
í~tila i v~tšina dogmatických 
~lch se. z.eJména při netrpělivé 
avby Jeho vědeckého druha 
ické kanceláře ·K. Eng liš e. 
v těchto kritickoteoretických 

LO neochotou pohřížiti se hlou
é hop o zná n í, ač tam smě
l předválečných národohospo
korunované významným úspě
vatele Engliše. Nebylo-li Mild
kou brázdu na tomto poli, z,ů
)bzorech přibližoval při řešení 
podářskou vědu zahraničním 
éna prostřednictvím německé 
II způsobem, který zde čestně 
'ědeckou práci. 

·45 

Hovorna. 
Exekuce pro obecní dávky. 

I. 
Berní výsost obce má svůj p r á v n í z á k l .a d v I. olbecní finanční no

vele (zálk. č. 329/21, prov. nař. č. 143/22). Po~děj.Ší záJkonodárství, zej-měna 
II. obec. fi'll. novela (zák.č. 77/27, pro'V. iI1aŤ. Č. 157/27), III. obec. fin. no
vela (zák. ·č. 16'9/30 s vyhláškou 'č. 170/30), IV. obec. fin. Dlovel,a (zák. 
Č. 69/35 s vyhláJškou Č. 122/35 a vl. n. Č. 69/35 ,élJ 202/36) a V. obec. fin. no
veLa (vl. n. Č. 19/37) dotldo se některých otá:zek, na př.: vý.še samospr.áv
ných pfirá1žek, řizení povolovacího, kompetence vyměřo'V.ackh úřadů, vý
konu dozorčfho práva, formy eJCekuce a j., avšak z·ák1adní struktura 
I. obec. fin. novely zůstala v podstatě nezměn.ěna. 

II. 
K úhrélJdě 'obecních výdajů v rámci rozpolČtú sluší užíti především vý

nosu ohecního jmění (§§ 1, 8, 19 I. ob. fin. nov.), výnosu obecních a obcí 
spravovaných ústavů a fondů, výtěžku výdělečnýoh podniků obecních, 

. a nestačí-li, pak výnosu! z obecních pří s 'P ě v k ů, po 'P ,1 a t k ů a dá vek 
(§§ 2, 24 dto nov.). 

1. Jde-li o zařízení, která jsou sice v zájmu všeobecném, ze který·ch 
vša:k někteří majitelé pO'~emků, domů neb živnO'stí mají obzvl~štní hos
podMský proSiPěCh, mohou od takový,ch osolb býti po,žadovány p ř i
s.p ě v tk y ke z'řízení ' a udržování oněch 'Za,ří'Zení. Pří'spěv'ky mohou býti 
stanO'veny ve formě jednorázo'vé'ho nebo opakujícíhO' se příplatku (§ 26 
cit. nov.). Sem patří na př.: příspěvek na opravu ohecní studně', na kana
lisaci, komunikaci (Bohuslav A. 4995, 10.6,84/, 12.22,3). 

2. Obce j'sou oprávněny vylb.rra ti p o op 1 a t k y buď j.alko náhradu za u:ží
vání z'ah~ení jd.:mi v zájmu veřejném zhzený,clh .a UJdržo,v:aný.ch, ne/bo 
jako náhradu za jednotlivé úkony ohecnkh orgánů. Poplatky mohou býti 
pož,a,dovány ode všech, kdo'ž obecního za,řízení vůbec a j.akkoliv skutečně 
používají, j'sou tedy ekvivalentem: za ono UJžívání (Boh. A. 9352). Patři 
sem: pO'pla1:lky z mí,sta, dlažebné, vodné všeobecné i zvláštní, stočné , po
platky hřbitovní, stavební), zdr.avotní, domovské, Ikanalisační, jateční , po
platky za 'zvěropolicejní prohlídku masa a dobytka, za odvo'Z popela, po
platky z obecníhO' úřadování (v1. n. Č. 143/22). Poplatky jsou co do výše 
odstupňovány podle míry užívání dotyčného zařízení, nelbo podle míry 
berní mohoucnosti 'Povinného 'Sulbjetktu (§ 28 cit. 'Dov.). 

3. Obecní dá v k y (§§ 29 ,a násl. drt. nov.) jISO'11 všeobecným příspěvkem 
občanů k úhradě obecnkh výdajů, ma,jí povahu daňovou a řídí se berní 
mdhouono,stí povinného sUJbjeJk1tu (Boh. A. 9352). Mohou býti vybírány 
buď jalko při r á ž k y k 'Státní dani (poplatku) , nebo jako s a m o s t a t n é 
dávky. . 

a) Podle § 1 zák. Č. 77/27 ve znění zák. Č. 169/30 lze obecní při Táž ik y 
vybírati k těmto daním pří mým: . k dani pozemkové, domovní, vše
obecné i zvláštní dani výdělkové, k dani rentové vybÍ'rané přímo .a k dani 
z VYlššího sll1'Žného. 
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Z daní Jl e IP ř í m Ý ,c h (spotřebnkh) lze obecní přirážku až 25% vy
bírati pouze ke všeobecné dani nápojové (zálk. č. 533/19, čl. IV. zák. 
č . 2.49/37). Poněvadž však lze z nápojú vybírati též samostatnou dávku, 
pro niž byla vydán.a vzorná pravidla (vl. 'll. č. 143/22 .a II. dodatek), při 
čemž olbeCll1í přirálžku a samostatnou dá'vku nelze současně vybírati, není 
ta to přiráJž~{a praktickou. 

Fodle § 33 I. obec. fin. novely mohou obce vybírati ,a,ž 10% pÍ'irážlku ke 
s tátnímu pop I a t k u pře vod ní LID u u nemovitostí v obvodu obce le
žících. 

b) S a m o 'S t a t n Ý mi dávk,ami obecními jsou: dávka ze zábav, z pří
růs.tku hodnoty nemovitosti, 'Z nájemného a z. pOUižív,aných mí1stnostL 
z přechodného ubytování, z ;ná'věští, z nezastavěný,ch pozemků, z dopravy, 
ze spO'třeby elektřiny a plynu k osvětlování, ze psů a dávky přepychO'vé. 
O b I i g a t O' r 'll í j'SOUl poU'ze dávka ze zábav a dávka 'Z přÍlrústku hodnoty 
nemovitosti (§ 37 I. O'bec. fin. nov.), ostatní samO'statné dávky O'beCll1í JSO'U 
t edy pouze f a'k li I t a t i v n í. 

Vzorná pr,avidla prO' vybkání :některý'ch poplatků a dávek JSO'U O'bsa
žena v dodateí'ch k vl. n. 'č. 14'3/22, se změnami vl. n. č. 121 /26 ,a č. 1512,8. 

III. 

PO'něv.adž 'obecní přirážka jest pouhým adnexem státní daně (po,platku), 
k niž :se vybírá, sdílí osud tétO' daně (poplatku), takiŽe i splatnO'st, vy
kO'natelnost a 2lpúsob vymáhání je týž, jako u pÍ'Íslušné daně (poplatku, 
srov. Boh. A. 4812, 5716, 8,369 aj.). 
Výpočet, předpis a vybírání p lři r áž el{ fk daním státním děje se zá

sadně orgány pověi"enými vybíráním příslušných daní státních (§ 42/1. 
I. O'bec. ifn. nov.). Vymáhání děje 'se týmž způsobem, jako Ul příslušné 
daně (§ 42/V . .cit. nov.). 

Pouze přirážky k dani p o z e ;ffi k o v é předpisuje a vybírá obec svými 
orgány (§ 5 zák. č. 77/27). Podle III. části zák. č. 226/36 a čl. II. vl. n. 
č. 19/37 lffi'Ůže O'bec i k o s t a tll í m daním přímým sama p'řirážky před
pisO'vati a vybí'rati na základě zásadníhO' usnesení zemskéhO' zastupitelstva 
a 'se s,chválením zemského výboru. 

P.řirálž1ky k dan~m přímým jsou s p la tn y zároveň s daní, tedy dne 
1. ledna, 1. dubna, 1. 'července ,a 1. ,října každého rO'ku, a nejsO'u-li dosud 
předepsány, tedy ve výši podle předpisu nejblíže předcházejícíhO', při 
prvém nelb dodatečném předpi'su do 30 dnů od dO'ručení platebního !roz
kazu. V y k o TI a tel n 'o s t ,nastává za 11/2 měsíce po splatnosti, při 
prvém neb dodatečném předpisu up~ynutím l!hůty pro splatnost, bez oihle
d u na pTávní ·moc (§§ 269, 271 zák. č. 76/27, 22'6/36, čl. II. č. 3 vl. n . č. 19/37). 
Přirážka ke vš,eobecné dani n á p O' j O' v é byla by zároveň s ní splatna, 

a O' vymáhání jejím !by platila tá1ž UlstanO'vení, jako pro pří:slu\Šnou daň 
(§ 42/V. I. olbec. fin. niO'v.) , tedy ustanovení zák č . 76/27, 226/36 (§ 7 zák. 
č. 533/19). 

Přirá'7~ka !ke státnímu pop lat fk II pře vod ním u jestzárO'veň s ním 
splatma dO' 40 dnů od uzavření převO'dníhO' jednání, .a tedy PO' tétO' lhůtě 
zároveň 's ním vykonatelna (§ 33/IV. I. dbec. M. nO'v., §§ 5, 88 zák. č. 65/33) 
podle zásad O' vymáhání daní pi"ímýoh. Plředpisuj.e ji však obecní starosta 
.a vybLTá obecními orgány. . 

b) Pří s p ě v k y , pop I a t k y a (samostatné) d á v k y předpisuje pla
tebnílffi TO'Zlkaz.em O'becní starosta vzt. vytŠŠí · samosprávný orgán 
v §§ 35/IV., 37/II. I. olbec. fin. novely uvedený,a vybírá ~vými orgány. 
Včas nezaplacené obecní př~spěvky, poplatky a dávky vymáhá orgán, 

jenz Je předepsal. Jím poty 
titulem. Exe!kuci Isluší vésti 
{exekuce politická), nebo v ř' 
i'. z. (exekuce soudní, §§ 41, 

Spl a t n O' s t příspě'V'ktlj, 
ustanovení vzt. vzorný'ch 
v y k o n a tel n o s t , i když 

J e tudí,ž patrnO', že obecní 
vymáhají tak, j a k o d a ně · 
základě § 5 zák č. 77 /27 ,a 'čl 
mým na zálkladě § 42/V. zák. 
n a základě §§ 5, 88 zák. č. 6 

Vymáhání daní přímý'ch 
úřady jednak v fízení 'spr 
b er n í) , j edna"k v řÍ'zení 
(exekuce s O' ud ní, §§ 343, 3 

PrO'tO' také obecní přiroá'žky, 
k ucí ber n í podle zák. o d. 
ního řádu. Berní úř.ady 'p rov 
za exekuci soudní. To platí i 
předpis a vybírání přirážky. 
finanční úřady povinnost k 

Naproti tomu pří 'S P ě v 
se ;na základě §§ 41/III. , 44/1 
vymáhají !bUlď exekucí pol 
.s O' u d TI í podle ex. řádu, t 
obecní dávky 'nesamostatné j 
ní'ch pŤÍlmýdl a zvlá'štními 
zák. č. 69/3,5 býti míněny ' 

Vymáhání samostatných 
ne m pro všechny dávky, i 
jinak (na př. § 26 pravidel o 
pravidel 10 dáv'oe ,ze zábav). 
8llí odporovati zákonu, !k 
(§ 55 úst. liJst.). 

Poplatky a dávky tvoří d 
A . 9352) . Dávkami v 
.a násl. zák. č . 329/21, tedy 
užším smysl'U rozumíme pO' 

,č. 6 zák. č. 69/35. 

Vymáháním rozumí .se 
Není V!šak důvodu, aby 
z a .i i š t ě n í. N::I'S1vB(jC11l'e 

č : 76/27, 226/36, jejž ml 
Mimo to jest jenom d 

jišťO'v:ad se spravovaly týmž 
z a j i š ť o v a c í růzmá podle 
riávek nesamostatných bude 
ex. i\ jednak ber n í podle 
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jenz Je předepsal. Jím potvrzený vÝ.kaz o nedoplatcích jest ex~Utčním 
t itulem. Exelkuci s luší vésti buď v řízenís:právním podle vl. n. Č. 8/28 
{ex ekuce politická), nebo v <řÍ'zení soudním podle exekučního ,řádu Č. 79/96 
Ť . z. (exekuce soudní, §§ 41, 44 I. ,obec. fin. nov., čl. V. Č. 5 a 6 zák. č . 69/35). 

Sp l a tnost příspěv.kŮ!, p,opla'tků a rdáve řidíse podle speciální'ch 
1llstanovení vzt. vzorný'ch pmvi-del, a uplynultim lhůty k placení počíná 
v y k o n a t e l n o s t , i když nenast.ala p r á vn í moc. 

IV. 

J e tudí,ž patrno, že obecní při r á ž !k y ke státním daním (poplatku) se 
vymáhají tak, j a k o da n ě pří m é, a to : přiráižky k daním pfímým na 
základě § 5 zák Č. 77/27 ,a čl. II. vl. n. Č. 19/37, přirážky k daním nepří
m )Tm na záJkladě § 42/V. zák. 'č . 329/21, a 'P'řirážka k p<řevodnímu poplatiku 
n a základě §§ 5, 88 zák. č. 65/33. 

Vymáhání daní !přímý'ch provádějí v zastoupení berních správ berní 
úřady jednak v 'řízení 'správním podle zákona o dankh přímých (exekuce 
b e r ní), jedn.ak v řÍ'zení soudním podle exekuČiIlího řádu vzt. zákona 
(exekuce s o ud TI í, §§ 343, 345 zák. č. 76/27, 226/36, prov. nař. č . 15/37). 

P,r oto t aké obecní přirá~ky, t. j. dáviky nesamostatné vymáhají se exe
kucí ber ní podle zák. o d. př. , nebo exekucí s o u dní podle exekuč
ního řádu. Berní úřady provádějí zde exekuci berní nebo žádají u soudu 
za exekuci soudní. To platí i v případě, kdy obec sama provádí výpočet, 
předpis a vybírání přirážky. Z toho ovšem vyplývá pro obce i pro státní 
finanční úřady povinnost k 'soU/činnosti (čl. II. Č . 2 vl. n. Č. 19/37). 

Naproti tomu p ř í 'S p ě v lky, po:platky a samostatné dávky 
se na základě §§ 411III. , 44/III. zák. Č. 329/21 a čl. V. Č . 5 a 6 zák. Č . 69/35 
v ymáhají lhuď exekucí pol i t ic k'O ll! podle vl. n. Č. 8/28, nebo exekucí 
s o u d II í podle ex. řádu, tedy nikoliv tak, jako daně přímé. Poněv,ad'Ž 
obecní dávky 'nesamolstatné jsou co do vymáhání upraveny zákonem o da
n íeh PŤÍlmýd:l a zvlá'štnÍmi z áJkon y, mohou "dávkami" podle čl. V. Č . 6 
zák. Č. 69/3'5 býti míněný pouze dávky :z!bývajíd, t . j. samostatné. 

Vymáhání samostatných dávek obecních jest tedy Ulpr,a'veno z á k o
ne m pTO všechny dávky, i když dá'Viková ;pravidla z r. 1922 dosud říkají 
j ionak (na př. § 26 prav idel o dávce z pfírŮlstku hodnoty nemovitosti, § 18 
iPrav idel 10 dáv 'ce ,ze zábav). Js.ouť pouhým vládním nařízením, jež ne
'STIlÍ odporovati zákonu, ik ·němuž je vydáno a př,esahovati jeho rámec 
(§ 55 úst. li!st.). , 

Poplatky a dávky tvoří dohromady obecní dávky v šilI'ším smyslu (Boh. 
A. 9352). Dávkami v užším smyslu rozumíme vůbec dávky podle §§ 29 
.a násl. zák. Č. 329/21 , tedy dávky 'samostatné i přirMky. Dávkami v nej
užším smyslu rozumíme pouze dáViky samostatné a .na ty míří čl. ' V. 
.č. 6 zák. Č . 69/35. 

V. 

Vymáháním rozumí se předev'ším exeku1ce uhra žov1a ci, k vyd o byt í. 
Není 'však důvodu, aby byla vylučována exekuce zajišťovací, ik pouhému 
z a j i š t ě:n í. Na'svědčuje tomu znění §§ 2,84 a násl. a §§ 400 .a násl. zák. 
Č. 76/27, 226/36, j'elŽ mlUVí o "zajištění daně s IP ř i r á 'ž k ,a mi". 

Mimo to jest jenom důsledným, .aby exekuce uhr,a'žovací i exekuce za
jišťovad se spravov aly týmiž právním systémem. Bude tedy i exekuce 
z a j i š ť o va c í rŮ'má podle povahy dávky. U obecních příTáž,ek" t. j. 
rláv ek nesamostatnÝ'ch bude zaji.šťov,acíexekuce j.ednak ,soudní podle 
ex. ř. , jednak be r ní podle zák. č. 76/27, 226/36, neboť přirážky se podle 
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tohoto zákona vymáhají. U příspěvků , poplatků a samostatných d ávek 
bude zajišťovací exekuce buď pol i t i c k á (podle vl. n . Č. 8/28) n ebo 
s o u dní (podle ex. ř.) , neboť tyt,o pohledávky ,obecní se co do vymáhán í 
neřídí zákonem o daních přímých. 
Poněvadž k zajištění daní přímý·ch jest třeba z a ji š ť o v a c í ho p ř í

kazu podle §§ 284, 285 zák. o d. př. a předpokladů tohoto příkazu (vl. 'll . 

175/27t, 15/37) .a poněvadž se tento zajišť'ovad příkaz provádí exekucí borní 
nebo 'soudní, bude takových náležitostí třeba i u zajištění obecní'ch při
rážek (srov . Boh. F. 7217, 7340, 7697, 8240). 

Naproti tomu obecní přispěvky, poplatky a samostatné dávky ne ma j í 
co do vymáhání ni·čeho společného se zákonem o d. př. , nebude tedy 
u nich potřebí příkazu podle §§ 284 .a násl. zák. o d. př. , ani jeho před
pokladů. To má význam zejména pro zajišťovací exekuci s.o u:cl n í na zá
ld'adě čl. lIL, XIII. Č. 5 ·a XXVII. UJV. zák. k ex. ř. , podle ni1cnž lze veřejné 
p·ohledávky, v)11šetřov:ané a liiikvidované správními úřady, zajišťovati pou
hým exekUlčním návrhem, bez exekUlčního titulu a osvědčování nebezpečí , 
s pouhým průkazem zahájeného řízení a s vylíčením stavu věci (srov. 
Vá,ž. č. 6122, 10.700, 10.770, 10.959 aj .). 

VI. 
Tohoto ro~dílu mezi obecními přirá:žkami na jedné, a obecními pi'íspěv

ky, popl'élltky a s.amostatnými dávkamí na druhé 'straně si patrně není 
vědom nejvyšší :S1ouid V Brně, jak dokazUlje 'svým usnesenÍJm 'ze dne 8. X L 
1938, č . j. R I 886/38. 
Běželo zde o zajištění dosud nevyměřené dáv'ky z přírůstku h odnoty 

n emovit9sti knihovním záznamem práva zá:stavního podle čl. III. , X XVII. 
a XIII. Č. 5 uv. zák. k ex. ř. Dovolací soud ne dal za pravdu vyměřova
címu úř.adu, jenž 'v dovolací stížnosti dovozoval, že dávk a z přírůstku 
hodnoty nemovitosti, jakožto s a m o st .a tn á dávka obecní,*) se p o vy
dání IV. obecní fin. novely již neřídí, co do vymáhání, zákonem o daních 
přímých, **) takže zde není tře!ba zaji'š ťovaeí'ho příkazu podle §§ 284; 
285 zák. o d. př. a jeho předpokladú (Slrov. Váž. Č. 10.959, avšak Váž. 
Č . 14.616)***) 

Je pravda, že čl. II. úvodnkh 'Ust anovení zákona o d . př. zru§il vzt. 
změnil ustanovení článků III. , XIII. Č. 5 a XXVII. uv. zák. k ex . ř. a za
vedl pro daně přímé po·žadav.ek: zaji'šťovacíiho přÍlkazu podl e §§ 284 a násl. 
zák . o d . p L****) To však s·e miiže 'týkati pouze daní přímých a těch dá
v ek, kter é se v ymáhají jako daně přímé a řídí se, ·co do vymá:h ání , záko
n'em o d aních přfmých, na př. p oplatek 'převodní (§ 5 zák. č. 65/33). 

Pro ostatn í veřejné pohledávky, vyš;etřované a likvidov ané sp~ávnírrii 
úřady, zú stala ustanovení čl. III. , XXVII .. , .a XIII. č . 5 u v. záik . k ex. ř. 
v pla tností, jak o stat ne nejvyšší soud vÝ'slovně uznává v rozhodn utích 
Vážný č. 14.153, 15.930" 16.489. Neniť dosud nor m y, jež b y je zrušila neb 
změnila všeobecně. , 

R ík á-JJi n e jvyšší soud v r .oz'hodnutí R I 886/38, že vydáním IV. obec
fin . n ovely :n e n a s tal a Z:ffiěna dos.av adního práv ního stav u , p ak se 

*) Sl1'10 'V. : Dr. Šafář-Dl'. Zeiss: "FÍIIla[llční IhOlspo'dář1stVí olbcí," O t to, 
Praha 1936. 

**) sr,ov . Dr. E . Riedel, Sou dc. list Č. 12 z r. 1935- Věstník m in. vnitra 
19351, s tr. 146, Věstník min. spr.av . 1938, s t r. 126. 

, *';:*) , srov. : P rávník z T. 1936, pojednání D r. Grňy, Dr. Trnečky, Dr . 
B axy. 
, ****)'sr ov.: " Č-eské práv o", Č . 6 z r. 1938. 
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mýlí, a nedal-li se přesvědčiti vývody dovolací stížnolsti, ohr:alCÍm se na 
znalce práv.a- Ispráv ního" aby ptoso.udili, čí náwr je správný. 
Rozř,ešení otázky, zda samostatné dávky obecní, a ovšem i příspěvky 

a poplatky, se t ídí, co do vymáhání, zákonem o daních přimý'ch, či niko
liv, jest p r a e j II di ci á 1 ním pro pos.ouzení otázky přípustnosti exekuce 
zajišťov.ací podle d. lIL, XXVI!. , event. XIII. č. 5 uv. zák. k ex. ř . 

KomisaÍ' zem. sl. Dr. Karel S uch o pár e k. 

Naše právnic'ké listy. 

Cenným kladem d nešní dolby je, že jsme se doopravdy naučili uv ažo
vati bez osoJbnkh lb 0'1 estía předsudků o věcech, koterých nebylo ra.dno se 
dříve dotýkati, jak 'byly oblklopeny kouzelným kruhem s.etrvačrnostL 
V žádném ,oboru by neměla tatlO vzácná čistota ovzduší zůstat nevyužita 
a peVll1ě věřím, že ani rrezů'S'tane. Jsme tím po.vinni obětem, které před
cházely. 

Mám zide na mYlSli jednu ta.ko,vou otá'Zlku, kteTá by při této příležitosti 
měla býti r evidováll1a, otáJzku :r e o r g a ni :s a ,ce p r á vn ic k é hD Č ,a s o
p i s ec tví. Odborno'st ,a ilnforrnovanost čtenářs1tva, k němuž zde mluvím,. 
zbavuje mne nutnO'sti ze širok.a se :z;miňo.vat o významu odbornéhO' pe
riodiCkého .pí'sernnictví i o tom, jak 'š!kodlivá jeho cílŮlm a jeho rO':z;vDji , jak 
nerozumná a jak nehO'spodárná je ka'ždá forma desO'rganisace. 

Vydáváme č'a1sopisy pro 'č'tenáře ,a prO/to rO'zhoduje jeho hled~skO'. U práv
níka mužeme předpOlkládati zájem 'O obecný !rozhled po tvo.rbě právnické' 
vůbec a o podrobně}ší poučení v oboru, o který má z jakéhokoli důvodu 
záj.em zvlálšimL Těmto hlediskům velmi málo, odpovídá 'dnešní organisa'c.e 
našidh právnk'kých ča'Sopi'sů. Poněvadž jejich obsah je podle vtipného 
výroku profesora Weyr:a, uf'čován do značné míry reda:kčním listono'šem, 
nemohou svému .č'tenáJři ,zaručiti an'i, že v nich :najde poučení o všech vě
cech, které jsou v přít'Om'Thé době v jeho oboru prob~émem, ,ani že v nich 
najde aspoň inď.ol'maci o vš,em, co hylo v právnickém lSivětě nO'vě vytvo
řeno. Z~skalti Isi talkovo:u ji'Stotu p:ředpolkládá z1Jrá'ceti čas listováním ve 
spoustě potištěného p,apÍru v odlborný.ch č:útáJrnácih , pokud jls'oUl vůbec 
k d~srp.osid. Odměnou takového Isbě'ratele za ,spoustu: zlbytelčrné prá'ce je, 
najde-li myIŠlenku jej zajÍlmajkí často tam, kde Se jí nejméně nadál. 
Škoda každé dobré m)'lš'lenky, kiterá je takto v nebeZIPečí, že zůstane ne
povšimnuta, škoda lkalŽJdého prá'vn:íka dolbré vůle , jehož zájem o věc je 
,ohrožován popsanými technJi.ckými potíž,emi, š!koda listu, ktelrý' živoří pro
to, ž'e jelho 'systém irnlQlrma,ční nebyl čtenář6kou obd sihledán úiněrným 
výši předlpla tného! 
Hořej'ší předpoklad zájmu právnického čtenáře v'Ede mne k doporučení 

této 'Osnovy sy1stému na'šich 'časopisů: 
1. Časopis povšeclhně infmmujícíl, Jakési právnické noviny, jež by čte

náře ve ~kratce informovaly o všem, .eo je v právniokém :světě po.zoru
hodného li nás i v ,cizině. Pro bl'Í.'ž,ší informace byly by zde údaje o pra
menech. Dále 'by byl :z;de sOUJpis nové literatury s:e stručným údajem ob
sahu a s pouka,zem k blÍlžšlÍm rozlborům v jiný,ch č,asopisern. Konečně by 
se doporUlčovalo zařaditi ,sem !hlídlku 'čaisopilsů domácích i důležitějškh 
periodik ciúch ·a !heslovitý pi-ehled ;nových norem všech právrnÍcih. oborů. 

-2. Casopisy, věnované . j'ednotlivým .oborům práva a disdpHn hospodáf
ských. Ro'ZvI'IŽení oborů je věcí podrobného prov,edenL Časopis .takový by 
shrnov al Vlšechno, co !bylo v nál"odě v pfíiSlu:šném odboru vy tv ofen'O , ať 
v e formě originálních ,'článků čive formě reeen:sí publikací Ilm.ižníc'h. Spe-
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ciaUsace umoznu]e i ipod'robněj,ší referáty o pO'zoruhodných publikací-oh 
cizkh. Heslovitě 'by byla zpra'cována i naš,e judikatura s poukazem k čís
lům úřední Sbírky a nové zákony příslUJšného olboru. 

3. Časopisy stavovské 'mohly hy ,se pak 'omeziti výhradně na probírání 
s.lavovských otázek a nemusi.ly by bý,t zatěžovány články naukovými. 
Právě o nich platí, že IDyšloenka sem uložená je pro brudoucí použití téměř 
ztracena vzhledem k poměrně úZlkému kruhu zájemců. Úcta lk plodu 
ducha, samozřejmá u kalždé kulturní bytosti, velí zameZ:iti tento málo 
potěšujíd 'stav. 

Dohoda administr,ací by vedla k tomu, že je možno sice .si předplatiti 
i jen jeden 'z těchto ,časopisů, 'ž,e však pro předplacení dalšího se posky
tuje .sleva. Tak na Ipříklad zava1zuj,e stavovská organisace svého člena 
k odběru 'stavovského listu. Předplatné zpravidla zahrnuje do členský'oh 
příspěv,ků. Přihlásí-li s'e ,ČIlen k odběru některého Hstu speciáLního nebo 
i povšechného, jak jsem ·0 nich mluvil, má nárok na slevu předplatného . 
stavov'ská Qlfg'anisa'oe odebere ,příslušný počet výtisku oněch časopisů 
hromadně a expeduje je odběratelům se ;svým stavovským listem. Úspo
rou na .portu a expedici ·a zvýšeným. nákladem vyrovnávají se poslkyt'nuté . 
slevy. Stejný poměr by byl mezi administrací č,a'sopisu speciálního a časo
pisu všeobecného v případeoh, že nejde o osoby stavovsky org.anisované. 
Časi()pi1s obecný by Ise expedoval, o'VIšem 'Z8I plnou cenu, přímo jen těm, 
kteří jiného právnického časopisu odběrateli nejsou. 
ÚmysLně 'se zde vyhýbám jmenování určitý'c1h na'škh č,asopisů, které by 

bylo lze vyibudorvati v nositele této .osnovy, ,abych se z'oela vyhnul pode
zření, že v nek.terérn Isměru mluví můj oso,bní zájem .a ,abych mohl vše
chen důraz polo,žiti lna věcnou opodstatněnost návDhu, která se mi zdá 
být nade vši Ipochylbnost. Že by bylo lze mnohého existujícího použíti, 
je jen trochu info'rmovaľ1ému 'stejně j,asno jako to, že bude třeba mnohé 
přebudovat. 
Základn~m předpoki).adem je :spolUlpráoe mezi Tedakcemi, spolUlpráce 

široká,vellkorysá .a přátelská v zájmu věci. Redakee by si navzájem pře
dávaly pořÍ'spěvky, které by svým obsahem patřily s.pí,še do listu jiného 
a poskytovaly by !~e svých speciální'chod'borů materiál :pro list v;š,eobecně 
i.nfo11matÍ'vní. Vysokoškolští uči,telé pří-slušných odborů by byli viri1lně 
členy 'svých redakcí, aby byl zaručen i ohled na vědecký dorost. Byli by 
současně i zárukou, že nic vědecky cenného nebude odmítnuto. 

Nejsme dnes j-i'stě v právní vědě tak mali-cheriflí, aby jediné forUlffi bu
dilo neheZJpečí, že hude jen jedenbštěný názor. Diskuse na jednom je
višti je vždy prospěšnější, než mluví-li Ika'~dý 'z deibaterů ve SIVém koutku. 
Přináší prospěch 'čtenářům i věci, pro'tože přinutí bojovníky, aby bez 
zkrucování dbali toho, ,co odpůrce skutečně ř,ekl. Jsou pod stálou kontro
lou čtenářovou a !11ik.oli za čínskou Zldí svého osobního orgánu. To samo 
bude velkým kladem Teformy. 

Tí:mto sousiř-eděním právnické tvo,vby inoriginali i ve výtazích od
padne jedna z výmluv průměrného právníka, 'že nemá ,času ,ani příleži
tosti po těchto věcec!h 'se shánět. Čas od čaStu položí se mu vše, co v jeho 
oboru bylo vytvo,řeno, na stůl jeho pracovny. Zvý'šený náklad časopis.ů 
i ikoncentrace dnes nehospodárně roztříštěných subrvencí umožní poměrně 
nízké 'předipla'tné, čímž odpadá drulhý z důvodů nezájmu o vědecký po
krůk. Za těch okolností není snad pŤehnanou naděje, že odběr odborného 
časopisu stane se každému právnílku nejen 'kl:l.lturní samozřejmostí, nýbrž 
i ,sIDutečnou potřebou. Jistě mnohý potvrdí 'častou moji zkušenost, s ja-
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prof. dr. Kallab, který se 
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kým zájmem diskutuje i právní:k, zavalený robotou své prakse, o teore
tické otázce tam či onde nadhozené a jak rád si o tom něco přečte, jen 
l~dyž se mu pramen vl'oží ,a'ž do rukou. T o překlene propast mezi t eoreti
kem a praktikem, vZ'niklou neporozuměním a nedostaťkem snahy po , 
chápání zejména ze strany tě-ch, ,kteří řečmi o cizotě a zbytečnosti teorie 
zakrývají své my,šlenlkové pohodlí. Snadnou orientaci, dnes technicky tak 
obtížnou, zJVedne ,se podstatně úroveň průměru. 

O poměru právnického písemnictví 'slovenského ,akarpatoruského k na
šemu tě.žko dnes hovořiti. Vyslovují však na rozdíl oď některý,ch jiných 
přesvědčeiflÍ, že materiální 'sjednocení zá:kladních právní'ch nor,em všech 
tří částí státu (na př. zákoníku trestního, občam:lkého atd.) novým vy
vojem událO'stí nejen není znemožněno, naopak, že nový duch umožní 
přenésti se pi-es mnohé staré obtíže, které .k lítosti nás všech tuto Uinifi 
kaci oddalova.ly. Pak všechny hořejší dúvody budou mluviti rprO' to, aby 
i slovenští a karpatoruští 'kolegové se k n a,šemu časopiseckému systému 
připojili. BlÍ'Z!ká příbuznost j,azylkú 'nebude to ani po technic'ké stránce 
činiti problémem . 
. Neohtěl jsem více, než těmito několika rysy dát podnět k diskusi. Ne

vytýkej proto nt:illdo těmto řádkům m ezery, n ýbrž sám je naplň a k mým 
přidej nebo proti mým postav důvody s'vé . 

Dr. Josef K e per t , 

Za docentem dr. Jo,sefem Kep,ertem. 

Auto'l' předchozí velmi podnětné s,tati oD nové úpr,avě na'seho pTávnic
kého čas'opisec'1-ví, v,e'lmi nadaný a 'snaživý spolúpralC:ovník našeho ča.s1o
pisru, zemřel dne 2. ledna 1939, podlehnuv náh.le zálkeřné chorobě, ve věku 
28 let. Čtenářům Č1asopi'su j-e znám nejen svými příspěvky v tomto óaso
pilSe" ale též oeltnými jinými hter-árními pracemi, 00 nichž zde bylo Te-re
l'OVánO. Největš.í z nich, Analogie v trestním právu, byla jeho spis:em 
habitita,čním. PO'tvrzení jelho veniae docendi', kterou mu uděliLa prá'Vrnř.dká 
fak'U!}ta Mas:a:rykovy u nivers'i'ty pro obO'r práv1a a řízení 'k estní!ho, se 
zvlMtním zřetelem ik v,oj,enskému trestnímu právU', došlo fakultě v den 
jehlO pohřbu. T,ragiciký osud mLadého adepta právní vědy vystihl nej-lépe 
nad jeho r:akví pToděUmn f akulty ,a ordinář', IkbeTý hO' habi.1iltov:al, J. Sp. 
prof. dr. Kallab, který se s ním 'talké za falkultu rOlz,lloučil. -kg. 




