro mne též "otázka vědecké odpovědnosti, ze
jména vůči těm, kdož přijímají vědu s nedostatečnou kritikou 
od autority. Jsme odpovědni za mozky dorostu" (Engliš : Konec 
diskuse v Obzoru národohospodářském). 




