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JUDr. JAN M. NOVOTNý: 

Reforma berní. 
Studie hospodárská a správní. 

úvod. 

I. Vy m e zen í ú k o l u. 

Vytkl jsem si za úkol, podati v této studii methodický nástin 
hlavních zásad reformy československých berní, a to jak po 
stránce hospodársko-politické tak i po· stránce legislativní. Ná
vrh netýká se ostatních do oboru finančního jen organisačne 
včlenených funkcí finanční správy, které s bernemi a jejich vybí
ráním prímo nesouvisejí, tedy na .pr. správy státního dluhu, 
správy úverové, státního rozpočtu atd. 

Návrh jest pracován za predpokladu, že dnešní společenský 
a hospodárský rád, zejména i republikánsko-demokratická forma 
státní se nezmení. 

Rozsah a podrobnnst studie určeny jsou omezeními, která 
tu vážou každého jednotlivce a souk~omníka. Není zajisté po
chyby, že by dané thema vyžadovalo rozsáhlého, na zcela podrob
ných datech statistických a na úredním materiálu spisovém zalo
ženého zpracování, asi v takovém rozmeru, jaký by mela studiE~ 
Redlichova, kdyby mela stejne široký 'Obor (Redlich omezuje se 
témer výhradne j en na organis. stránku). Takovéto zpracování 
však nutne predpokládá neomezený prístup ke spisovému ma
teriálu úrednímu a spolupráci velikého štábu odborne vzdela
ných spolupracovníku národohospodáru, statistiku, účetních od
borníku, techniku a jiných. Od studie stredního rozsahu jsem 
upustil po úvaze, že bych mnohde musil opakovati veci 'Obecne 
již znárné, které byly zcela dobre rečeny již jinde~ Volil jsem 
proto formu malé zhuštené studie, i když jsem si plne vedom, 
že v nekterých statích (zejména v části hospodársko-politické) 
musil jsem se omeziti vlastne jen na náznak methody pro studii 
podrobnou. Tuto malou studii doplňuj i nekterými prílohami, 
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jež by jinak neSioumerne zatežovaly její text a rušily plynulost 
vÝ.ldadu. 

NenÍ snad treba :podotýkati, že po vetšine nejde 'o námety 
nové, nýbrž 'o námety dávnQ vy.slQvené autory jinými, Byly 
jen systematicky serazeny a po kritickém rQzboru mnohde nQVe 
fQrmulovány. 

II. Pre h l e cl ,g n a II re for m ní c h. 

První základy dnešní československé správy finanční dlužnQ 
hledati v berních a správní ch reformách Marie Terezie, jejíž 
četné a nákladné války o dedictví r akouské vyžadovaly tolik prQ
stredku, že na jejich opatrení dosavadní berne nestačily-o O ne
j'a~é soustave berní nelze v této dobe dobre hovoriti, protože 
každá korunní zeme byla samostatným státnÍm celkem ' a mela 
sviij vlastní soubor berní. Reformy tyto, zejména pak reformy 
jo~efinské, které na ne navázaly, v~esly do souboru tehdejších 
berní nový prvek, spravedlivejší rozvržení berního bremene. Po 
stránce , právní znamenaly pak první ;soustavnejší pokus o sou
stredení správy. 

Další reformní vlna následovala až po skončení napoleon
ských válek. Po stránce berne politické došlo zejména k odstra
není témer všech berních privilegií, po stránce správní bylo dQ
konáno ,soustredení správy. Byly'ZrÍzeny »spojené kamerální sprá
vy diichodkové« (vereinte Kameral-Gefällenverwaltungen, 1831), 
po nichž brzy (r. 1833) následovaly »spojené okresní kamerální 
správy duchodkové« (vereinte Kameral-Gefällenbezirksverwal
tu~gen). U techto úradu soustredeny byly všechny berne mimo 
dane prímé" které nadále spravovaly úrady politické. 

Dnešní organisace finanční správy pochází 'z let 1848-1850. 
V techto létech bylo zrízeno ministerstvo financí (1848) a zem
ské finanční úrady (výnosem z 21. kvetna 1850). V nej bližších 
létech (1850-1854) byly i 'Ostatní úrady finanční od základu 
zreorganisovány.: obdržely nová jména, novou prislušnost a 
z části i novou organisaci vnitrní. Další duležité zmeny nastaly 
v dusledku správní reformy z r. 1868, zejména v oboru daní 
pfímých, pro než byly min. narízením ze dne 10. 'zárí 1868, č. 
129 r. z. zffzeny pfi okresních hejtmanstvích samostatné berní 
referáty. V pozdejších desítiletích byly v nekterých hlavních 
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mestech zemských tyto· beľ'ní, reťeráty zcela- oS'amostatneny j:ako 
berní správy. úplné o.sam0statnení~ spľ'ávy p.rímých daní v prvé 
stolici bylo uskutečneno až po státním prevratu. 

Všechny tyto administrativní reformy byly pripravovány 
ve finanční správe samé, nebyly dílem n-ejaké externí komise, 
a primykaly sezpravidla k reformám správy vúbec. Jimi vy,tvo
ril se prechod od policeJníb.o státu' absolutistického ke· státu 
konstitučnímu. Nacházíme pIlOtO ve starší literatur.e jen porídku 
dila zabývající se reformou sflrávy v,ubec a refo:rmou správy 
finanční zvlášte. Tyto reformy také povetšine rešily' jen nej;tí~i
vejší problémy dílčí, celkové koncepce všeobecné postrádaly. 

Jinak tomu bylo po stránce' berne politické. O' tuto jevil se 
již odedávna živý zájem v.erejný, jenž se projevuje i ve velmi: 
bohaté literature o hospodá,rské stránce finanční reformy, a to: 
jak po stránce všeobecné tak i o jednotlivých p:roblémech s]i)e
cieIních. Ponej více o pr.ím,ýeh daníeh. 

První-m oficielním pokusem o vyrešellÍ celého problému 
finančne správního v rámci reformy správy verejné. a se zreteJ 

lem na stránku hospodárskou je zrízení »Komise pro podporu 
správní reformy« ~Kommission zur Fo:uderung der Verwal.
tungsreform) nejv. vlastnoručnÍ-m listern, ze dne 22. kvetna 1911. 
Jejím preds.edou jmenován :byl vynikající Isprávní právnik E:rvín 
svob. pán Schwarzenau, druhý president správního soudního 
dvoru ve Vídni, referentem. pro správu. finanční byl v techto 
dnech 'zesnuvší profesor vídeňs.ké university Josef Redlkh. 
I jinak byli jejimi členy jmenovány osobnosti vynikaj,ící, sto
jící však vetšinou mimo vlastni správu. státnÍ. 

Po dvouleté· práci, pri kte:ré mel. k disposi-ci všechny úredni 
spisy a pri. níž, by}. i j.inak státní sf),:r:ávou vel.mi účinne podpo
rován, podal prof. Redlich vkvetnu 1913 svoji zprávu komisi. 
Komise jeho zprávu a prip(i)jený návrh bez vetŠrÍch: zmen schvá
lila , v plenárním zasedánf dne 1. a 2. července 1913. Plmé znen.1 
návrhu ve forme komisí schválené· jest vzhledem k tomu, že 
publikace Redlichova jest dnes dosti težko prístupná" otišter.lo 
na str. 43-46. 

Po uplynutí. trí let, na než byla z:ľízena, komise se r. 1914 
roze šla, podavši i pro ostatní správu radu velmi podrobne odú
vodnených a propracovaných návrhu reformnfch. Prišla sv:etoiVá 

1* 
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válka, Rakousko nemelo času, a po skončení války ani pfHeži ~ 
tosti, aby pfistoupilo k 'realisaci návrhu lmmise. 

Reforma správy stala se hned v prvních létech popfevrato
vých jedno'u z hlavních starostí republiky. ,K vybudování samo-

. statné československé správy verejné pfistoupl1i zakladdtelé 
našeho státu s plným vedomím, že reforma je nezbytna a 
s 6myslem reformu u~kutečnit. Poukazuj i zde jen na reč, kterou 
ministr Rašín pfedložil dne ~3. kvetna 1919 první rozpočet 
Národnímu shromáždení (revolučnímu) , v ' níž podrobne pouká
zal na vysoké náklady' naší vefejné správy a žádal její brzkou 
reformu. 

Provedení reformy vefejné správy uložil vláde i t. zv. re
strikční zákon ze dne 22. prosince 1924, č. 286 Sb. z. a n. (zákon 
o' úsporných opatfeních ve vefejné správe), k její realisaci 
v oboru finančním však nedošlo, nýbrž jen ke zfízení komlse 
pro 'zhospodárnení vefejné správy vubec (viz níže). 

Finanční správa naše byla vedena konservativními úfed
níky vídeňského smeru, jimž sice náleží veliká zásluha, že jí 
dovedli po vzoru rakouské správy pfedválečné vybudovat, jimž 
však mnohdy scházelo s dostatek porozumení pro republikán
ského ducha a pro moderní methody 'správní a pracovní. Pr9tO 
reformní snahy, nenalézajíce vhodné pudy v nitru našich ústted
ních úfadu, koncentrovaly se mimo státní správu v ústredích 
neoficielních. K reformní akci oficielní podobné úrovne a po
dobného rozsahu jako byla akce rakouské komise pro .podporu 
reformy ver. ,správy u nás dosud nedošlo. úsporná parlamentní 
komi-se, zNzená zákonem ze dne 12. srpna 1921, č. 301 Sb. z. 
a n., po prvém neúspešném pokusu o úspory ve státní správe 
(kanpe pozemku pro dnešní poštovníspofitelnu) prestala fun
govati. 

Ve dnech 21. až 24. července 1924 konal se v Praze Mezi
národní kongres pro vedecké fízení práce (Prague International 
Management Congress) pod záštitou Masarykovy Akademie 
Práce. Čtvrtá skupina tohoto kongresu jednala o vedeckém ve
dení ve vefejné správe, jednak ve správe obecní, jednak :státní 
(odpoIitisování), o správe mesta jako celku hospodár-ského 
pomocí t. zv. mestských správcu, o snahách organisovati stát 
jako obchodní podnik atd. Praktických výsledku to nemelo. 
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Prvním trvalým ús~redím byl »Pracovní sbor pro Istudium 
a úpravu reformy verejné >správy pri Masarykove Akademii 
Práce«, z:ľízený koncern r . 1924, jehož predsedou byl zesnulý 
odbo prednosta Dr. Frant. Muller, vudčím duchem Dr. Ing. Stan. 
Spaček a Dr. Rob. Kollar. Také tyto snahy nemely témer žád
ných praktických výsledku. Pokud nekteré reformy byly usku
tečĽ.eny, bylo to 'zpusobeno spíše jinými okolnostmi. Formálne 
tento sbor sice trvá nadále, ale již nekolik let fakticky se ne
'Schází. 

Druhým soukrotným ústredíin pro reformu správy verejné 
vubec a finanční zvlášte, které dosud pracuje, je Československý 
národní komitét .pro vedeckou organisaci, jehož součástí jest 
Komise pro studium racionaJis.ace verejné správy a jejíVýbor 
pro finanční službu státní, Ulstavený dne 18. prosince 1930. 
Tento výbor má neco pres 40 členU, predsedou je prof. Vilém 
Flink. Podal radu námetu, hlavne z oboru' účetního, uskute~n~no 
však z toho zatím bylo jen málo. Trpí tím, že jeho členy jsori 
'Osoby intensivne zamestnané jinak, a proto nemohou prevzíti 
na ,sebe nejakou práci vetší, pak nedostatkem autority k uskuteč-
není 'Svých návrhu, a nedostaiJkem ochoty vedou~ích ' činitelu 
administrati vy. 

. ~ézrízení verejnoprávní instituce podle ' zákona Č. 286/ 
1924~6šlo teprve vládníni nafÍzením ze dne 22. července 1932', 
Č. 125 Sb. z. a n., pozm~neným vl. nar. ze dne 14. prosince' 1932, 
C. ~88 Sb. z. a n. Tato »Komise prO' zhospodárnení verejné sprá,~ 
vy'« "VStoupila v život v dubnu 1933, kdy vláda jmen,ovala její. 
členy. Komisi této náleží, aby predevším ' s hlediska smernic vy-' 
tčených zákonem č. 286/i924 zkoumala, zda zarízení verejné 
s:]:ú'ávy vyhovují po stránce organisac~ apusobnosti požadavku 
účelného rozdelení jednotlivých úkolu verejné správy na její 
nositele (.stát a verejnoprávní kor.porace) a jejich orgány. Za 
t ím ~čelem má pod'ati v dobe co: nej kratší : ' 

1. návrhy na soustredení úkolu verejné správy v orgánech 
k tomu nejvhodnejších, ' 

. ' ,' 2. návrhy na zrušeni za:ľízení v dusledku toho zbytečných, 
. 3. návrhy na reformu pracovní methody zejména ve ' VÝ

lmnl1é a manipulační službe, a to preďevším u ' finanční správy. 
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Predsedou komise je predseda v.lády, ~ eho námestky ,ministr 
"\mitra a ministr financí. 'eleny Ikomise jsou t. zv. ú-rední ,a mimo
úňední zn.alci, jmenovaní vládou. VedIe ,nich l1íluže ,komise ,se 
souhlasem svého predsedy pribrati 'další úrední i mim0úrední 
znaIce 'ke spdlupráci jako poradce. Cleny užšího výbovu .a 'pra
covních v'ýboru jmenuje predseda vlády z rad členu komise. 
if est to funkce čestná. 

Puvodne -bylo vládou jmenováno 2'5 znalcu úredních z 'rad 
vysokých funkcionár u verejných a 21 znalcu mimoúrednÍch 
z pad vynikajících zástupcu kruhu vysokoškolských, politických, 
pDumyslových, zemedelských a ,obchodních. Z valné části jele 
o osoby ,,bydHcí mimo ,Prahu. 

OrgáNY komise jsou členské ,sbromáždení, ,užší výbor a ,pra
covní výbory. 

,Pracovních výboru je 5, a -to 'pro.tyto obory: 
1. lsp,ráva vyj,ímajíc správu finanční a vojenskou, soud-

nictví, 
2. finanční ,správa, 
3. vojenská správa, 
4. ško1ství, 
5. podniky. 
VerejnQp.rávní povaha .komise je patrna zejména z ustano

v-€ní, že veškeré -úrady vereJné, sou dy, .ústa;vy, ,podniky a jej-ich 
orgány jsou povinny vyjiti komisi všemožne vstríc, ,~ejména 

vyhoveti bez odkladu každému dožádání, ,které na ne kemise 
nebo její orgány ;vznesou. Clenové komise a ,poradci jsou v.:e y'ý
konu .své funkce, t. j. vzhledem ke komisi zprošteni .záva.zku ZR

chov.ávati úr.ední tajemství, naproti tomu jsou ovšem n~venek 
vázáni .k úplné mlčenlivosti o jednání lwmise, .pokud nebyli 
predsedou této povinnosti z,prošteni. 

O své činnosti podává komise ~právy vláde dvakrát do 
roka, vláda pakpodá.vá zprávu o j.ejLčinnosti Národnímu ,Shro
mážďenÍ. Tyto zprávy nebyly uverejneny. Pokud lze z občas
ných 'krátkých úredních noticek v denriím tisku usouditi, nebyla 
komise poverena vypracováním základníCh smerníc pro celko
vou reformu verejné správy. Také jí nebylo jiným orgánem 
ve-fejným ,uloženo, ,aby nejaké ,takové 'smernice pr.ezkoumala 
a k nim .se vyjádr.ila. Pri nedostatku pevného pracovního plánu 



1Ístr 
iIDO

ie .s-e 
ední 
pra
nise. 

'rad 
:nÍch 
~ých, 

Jde 

;oud-

tano
ej,ich 
rnéna 
)mise 
e yý
u ·za
~enek 

lebyIi 

~t do 
Shro
,bčas

ebyla 
~elko

ánem 
1-mala 
plánu 

~elorrna berní. 7 

a pfi dočasné nemožnosti .pracovní plán si určiti, vytkla si ko
mise alespoň základní smernice pro svuj pracovní postup, a ve 
smysIu techto smernic hledí v mezíchsvých možností zpracovati 
v první rade ty návrhy, které slibují okamžité, trebas. i menší 
úspory a jichž realisace je ffiožna. Jedná se vesmes o návrhy 
ptinesené komisi z venčí nebo jejími členy. Funkci komise Ize 
označiti jakožto funkci znaleckéh.o a poradního orgánu vlády, 
jem ú námetech vláde predložených p.odává ,svoje dobré zdání. 

Z oboru finančního zamestnávala se komi-se zejména temito 
-problémy: úprava paušalovánídane 'z oh ratu u zemedelcu a 
u textilií, zpravování poplatníka o odchylném zúčtování daňové 
platby, zrušení dane ·z obratu u zboží vyváženéhO', úprava lhut 
pro. pfiznání u daní prímých, unifikace poplatkového prá va, 
zrízení zvláštních exekučních oddelení ve finanční správe, roz
šírení pravomoci úradu prvé a druhé stolice u dane· z obratu, 
zhospodárnení vybírání spotrebních daní., zjednodušení vybírání 
dane dúchodové a všeob. výdelkové, zavedení spoIečného plateb
ního rozkazu pro tyto dve dane, drobnej ší reformy v oboru 
iízeni celního, zaokrouhlování daňový-ch predpisu, organisace 
nekterých fin. úradu v zemi Moravskoslezské, zjednodušení do
plňování záznamu v berních knížkách. VedIe · toho byla prove
dena rozsáhlá akce dotazníková mezi výkonným tirednictvem 
finančním, jejím účelem bylosebrati podnety ku zhospodárnení 
a zlepšení finanční služby. 

Jak z tohoto vý.počtu zrejmo, jde ves,mes o drobnejší, ná
hodne vybrané problémy, bez společného jednotícjho hlediska 
systematického. 

Ve dnech 27. II. až 14. III. 1935 konal shora zmínený 
V~bor pro finanční slu~bu státní L ku~s verejné :správy, jehož se 
z·účastnilo 460 osob. Sestával z 23 prednášek, jen jedna z nich 
týkala se však služby finanční prímo. Podobných kuI'sU porádal 
ješte nekoIik. Prednášky byly publikovány. 

Ve dnech 18.-19. kvetna 1936 konal se v Praze První ná
rodní sjezd pro vedeckou organisaci, porádaný práve zmíneným 
Ceskosl. nár. komitétem pro vedeckou organisaci. . V. skupina 
jeho referátu venována jest verejné správe, v níž opet podána 
fa da reformních námetu, z nichž tri dotýkají se prímo správy 
finančnÍ. Dlužno ovšem podotknouti, že tyto tri referáty nebyly 
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predneseny členy Výboru pro finanční službu státní, jak by bylo 
očekávati, nýbrž bez vedomí tohoto výboru ústredním výborem 
pro státní správu. V dusledku toho Ise dnes Výbor pro finanční 
službu státní neschází. 

'Zkoumáme-li duvody, pro č tyto komi s,e , vý1bory a sjezdy 
nemohly uskutečniti ani" sebe mé ne podstatnou část reforem jimi 
navrhovaných, ač tyto byly vecne naprosto oduvodneny a ne'byly 
nijak neproveditelny, ,spíš naopak velmi skromny, docházíme 
hlavne ke trem príčinám. První vidím v tom, že s výj imkou 
poslední komise to byly organisace ryze soukromé. Jejich členy 
byly sice ponejvíce verejní zamestnanci, jejich návrhy nemely 
však takové váhy, jakou mely návrhy rakouské komise, která 
byla institucí 'zcela verejnoprávní. Druhou príčinu vidím v tom, 
že jejich členy nebyli, jako kdysi v Rakousku, nejvyšší funkcio
nári státní, nýbrž vedIe stredních, nekdy i vyšších (nej vyšší 
stáli mimo) funkcionáru verejných i rada osob soukromých, 
sice ve svém oboru vynikajících, ale s vnitrní organisací ve
rejné správy ne vždy ,plne obeznámených. SpecieIní príčina ne
úspechu komise pro zhospodárnení verejné správY spočívá 

i v tom, že se jí nedostalo od rozhodujících činitelu zákonodár
ných základních smernic pro její konkrétní činnost. Stalo se 
proto, že rada ne špatných návrhu, které komi-se neverejne, bez 
zásadního predbežného souhlasu politického, vypracovala, na
razila na odpor politických činitelu a 'zl1Jstala na papíre. Tím bylo 
ovšem pracovní .nadšení Jejích členu, konajících své funkce bez
platne, podstatne ·ztlumeno. 

Hlavní, nejduležitejší príčinu neúspechu všech techto in
stitucí reformních vidím však v psychologicky vysvetliteIné 
skutečno.sti, že každá, i objektivne nejlépe oduvodnená re
forma, prinesená nekterému úradu nebo podniku z venčí, ne
pocházející z jeho vlastního nitra, uskutečňuje se jen velmi 
nerada a neochotne, tím více, jestliže jest vedoucími funkcionári 
prezírána. Proto byly i sebe lepší návrhy jejich predem určeny 
k neúspechu. Neprišly sice všechny na zmar, avšak vetšina tech 
duležitejších z nich. I tak prísluší všem. temto komisím nemalá 
zásluha, že se jim podarilo uskutečniti .radu reforem drobnej
ších. Pri rozsahu verejné správy j zcela drobná reforma zname
ná mnohdy úspory milionové, tedy mnohonásobne prevyšující 
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náklady venované na tyto komise, složené povetšine z dobro
volníku, pracujících ,zdarma. Dále vykonaly značnou predbežnou 
práci pro uskutečnení budoucích reforem velikých tím, že vzbu
-dily živý 'zájem verejnosti 'o verejnou správu. 

A. Kritický rozbor dnešního stavu. 

Jest již obecne, i v kruzích dnešního vedení finanční správy 
uznávánou skutečností, že stav našich daní a dávek není uspoko
jivý. Naše berní soustava a berní politika, naše berní zákono
dárství, berní organisace správní, prakse našich finančních 
úradu nevyhovuj i ,plne požadavkum moderní doby vubec a po
trebám našeho státu zvlášte ani ;s hlediska hospoda:ľícího celku 
národního, ani s hledi-ska státu jakožto subjektu berne vY1bíra
jícího, ani s hlediska poplatníka jakožto subjektu berne platí
'Cího a ne.soucího. 

Tento stav nemU-že nás príliš udiviti, uvážíme-li, že s jedinou 
výjimkou - a tú šlo o úredníka konservativního smeru vídeň
ského - ani jeden z našich ministru financí nebyl zkušeným 
právníkern finančnÍrn. Zájem dosavadních ministru financí nesl 
se spíše k problérnum menovým, úverovým a rozpočtovým než 
k problémť:tm ryze berne-polirtickým, finančneprávním a s;právne
organisačním. Proto také problémy prvé doznaly cmnohem du
kladnejšího rešení než problémy druhé. Tyto poslední problémy 
vyvíjely se celkem bez jednotného a zámerného plánu. A prece 
hlavní raison d'etre ministerstva financí jest správa berní. 

1. Duch našich berní. 

Základní vadu, kter.á je:st inherentní dnešnímu stavu vidím 
v idealogii, ve svetovém názoru politickém a hospodárském, kte
rým jest celé naše zrízení berní, byť i mnohdy neuvedomele, pro
niknuto. 

Po strán ce ide o log i e p o l i t i ck é jest duch našich 
berní duche,m monarchistického státu rakouskéhro, který videl na 
strane jedné vrchnost, jejímž hožským posláním bylo, aby svojí 
vyšší moudrostí a prozretelností chránila lid pred tím, co v očích 
j ejích nebylo žádoucí, a vedIa jej k tomu, - a to i proti jeho 
wli - co za žádoucí považ'Ovala, tedy aby vládla. Na strane 



10 JUDr. Jan M. Novotný : 

-druhé videl poddané, ktefí v povinné dilvere v tuto vyšší múud
rost a prozfetelnost vrchnústi byli jí povinni podúbnou úctou 
a poslušností, jako deti rodičilm. Monarcha býval často nazýván 
otcem svých poddaných. Toto nazírání jest však v p.Nkrém r'Oz
poru s ideou dnešního státu československéh'O, státu repubIikán
ského a demokratického. Tentú stát vidí v prvé rade svohodné 
občany, kteN formou, již si sami 'ze své svobúdné ville zvúlili, 
prújevují svoji villi ve vecech vefejných. Tato ville jest ro.zhodu
jícL úfad dnes není než orgánem, pr.ovádejícím tuto villi občanu. 
v duchu v nem ž byl a projevena. Nevládne, nýbrž provádízákony. 

Po. stránce i -ct e o log i e h o s P 'o d á f s k é jest duch našich 
berní založen na liberalisticko-kapitalistické soustave hospodáf
ské, 'a mnohde pomíjí dnešní vývoj ve smeru sociálním a solida
ristickém. Naše berne a 'zpúsob, jímž jsou vybírány, nehoví v.ždy 
dnešním názorilm sociálním a hospodáfským, jež jsou jiné, než 
byly 'Ony, které platily v dobe jejich vzniku. 

II. H ú s pod á r s k o - p o I i t i c k á str á n k a pro blé m u. 

Nejprve podrobíme naše berní zfízení stručnému rúzbo.ru 
berne-politickému. Z dilvodil vpfedu vytčených, je to. ovšem 
spíše nástin meth'Ody než rozbor sám. Ten by vyžadoval mnohe·m 
vetšího rozsahu. 

Jsou zde celkem tfi hlediska, l
) která pro. tento účel pfichá-

zejí v úvahu, totiž: 

1. hledisko hospodafícího celku společenského (objektivní), 
2. hledisko subjektu berni vybírajícího (subjektivní), a 
3. hledisko subjektu berni platícího a nesoucího (subjek

tivní) . 

1. S h led i s k a h o :s 'p o da .f i c í h 'o cel k u nár o d
t1 í h'O jeví se nám kterýkoliv vefejný (státní) pNjem, ,tedy pre
devším kterákoliv berne, jako rozdelení národního duchoduJ pfí
padne i národního jmení mezi stát (.subjekt aktiVrní) a mezi jed
notlivé poplatníky (subjekty passivní). Základním požadaV'kem 
s tomúto hlediska je prúto tak'Ový zpu.súb rozdelení, který by 

1) Srovnej moji studii »Soustava15tátnÍch piijmu«, Praha 1934, str. 
31-32. 
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ani .svojí výši v jednotlivém prípade (únosnost absolutní)2) 'ani 
svojí výberčí formou nerušil hospodár.skoučinnost ·a strukturu 
a budoucí hospodárský vývoj celku. Z toho ·plyne, že výberčí ná
klady, jež s hlediska ·hospodarícího celku národního j:sou vlastne 
výdajem neproduktivním, mají býti co nej menší. 

Naše berne však namnoze zasahují rušive do hos.podárského 
života jednak svojí výší, jednak .svojím rozvrženÍm a konečne 
i 'zpu,sobem, jímž jsou vybírány a kontrolovány. Prikladem prvé
ho je prílišná výše poplatku prevodních, která podstatne omezuje 
prevody nen1ovito lstí a tam, kde tyto nezávisejí na vUli jedn9t -
livce (ú,mrtí), muže nekdy (aJb.sorpcí hodnoty) vésti k hospodár
skému ohrožení poplatníka. Pfíkladem prípadu druhého jest vy
soká daň z cukru, kte'rá vede k podstatnému omezeni spotreby 
této vysoce hodnotné potraviny. Príkladem prípadu tretí ho jest 
na pr. stanovení čtvrlletních platebních termínu daní prímých 
pro zemedelce, což vede k tomu, že zemedelec musí platit dane 
v dobách jiných, než v nichž mu priplývá nejvetší díl jeho 
príjmu. 

Náklad na vybírání berní jest príliš veliký a dosahuje dnes 
asi 7 % jejich výnosu, snad i více.3 ) Príčinu této skutečnosti dluz
no hledati v tom, 'že naše berne ve snaze po theoretické spravedl
nosti (jež ovšem v praksi, jak ukazuji níže, nedošla výrazu) za
vedly minuciésní, pro správu velmi nákladný zpu.sób konstrukce 
berního základu a zpusob rízení vymerovacího a ukládacího. Čím 
která berne chce býti spravedlivejší, tím musí býti príslu~~ý 
zákon podrobnejší, kp.suističtejší. Tím více práce a tím kvalifi
kovanejších a dražších úredníkt) vyžaduje její .správa. Nejvyšší 
spravedlnost a laciná správa jsou dve vl~stnosti, jichž u jedné 
berne současne nelze dosáhnouti. Konstrukce každé berne je.st 
proto jen kompr.omisem mezi temito dvema protilehlými · pož~
davky. Ko.nstrukce naších berní zašla p.ríliš daleko ve smeru 
theo.retické (ne však praktické) :spravedlnosti. 

2. S h led i s k a s tát u j a k o :ž t o ,a k t i v n í h ú s ~ .b-

3) Srovnej moji studii »Daňová únosnost výnosu a duchodu«, Praba 
1928, str. 57-90. 

3) Srovnej ruže na str. 18- 19 a muj článek »Ekonomisace finanční 
správy«, Vestník min. fin. r. 1926, str. 29- 35. 
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je, k t II .verejných príjmu, tedy v prvé rade berní, požaduje1!le,. 
aby jejich výnos dostačO'val ku krytí jeho PO'treb, a aby se pru'žn~ 

prizpu:sobO'val bud' sám, nebo aby se snadnO' dal pfizpúsobiti~ zme;~ 

náI.TI ve výši 'a PO'vaze verejných výdaju. Sem dlužno zaraditi i PO'·" 
žadavek vhO'dnéhO' rO'zdelení verejných príjmu na stát a na O'statní 
lf0r.pO'race práva verejnéhO', tedy pro blé m fin an c í s a ID 0'

S pr á v n ých. 
UspO'kO'jivé vyrešení tO'hotO' bO'lestivéhO' ,problému jest zde 

zrejme nejduležitejší. Za platnO'sti dnešního stavu plynO'u na pr. 
O'bcím, jež ,Sivým PO'čtem, rO'zsahem ~vých funkcí a výší svých 
I?otreb jsou nejduleži,tejšími korporacemi saIDo:správnými,prí~ 
jmy z techt'O pr~menových skupin: .· 

. a) výnO's vlastního jmení aobecních podniku, '. ' 
. :b) výnos .obecních dávek a poplatku, fakult-ativních i .O'hli.,' 

gatorllích, 
c). výnos obeGních .prirážek k daním státním, 

. "d) podíly ·na státních daních a 
e) pfídely ze zemských prostredku. 
Jest pÍ'irozeno,že pri ruznorodoisiti techtO' pramenu, jichž 

výnos , pro pfÍští rok nelze povetšine o dhadnouti , není možno~e
stavovati dobré obecní rozpočty. Neví-li 'Obec ani pfiibližne, kp.Jili 
bu{iou její príjmy v príštím rOGe činit, není ani príliš divno, je~li 
jej í hospodárství v trvalé krisi. . .. 

Druhou závadou jestnestejnost výše p~irá:žek.v jednQtlivý~h 
<;>bcích (okresích, 'zemích) , která ID.á za následek premfsťQváni 
podniku, jinak hospodársky neodu'Vodnené,z obvodu korporacÍ 
s vysokými prirážkami .do obvodu korporací sprirážkami nJz.kÝ7 
mi.. Kraje chudé se tím ochuzují ješte více, kraje bohaté pohaJ-, 
n~u. Vede to i k prekotnému vzr,ustu velkých mest, jenž po 'stráp': 
ce.sociologického rozvrstvení národa i pO' stránkách jiných ' ne~í 
žadoucí. Zájmem státu je rovnO'merné rozdelení obyvatelstva, 
podniku a národního hohat$tví vubec. . " '. -. 

Tretí závadou jest často nedostatečný výberčí aparát obecní, 
fungující vedIe mnohem lepšího aparátu státníhO'. 

Stav okresu a zemí je d~ značné IDíry obdobný stavu 'Obcí. 
Jiným kOll'strtiktivním nedóstatkem naší soustavy , berní 

s hlediskastátu jakožt-o subjektu .. aktivního jest její ne p r u ž~ 
nO ls t, či lépe rečeno nedostatek !eagibi~ity, prípadlle i, reagi~ 
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bilita opačná na výši verejných potreb a nesnadná p;fizpllsóbitel
nost (zvýšitelnost výnosu). To 'projevilo sepráve v dobe končící 
hospodárské krise. 

: 3. S hl e ci i s k a s ub je k 't u ber n ep l at í c í h oa ne
soUcího požadujeme, aby berne-byla všeobecná (žádná berní pri
vilegia) , aby ,hyla vydána formou zákona a aby byla spravedlivá 
ve svénl rozvržení na poplatnické vrstvy i na jednotlivé po~ 
plaťníky. 

Naše soustáva berní je produktem dlouhého vývoje histori< 
kého. Hospodárská konstrukce mnohých berní pochází z dob, 
v nichž byly jiné hos,podárské pomery než jaké jsou dnes, mnohé 
byly zavedeny z príčin, které dnes již pominuly a pro účely spe~ 
cielní, jež více netrvaj L Pres to však zustávají dodnes a nedo
znaly zmen svojí hospodárské konstrukce. Dlužno proto prezkou
mati s tohoto hlediska naši sou-stavu berní jednak jako celek, 
jednak její sektory, a konečne' jednotlivé berne. 

Zkoumána jako cel e k, berní soustava naše trpí nedostat
kem vzájemné hospodárské interdependence svých článku. Tlak 
našich berní vykazuje nekde mezery, nekde opet se nekteré člán
ky berní sou stavy ve svých účincích presahují v tom smyslu, 'že 
nekteré jevy hospodárské zustávají nezatíže'lly nebo málo zatí
ženy, zatím co jiné jsou z'atíženy vícekráte nebo jsou pretíženy. 
Príkladem prípadu prvého jsou na pr. pudry, voňavky a jiné pre
pychové potreby, príkladem prípadu druhého. jest na pr. benzin 
a motorová doprava vubec, nekteré prevody majetkové a po-do 

S e k tor p rím Ý c h cl a n í naší berní sou-stavy trpí ze
jména dvema vadami. Nejprve to jest ne'1}ovnomerné postižení 
pozemku na 'Strane jedné a podniku podrobených zvláštní dani 
výdelkové na strane druhé. Daň pozemková, jež uznane sama 
o sobe není 'Vysoká, vynáší více než zvl. výdelková. Podle státního 
záv. účtu 'za r. 1935 činil výnos dane pozemkové 103,742.000 Kč, 
výnos zvl. dane výdelkové 64,459.712 Kč. Druhou vadou 
jest únik 'asi 70 % výnosu kapitálu penežních ze zdanení 
daní duchodovou.4

) Jest to dusledkern konstrukce naší 'Sou stavy 
daní prímých po vzoru ríšskonemeckém, jenž klade hlavní duraz 

4) Podle (neuverejnené) studie JUDra Jos. Leiperta o statistice 
dane duchodové. 
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ľIa globální daň du.chodovou, která má v zákone konstrukci ideál
ne spravedlivou, avšak v praksi selhávající. 

U dan e d uch o d'0 V é bylo by poukázati: zeJníéna na to, 
že progrese její sazby postihuje nejcitelneji duchody, které za 
dnešních pomeru dlužno, považovati za strední, tedy mezi 40~OOO 

Kč až 100.000 Kč. ročne, zatím co u duchodu zcela malých je 
tak nízká, že pokud 'Se nevybírá daň srážkou, t. j. na náklad za
mestnavatele, jest její vybírání príliš drahé. Dále by hylo pou-
kázati na to,že do duchodu dani duchodové podrobeného za
hrnuta jest i rada kapitálových prÍrustku, jichž hospodárská 
povaha 'a !prot o i únosnost jest jiná než povaha výnosu. Nad· to 
není m'Ožnosti k ·obd'Obnému 'Odečítání kapitálových ztrát. 5

) Ani 
dane výnosové nej sou dokonalé. 

Daň z obr at u ztratila dnes již z nejvetší části ,s,v uj pu
vodní ráz dane fázové, a prakticky ,se rozlomila na čtyri hospÚ'
dáf.sky odlišné zlomky. Prvním jest paušalovaná daň z 'ObratU"
u drobných a stredních zemedelcu, která má dnes hospodársky 
povahu dane ze zemedelského podnikání. Druhý zlomek tvorí 
paušály dane z obratu, vybírané u rady predmetu vyrábených 
ve vetších množstvích, jež mají po:vahu daní spotrebních (až na 
to, 'že jejich sazba není stanovena zákonem, nýb:rž podle §. 19 zák. 
o dani z obratu volným uvážením ministerstva financí). Tretím 
zlomkem jsou paušály dane z obratu- vybírané p,ri dovozu zbež-í~ 
jež mají povahu cla. Jedine poslední zlomek, do.sud zbývající 
úsek dane, zachoval si sVioji puvodní povahu. Jeho o-kruh se stále 
úží, zahrnuje nyní hlavne daň z obratu z výkoniL Tato zmenená 
struktura mela by doznati príslušného výrazu v podstatné zm·ene 
právní i správní koncepce dane. 

Dan e s pot reb n í potrebují nejprve dukladného roz
boru z celkového hlediska nezbyh1.osti svých predmetu. 8eradí
me-li potreby 'obyvatelstva podle prumerné míry jejich subjek
tivní nezbytnosti ve vzestupnou radu, a zkoumáme-li pak, zdali 
a do které míry jsou zatíženy spotrebními danemi, shledáme, že 
j sou nekteré ne zcela nezbytné potreby, které j sou zdanelly méne 
než j iné, nezbytnej ší, nebo které nejsou zdane'ny vúbec, zatím co 

5) Srovnej moji studii »Pojem duch odu v positivním právu finanč
ním«, Praha 1930, str. 185- 186. 
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nekteré potreby dosti nezbytné jiSOU zatíženy podstatne více než 
by jim podle jejich místa v 'stupnici potreb prislušelo. 

Príkladem takové nesrovnalosti je nestejné zatížení cukru 
a umelých tuku, kteréžto dve potraviny jsou pri úrovni naší ži
votní míry asi na stejném stupni nezbytnosti. Zatím co cukr jest 
podroben neobyčejne vysoké a tíživé dani, která účinne 'zamezuje 
vztust jeho spotreby na výši obvyklou v západní Evrope, jsou 
umelé tuky, které jsou nad to s hlediska celého národního hospo
dárství škodlivým soutežite.Jem tuzemského zemedelství, zatíženy 
jen zcela nepatrne. Návrh prof. Brdlíka:6

) na nápravu v tomto 
smeru jest jedním z konstruktivních prvku hospodársky zdravé 
prestavby soustavy našich daní spotrebních. 

Pak dlužno každou daň spotrební pozorovati samostatne, 
beze zretele k jiným, jaký vliv má na spotrebu predmetu jí 
zatíženého. Jsou predmety, jichž spotreba na 'zvýšení ceny ne
-reaguje vubec nebo málo (záleží zde i na míre 'zvýšení ceny daní 
či j inak vyvolaného), j sou predmety, j ichž spotreba je v ton lto 
smeru velmi pružná. Konečne dlužno uvážiti, zdali je účelno, 
abychom si napríšte ponechali tak veliký počet daní spotrebních, 
zdali by státní pokladna nebyla na tom lépe, kdyby ty nejméne 
výnosné z nich, pokud si vyžadují pomerne vetších nákladu vý
berčích a kontrolních, a poplatníka i jinak tíží, byly zrušeny, 
a kdyby finanční :úrady uvolnený 'čas venovaly zvýšené kontrole 
výnosných daní velikých. Po všech techto stránkách zaslouží si 
spotrební dane podrobného hospodárského vyšetrení. 

Pojmem pop l a t k u, jak jej užívá náš rozpočet, rozumíme 
dnes veliký počet dávek zcela ruzné povahy hospodárské. Pfi 
bližším zkoumání rýsují se nám hlavne tri skupiny berní. Nej
-prve jsou to poplatky, jež mají plne povahu daní nep:ľímých 
(,spotrební ch i obchodových) . Takovým jest na pr. kolkový po
-platek z karet, pak dopravní dane železniční, dávka z telefonních 
-poplatku, atd. Pak jsou to dane majetkové. Sem patrí daň z obo-
hacení (poplatek darovací a dedický), poplatek prevodní a po
pIatkový ekvivalent. Konečne j.sou vlastní poplatky, které si 
dosud uchovaly 'Svuj puvodní ráz, jako na pr. dávky z úredních 
úkonu, poplatky listinné, smenečné, soudní atd. 

6) V rozpočtové debate, viz Hosp. Rozhled z 12. XI. 1936 a Venkov 
z 29. XI. 1936. 
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i Teprve PD pDdrDbné analyse hOSPDdáfské tohoto. zcela n'e-, 
sDurDdého, historickým vývDjem vznikléhD konglO'merátu, zva
ného. dnes »pDplatky«, mDhli bychom se VyslDviti o. jeho. vadách~ 

III. Le g i s l a t i v n í str á n k a pr o. blé m u. 

1. Technická stránka kodifikační. 

Po technické stránce legis.Iativní trpí naše finanční zákonD-' 
dáT,ství mnDhD ,st í a ruznor o. dostí norem. Máme normy 
rakDuské, uherské, české (zemské), mDravské, ,slezské, ba máme
i takDvou právní kuriositu, že v nekterých vecech platí na jed
notném .státním území mezistátní smlDuvy mezi bývalým Ra
kouskem a Uherskem. PrDf. Funk musil p:ľ<O to. najíti nDvý vý
raz »práva interIDkálníhD«. PDčet platných norem finančních 
není znám, není o. nich oficielní evidence úrední (legis.Iativní 
archiv). Nekteré jsou ješte z dob Marie Terezie. Nikdo. neví; 
kDlik tisíc cisarských patentu, nejvyšších rDzhodnutí, dvorských 
dekretu, dekretu dVDrské komory, dekretu dVDrské kanceláfe, 
ríšských zákDnu (rakouských), uherských zákO'nu, císarských 
narízení, rakDuskD-uherských smIuv, mezistátních smI uv, mini
sterských nafízení, ministerských vyhlášek a vynesení platí 
o. naších berních. 

OficieIní text techtD nDrem je v jazycích českém, slDven
ském, nemeckém, latinském a mad'arském. PDchází z ruzných 
dDb, staletí Dd sebe vzdálených, v nichž :fada výrazu pDdstatne 
zmenila :svuj právní Dbsah. PrDtD jedna a táž vec Dznače.lla jest 
mnDhdy radDu ruzných výrazu. Tato. terminDIDgická neustálenDst 
projevuje se však i v nDrmách 'z dDby pDslední, kde pro. označení 
téže veci užívá -se termín u ruzných a naD pak identické termíny 
mají ruzný obsah právní. 

KDnečným dúsledkem tDhotO' stavu jest nep:fehlednos,t, kDn1-
plikDvanost a neurčitost právníhD stavu. 'z toho plyne nedDsta
tek právní jistDty, zvýšený ješte prak-sí finanční správy vuči 
rDzhDdnutím NejvyššíhD správníhD soudu. 

2. Meritorní stránka ob'Sahová. 

a) Or g a.ll i ,s a ce. 

Jak j sme ukázali v úvode, dnešní úrady finanční vznikly 
v ruzných dobách. Odtud pDchází jejich dnes již vecne neDdu-
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vodnené členení a . j ej ich mnQhost. Pres nekteré reformy z po
slední doby zustává organisační nejednotnost. T!otQ jest jedním 
z hlavních ,duVQdu, prQč naše administrativa je tak drahá, a pri 
tQm ani nevyhovuje našim PQtrebám. 

Máme úrady, které j.sQU tak rozs:áhlé a mají tolik oddelení 
a úredníku, že je fysicky nemožnO', aby je jeden človek plne 
zvládl. Js.ou tO' na p:fíklad finančni úrady zemské. N aprQti tQmu 
n1áme sta úradu tak malých, že nemQhO'u mít potrebné specialisty 
prO' nekteré zvlášte kvalifikQvané práce. Stává se, 'že malá berní 
správa musí vedIe nekQlika tisícum pQdniku drobných vymerQ
vati dane i jednQmu podniku mamutímu, který náhodQu sídlí 
v jejím obvode, zatím CO' kvaIifi~ovaní specialisté unekteré 
velké berní spr.ávy budou p.o část svéhočasu kQnati práce pQd
radné. TentO' duvod vedI již dnes k SQustredení trestní agendy 
daní p:fímých z QbvQdu nekolika malých berních správ k bernírn 
správám vetším, II nichž byla za tím účelem zrÍzena zvláštní 
Qddelení trestní. 

Také dnešní Qrganisace služby korn:trQlní a revisní nevyho
vuje. Služba kontrolní trpí nejednQtnQstí a neúplnQstí. I n
te r n í i nsp ek c e a k O' nt r o' I a úradu jest IOrganisQvána 
PQdIe zemí, tedy v územích tak rQzsáhlých, že bližší styk QSQbní 
a účinná kontrola vecná (nejen PQuhá fQrmální kQntrQla účetní) 
není dobre prQveditelna. Zcela nedQs,tačující jest pak inspekce 
ústrední. Referentum vyšších stolic PQvetšine chybí prehled 
o' skutečné praksi úradu jim pod:fízených. 

K o' n t r 'ú I a are v i s e vn e j š Í, tedy p'Oplatníku, ne nÍ. 
plne vybudována, zejména je vecne neQduvQdnená organisační 
nejednQtnost mezi kontrolQu duchodkovou (technická finanční 
kQntrola, duchQdkQvé kontrQlní úrady, finanční stráž) a revisllÍ
mi orgány daní prímých a dane z obratu (revisní odbor minister
stva financí). Tento revisní Qdbor postrádá nadto rádnéhQ pQd
kladu právního.7 ) 

V nit r n í o r gan i s a c e úradu finančních je težko
pádná, a je prQniknuta bázní pred osobni zodpQvedností. Pres 
mQnokratický princip snaží se každý za firmou úradu zachovat 

7) Viz Vilém Funk, Revisní odbor ministerstva financí, Moderní stát, 
:roč. VI/1933, str. 133-142. 

Sbornik ved právních a státnfch XXXVII . 2 
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svoji anonymitu. Na nekteré, ani ne zvlášte diHežité spisy je 
zapotrebí tfí, čtyr , i více podpisu, než opustí úrad. Druhým ne
dostatkem je nehosp-odárnost pracovních method, nemoderní 
technické pomucky a zarízení, nevhodné, racioneIní práci zne
možňujÍcí místnosti a budovy. 

Príkladem takové nehospodárnosti jena prostá desorgani
sace v ú red n í ch v z o r cíc h, jichž finanční správa uŽívá. 
V uŽÍvánÍ je hodne pres 6000 ruzných vzorcu, mají nejrozmani
tejšf formáty, nejednotný text a účel. Každý zemský úrad 
finanční si své vzorce povetšine sám určuje a dává tisknout, 
nekdy to činí i úrady nižší. Útstrední normalisacÍ formátu, druhu 
papÍru, textu a soU'stredením tisku daly by se jen zde ušettit 
velmi vysoké částky na nákladech za papír a tisk, nehlede ani 
k podstatnému zjednodušení práce úrední i poplatníkovy, vy
loučení ztrát v dusledku zmen právnÍch norem, atd. 

S temito problémy sou visí i celý soubor otázek fin an č
ní-ho práva služebniho, jež však ponechávám mimo 
okruh této studie. 

Z techto príčin je naše finanční správa tak drahá. Vypo
čítal jsem pred nekolika léty (v dobe konjunktury) , že zatím co 
ve Spojených Státech Amerických činí náklad na vybÍrání daní 
asi jedno procento jejich výnosu, ve Velké Britanii asi dve až 
dve apul procenta, činí u nás asi sedm až osm procent. 8 ) 

8) Viz muj cit. článek »Ekonomisace finanční 'správy«, Vestník mi
nisterstva financí, roč. 1926. - Takový výpočet? lépe rečeno odhad, pro 
rok 1935 by byl asi tento: 

Podie státního záver. účtu činila úhrnná státním aparátem výberčím 
vybraná částka daní, dávek, poplatku a cel (kap. 20, tito 1-4; tito 5. § 5, 
pol. 3) 5.561 mil. Kč. K tomu pfijdou podíly na techto berních ze skupiny 
III. (bez pol. 12, 13 a 16) v částce 2.784 mil. Kč, a konečne samosprávné 
prirážky státem vybírané v částce 1.406 mil. Kč, tudíž celkem 9.751 mil. Kč. 

'Úhrnný náklad na tento výberčí aparát v rozpočtu min. financí 
(kap. 20, tituly 1-3) činil 524 mil. Kč. K tomu dlužno pnpočísti: a) částku, 
o kterou pense finančních úredníku prevyšují bežné pensijní príspevky 
(pens. príspevky činí o neco méne než čtvrtinu výdaju na pense), dále 
b) nájemní hodnotu (resp. placené nájemné) budov používaných finanční 
správou (asi 2500 finančních úradu), c) hodnotu výkonu, které pro správu 
finanční ,konají jiná odvetví státní správy, zejména správa poštovní (bez
platná doprava úredních rozhodnutí, placení berní prostrednictvím pošt. 
spontelny), správa železniční, správa soudní (poplatky dedické a pre-
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b) P rá vo. formáInÍ. 

Naše rÍzení berní jest jednak nejednotné, jednak s!ožité. 
Nevidím nutnosti, proč by na pr. predpisy o lhutách nemohly 
býti stejné jak u daní prímých, tak u daní spotre,qních a po
platku. Nemyslím tím jednu délku lhut, to neodpovídá vecným 
potrebám jednotlivých berní, nýbrž nekolik lhut jednotných. 
Márne na pr. lhuty čtrnáctidenní a patnáctidenní nebo lhuty 
tficetidenní a mesíčnÍ. Tyto by jiste mohly býti sjednoceny. Pak 
jsou to na pr. predpisy o vedení dukazu, o- predkládání knih 
a záznamu a pod. Jednotlivá rízení berní jsou pak zbytečne slo
žitá a nečiní (8 malými výjimkami, na pr. §. 328 a) z. o. d. pr. 
v novém znení) patfičného rozdílu mezi poplatníky malými, 
stredními a velikými. 

Tytéž vzorce k daním pÍ'Ímým a k dani z obratu platí na pr. 
pro všechny poplatníky. Venkovský hokynár, který má domek, 
merici bramborište a 1000 Kč pujčky práce, musí každoročne 
vyplniti tficet stran velkého kancelárského formátu ruzných 
priznání finančním úradťun, vše pod nejpfÍ'snejšími sankcemi 
trestllími. Je to predevším do.movní výkaz (4 strany), pak by
t ový seznam (2 strany), priznání k dani činžovnÍ (4 strany), 
priznání k dani ducho.dové a všeobecné výdelko:vé (aspoň l? 
stran mimo zpáteční lístek), a priznání k dani z obratu (4 stra
ny). Práce s tím spojená predstavuje pro človeka, který nestu
doval práva, jiste nekolik set korun. Pfi tom pak se dnes tyto 
dane u drobných poplatníku namnoze ukládají podle smernic 
vydaných zemskými finančními úrady. 9) 

J e vubec vhodno si pripomenouti, že s hlediska hospodafí-

vodní) a ostatní verejné úrady. Ty to částky dosahují jednotlive nekolika 
tdesítek miliomi. Pro presný odhad není dosti uverejnených podkladu, mu
žeme však smele fíci, že budou činiti nejméne 200 mil. Kč. Od toho 
úhrnu bylo by pak odečísti hodnotu úkonu, které finanční správa koná 
pro jiné státní obory a náklad na činnosti, nesouvisející s vybíráním berní. 
Ponevadž tyto posléze uvedené výkony týkají se hlavne jen min:. financí 
a ponekud i berních úradu (soudní deposita), nejsou náklady na ne tak 
-značné a na celkovém obrazu to v podstate ničeho nemení. Mužeme proto 
dnešní náklad na vybírání daní odhadnouti smele na 7·5%. 

9) Srovnej na pr. resoluční návrh posI. Petráška v debate o novele 
,.č. 226/1936, tesnopis. zpráva o 55. schuzi posl. snemovny dne 22. VI. 1936, 
s tr. 28. o i :; ( ! : 

2* 
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cího celku národního není n á k l a dem n a vyb i rán í 
dan í jen to, co za to vydává finanční správa, nýbrž i to, eo to 
stojí poplatníka. A tento náklad není m·alý. Mluvíme-li prota 
o malých výberčích nákladech u daní, vybíraných srážkou, mu
síme si býti vedomi, že. s hlediska hospodárství národního celku. 
znamená to úspo~u jen tehdy, jestliže dotyčná osoba soukromá 
z duvodu ležících v povaze veci je schopna vybírati tyto dane 
pro stát le'Vneji, než by to mohl činiti 'stát. Jinak to jest pouhý;. 
presun nákladu se státu na osobu s'Oukromou, jellŽ má význam 
jen s jej ich hledisk su:bjektivních. I na tuto skutečnOtst musJme 
proto bráti zretel p.fi zjišťováni výše výberčích nákladu berních_ 

Vážnejší závadu našeho fízení berního vidím však v n e
dostatečné právni ochrane poplatníka a ve zby
tečne veliké prevaze úradu. Projevuje se to hlavne v nemožnosti 
obrany poplatníka proti nečinnosti úradu, v nedostatku práv
ního nároku na náhradu škody z.pusobené výkonem verejné 
moci -a v nedostatku právního nároku ~bou stran, .státu i po
platníka, na náhradu útrat rízení (prohraného ). 

Jinak se to projevuje v rízení vymerovacím a trestním ~ 
dukaznÍ bremeno, povinnost k svedeckým výpovedem i v prípa
dech obecnÝIP- mravem neuznávaných (lékarské zápisy a pod.),. 
daňové revise, domovníprohlídky, vaziba, atd. 

Z a ved en í l a i c k é h o ž i v l u do finančni správy 
(daňové a odvolací komise) se v praksi ukázalo nepostačujícím 
prostredkem právní ochrany poplatníka, protože laikové tito 
úplne podlehli vlivu orgánu finančních. Cinnost techto komisí 
stala se prázdnou formalitou. Napr. 14, a 15. L 1937 vyrídila 
odvol. komise u z. f. r. v Praze 10.907 odvolání, tedy pfi osmi 
pracovních hodináoh jedno odvolání ·za 5 vteriu. Príčiny tohoto 
j.evu j sou na snade: príliš veliké pracovní pensum, praktická ne-
možnost kontroly návrhu finanční ,správy, závi,slost členu ko-o 
milse na finanční správe. Ponekud lépe bylo u senátu trestních. 

Pra k .s e f i 'll a n Č n í chú rad u jest proto pomalá 
a nad to ovládána duchem poplatníku nikoliv prátelským. Duch 
formálne právních predpisu a proto nekdy i prakse vidí vlastne 
v poplatníkovi tak dlouho defraudanta, dokud neprokáže opak, 
a i potom zachází s ním j ako s defraudante·m potencielním. 
Vidíme-li, že bývá nekdy zákona využíváno mí~ou a zpusobem,. 
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které pDplatník nepDvažuje za spravedlivé, nemuzeme se diviti 
rDzrušení jeho. berní mDrálky. Jest tDtiž dVDjí berní morálka. 
Berní mDrálka poplatníku jest jen odleskem berní mDrálky pro
jevené v právních predpisech a v jich aplikaci finančními 

úrady.lO) 

Zvlášte bylD by zde vytknDuti neudržiteInou praksi finanční 
správy vôči nálezum Nejv. správního sDudu. V právnímstáte 
nemá býti prípustno, aby po vydá nf zásadníhO' nálezu nej vyšším 
tribunálem ústrední úrad narídi! pDdrízeným úradum, ·aby se 
p:odle nej nerídily. Pres chvályhodný zásah predsedy vlády a jeho. 
právní rady činila tak finanční správa do. poslední dDby.ll) 

KDnečne by zde bylo pDukázati ješte na jednu velmi vážnDu 
závadu sDuvisející s rízením, tDtiž složitý, nejednDtný a neprak
tický zpusob účtDvání daní a dávek. Dnešní SDustava 
účetní nezaručuje dO'chvilnost, presnO'st a nevylučuje Dmyly. Pro. 
prostého pDplatníka je nes,rozumitelna. Bylo by za pDmDei Dd
bDrníku účetních prDvésti obsáhlé šetrení, zda platný system 
účetnictví kamerálníhD, jellŽ jest hi:storickým dedictvím, dDb 
minulých, hDdí se vecne i pro. dDbu dnešní, a zda' jej nelze na
hraditi systémem novým, modernejším. 

10) Tento názor vyslovili zretelne a jednoznačne témer všichni reč
mCI, vládní i oposiční, pn projednává'lÚ novely č. 226/1936 v Národním 
shromáždení. Bývalý ministr spravedlnosti, posI. JUDr. Alfred Meissner, 
pravil: »Stá1i jsme pred problémem težkého rozvratu berní morálky na
šeho poplatnictva ... Finanční správa - to byl náš jednomysIný dojem -
zdá se, vychází z presvedčení, že vubec u nás není berní morálky ve srnyslu 
státním, že vftbec u nás není dobrého fatenta, že tu 'lIení ani bílá vrána, 
že viibec máme jen fatenty.kten jsou nepráteli financí státních a tudíž 
i státu samého« (tesnopis. zpráva o 56. schuzi posI. snem .. z 24. VI. 1936, 
str. 20). Jiný býv. ministr spravedlnosti, poslanec a univ. profesor JUDr. 
Mayr-Harting, pravil v téže debate: »Vor allern bleibt noch sehr viel zu 
tun in der Richtung, die Finanzverwaltung aus einer, ich mochte sagen 
Schreckenskammer, die sie hisher därstellt, in ein wirkIiches Organ der 
Staatsverwaltung zu verwandeln, die zwar einerseits die berechtigten 
finanziellen Interessen des Staates zu wahren hat, andererseits aber auch 
das berechtigte Schutzbediirfnis des Steuerträgers zu wahren berufen 
wäre« (tesnopis. zpráva o 57. schuzi posI. snem. z 25. VI. 1936, str. '87). 

11) Srovnej reč posI. JUDra Alfr. Meissnera pn projednávání novely 
č. 226/1936, tesnopis. zpráva o 56. schuzi posI. snem. dne 24. VI. 1936, 
str. 21-23. 
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22 JUDr. Jan M. Novotný: 

c) P r á V O mat e. ri eln í. 

Právo materielní jest po stránce vnejší charakterisováno 
naprostou nejednotností svojí konstrukce i 'Svých hlavní ch po
jmu. Chybí jednotné a úplné konstruktivní 'Schéma pro všechny 
berne, podle kterého by jasne a zretelne byly ko nstruovány, 
a chybí presnost jednotlivých pojmu. 

Po strán ce obsahové jest kritikou práva materielního 
kritika hospodárská, uvedená shora. 

IV. Tre stn í prá v o fin a n č n í. 

Podle téže methody jako právo berní dlužno kriticky analy
sovat i finanční prá vo trestní. 

P o 's trá n c e ide IO l o. g i c k é vidím základní v~du 

v tom, že v každénl deliktu finančním vidí se delikt majetkový, 
obdobný deliktum krádeže a zpronevery. Obecné presvedčení 

občanstva, a to i jeho mravne vysoko stojící části, jest však jiné~ 

V deliktu finančním vidí se delikt, který co do 'Svojí zavržitel
nosti a nečestnosti radí se asi up~ostred mezi pouhým spo.rem 
civilne právním a obema delikty zmínenými. Není pochyby, že' 
z valné části k tomu prispela i prakse finančních úradu. N ení 
to tedy ani krádež, ani zpronevera, nýbrž mírnej ší, podstatne 
méne diffamující delikt svého druhu. Je'st ovšem jinou otázkou, 
zdali tento stav jest žádoucí či ne.12 ) 

P o l e g i s l a t i v n i ,s trá n c e k o. d i f i k a č n í trpí 
finanční právo t~e.st·ní roztfíštenOistí v j iných státech neznámou. 
Právo hmotné jest roztríšteno po bezpočtu zákonu specieiních" 
z nichž mnohé dnes už mají velmi málo 'společného s oborem 
finančním (na pr. prestupky regálu poštovního, prestupky zá
kazu dovozu a vývozu, atd.). Právo formáIní rozpadá se na t fi 
samostatné celky: trestní rízení u daní pfímých, trestní rÍ'zenÍ 
duchodkové v zemích historických ,a trestní rizení duchodkové 
na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Dusledkem jest neprehled
nost, právní nejistota a nejednotnost judikatury v nejvyšší míre. 

S hl edi s k a mer i t.o r n í h o vidíme korespondující 
tomu roztfíštenost organisační: o finančních vecech trestních 

12) Srovnej Vilém Funk, Naše berní právo, část L, Praha 1934, str. 
242-246 a literaturu uvedenou v bibliografii na str. 58. 
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rozhodují tfi ruzné, navzájem naprosto ne.odvislé ,soubory ve
rejných orgánu. Jes,t zde tr.ojí kolej. Je jí-ste kuriositou; že 
o finanční ch delikte ch mohou v konečné instanci rozhodovati tri 
zcela ruznorodé nej vyšší tribunály: N ejv. správní soud (ve ve
cech daní prímých), Nejvyšší ~soud (ve vecech trestne duchod
kových ze Slovenska a Podkarpatské Rusi) a Nejvyšší soud du
chodkový (ve vecech trestne duchodkových ze zemí hi'soo
rických). 

I fú rm á Iní fin a n č ní prá vot res t ní. jest trojí. 
Nejmodernejší není nej mladší (daní prímých), nýbrž ono, které 
platí na Slovensku a Podk. Rusi pro trestání prestupku duchod
ko.vých. Jest pfizpu.soibeno normálnímu právu trestnímu. Zalobu 
zastupuje okresní finanční reditelství, kraj's'ký ·soud postupuje 
jako samosoudce, a vydává rozhodnutí jako »dôchodkový trestný 
súd«. Méne moderní jest právo daní pfímých, neJméne pak vy
hovuje trestní právo duchodkové, platné . v zemích historických, 
jež predloni slavilo stoleté narozeniny. Zde platí zásada inkvisiční, 
predpisy ú pr.ovádení dukazu j,sou zastaralé. O jeho duchu svedčí 
skutečnost, že v nekterých pfípadech se obžalovaný muže brániti 
až po vydání trestního nálezu. 

Jak již rečeno, nejvetší nejednotnost vládne v prá v u 
hm ú t né m, a to jak po vnejší .stránce terminolúgické, po 
strán ce definice skutkúvé podstaty určitý delikt zakládající, tak 
zejména i po stránce druhu a výše trestu, jichž výše se často 
ruzní ne podle povahy a míry deliktu, nýtbrž podle doby, ze které 
dotyčný zájmu pocházi, podle názoru referenta, který vypracoval 
príslušnou .osnovu a pod. Ptí'kladem jsou zde jiste jedinečné 
delikty nezaplacení dane z uhlí a dane z vodní síly zavč·as, pro
hlášené zákonem ú dani z uhlí, resp·. zákonem o dani z vodní- síly, 
za težké .prestupky duchodkové. 

U p o u š t e c í ríz en i, pUVíodne myšlené jako. blahovoIné 
umožnení poplatníku, aby 'se zaplacenfm upouštecíčáSItky (jež 
formálne není pokutou ani trestem!) zbaviInásledku svého činu, 
zmenilo se v praksi ve velmi nespravedlivé ustanovení, protože 
mnoho obvinených radej i. pristoupí na zaplacení i značných 
upúuštecích částek, jen aby se vyhnuli tre:stnímu vyšetrování 
(vazba!) nebo publicite s ním ,s,pújené, i když josou presvedčeni, 
že by rízení dopadlo pro. ne príznive. 
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24 JUDr. 'Jan ,M. Novotný: 

Pra k set res t n í cho r g á n u f i TI a n Č nic h, tedy 
ne vlastní Nzení trestní, nýbrž jen trestní vyhledávání a VY'" 
šetrování jest také predmetem velmi častých stížnostL 'Zejména 
se poukazuje na prílišné zasahování do sféry ry'ze soukromých 
zájmu poplatníka, zcela stejne jako je tomu u rizení berního, 
jen ješte ve vyšší míre. Pri rade výkonu fin. správy vyvstává 
zde ' zrej mé n e bez peč í por u š e n í ú s t a v níl i s t i n y, 
zaručující v § 107 svobodu o.sobní 'a majetkovou, v § 112 nepo
rušitelnD:st práva domOovního, a v § 116 tajemství listovní. I zde 
dlužno zkoumati, do které míry jsou tyto zásahy vecne: oduvoc1-
neny, a zda-li se často. pro nepatrné ,zájmy správy finančnÍ- ne
porušují velmi duležité zájmy soukromé, chránené ústa'vouY) 

V. Ostatní do finančního 'Oboru organisačne 
v č len e n é mat e r i e, 

zejména rozpočet, dozor nad úverem, bankami apenežnictvím 
vúibec, sprá va státního dluhu, atd. nej sou predmetem této studie, 
registruji je pouze z duvodu 'sy,stematické úplnosti. 

B. Návrh žádoucích zmen. 

I. D uch ib e r TI í a ber n í h o z ríz e n í. 

Základní duch našich berní musí nutne doznati pronikavé 
zmeny. Po stránee ide o log i e p'o l i tie Ir é musí býti re
pubIikánský a demokratický. To se musí projevit zejména ve 
vzáj emném pomeru me,zi finanční-mi úrady a mezi poplatníky, a to 
jak v z ákone ch a jiných nOormách samých tak i v denním styku. 
Poplatník není poddaným, nýbrž svoJbodným občanem, úrad není 
vrchností, nýbrž správním orgánem provádejícím zákony, na 
nichž se poplatníci - státní občané - ' svobodne usnesli. 

Po strán ce ide ú log i e h o. s pod ,á r s k é musí v berních 
normách dojíti príslušného výrazu dnešní svetový názor ,spole
čenský a hospodárský. Zejména jsou to ony názory, které z du
vOodu sociálních i jiných omezují základní zásadu liberaIisticko
individualistickou ve smeru solidaristickém a ve smeru hospo
darení podle plánu. 

23) Srovnej projev JUDra Meissnera, citovaný shora na str. 21. 
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II. H:o.s p O -cl á r S k OO - P ú I i tie k á 's ,t rán ok a prO' blé nl u. 

1. S hledi:skoa státu j) ,ako hÚ',spodar~ 'cího 

cel k u dlužno odstranit rušivé momenty našich berní, a to jak 
po 'stránee zpúsobu a formy jejich vyb irání , tak po stránee 
jejich ahsoOlutní výše. Konečne dluŽllo ,snížiti výtberčí náklady na 
takové minimum, které se ješte srovnává s obecným presved
čením o berni IspravedInosti, t. j. dlužno nalézti mezi temito 
dvema požadavky - minimem výberčÍch nákladu a maximem 
spravedlnosti pfi rozvržení berního bremene - optimáIní kom
promis. 

Tam, kde vysoká sazba nekteré berne príliš brzdi hospo
dáfský vývoj, dlužno ji snížiti na míru, která hude optimálním 
kompromisem mezi z.ájmem stá,tu na docílení príjmu a 'zájmem 
hospodarícího celku na zdárném rozvoji. Po této strán ce možno 
pfíkladmo poukázati na nutnost brzkého zrušení dočasných pri
rážek k dani duchodové, na nutnostzrušení dane z obratu 
u zbO'ží vyváženého do ciziny, na nutno st snížení sazby nekterých 
daní spotrebních (cukr, benzin) , a nutnoIst sní-žení nekte-rých 
poplatku (,poplatky prevodní) .14) 

Obdobne dlužno hledati optimáIní kompromis mezi zájmem 
státu na tom, 'aby berne nebyla zkracována, se zájmem ' p'Oplat
níka na tom, aby sféra jeho ryze soukromých zájmu nebyla nad
bytečne porušoOvána. Zmiňuj i 'se 'o tom bIíže u rízení. 

Konečne dlužno podstatne snížiti výberčí náklady berní 
tím, že opustíme system na papíre minuciésne spravedIive kon
struovaných a proto administrativne nákladných berní a nahra
díme jej systémem sice schematičtejším a proto theoreticky 
méne spravedlivým, avšak levným pro :správu 'a v praksi do
statečne spravedlivým. I zde bližší návrhy .predkládám ve stati 
o rízení. 

2. Hlavním problémem ,s hle-cliska státu j akožto aktivního 
subjektu je lilová úprava fin an c í ,s a ID {} S prá v n Ý c h 
s vaz k u. Nápravu vidím v 'Opuštení dnešního systému priráž
kového a aIimentačního a ve sjednocení vybírání . všech berní 
pokud možno v rukou orgánu státních. 

14) Velmi pekne to ilustruje článek prof. Dra K. Eng1iše »Obchodní 
politika a finanční soustava« v Národních listech ze dne 25. XII.. 1932. 
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26 JUDr. Jan M. Novotný: 

MístQ do.savadních prirážek buďtež nejprve všechny berne 
zvýšeny o. vážený celO'státní prúmer všech samosprávných pri
rážek. Pak budiž prQzkQumánQ, které berne SiVojí hospodárskQu 
PQvahou nejvíce souvisejí s hQspodárskýn1i úkoly té které sku
piny samosprávných svazkú. Výnos O'nech berní, které s tím 
sQuvisejí nejúže, ibudiž v plné výši v obvodu s,amosprávného 
svazku vybrané prikázán tomuto.. Tak bylú by na pr. výnQS dané 
dúmQvní pfikázati plne O'b cím , výnos dane pozemkQvé z části 
obcím a z části i okresúm, a pod. Z VýnOSll ostatních s hospú
dárskQu .strukturou pfíslušnéhQ svazku ,gamosprávného souvi:se
jících berni budiž dQtyčným samQsprávným svazkúm p:fikázán 
pevný, trvale a pro. celý stát jednotne Istanovený podíl na částce 
v jejich obvodu vybrané. Jen v pfípadech zcela výjimečných 
buďtež jim PQ:skytovány další pfídely z prQstredkú státních nebo 
zemských. 

TQutQ úpravou dostane se všem samosprávným svazkúm 
pevné príjmQvézákladny dú budoucnQsti, tudíž prvníhú pred
pQkladu pro. dobré hospQdarení. 

3. Nápravu s hl edi s k a pú p l a t ník a j a k o. ž to 
p a s s i v n í h o. s u rb j e k t u berní vidím v PQlstupném, avšak 
urychleném nahrazeni dne,šníhQ sY1stému berního nQvým, pod
statne zjednQdušeným. úhrn dnešního bremene daňúvého. se tím 
zásadne nezmení, to. bQhužel doba nedQvQluje, odstraní se však 
PO'kud možno. jiné, pro. púplatníka velmi tí'živé vady. Hlavními 
zásadami zde bude. slučování nekolika daní v jednu, vybírání 
srážkQu u pramene, vymerQvání podle zevních známek. 

PO'kud to. technicky bude prQveditelno, dlužno rúzné daney 

vybírané dnes skutečne (i když ne právne) podle jednohO' zá
kladu, s lo. u č i t i v daň jednu. Tam, kde by úplné sloučení 
i po. stránce právni nebylo. prQveditelno nebO' vhodno, bylO' by 
takQvéto dane sl'Oučiti aSPQň PD technické stránce výberčí a po. 
strán ce fízení v jeden celek, ukládaný jedním rázem na podklade 
jediného. priznáni, predpisovaný jedním platebnim rozkazem, 
i ~dyž by na tomto. konečná částka byla vyznačena jakú součet 
dvou či tfí daní rôzných. Tento výpQčet by Qvšem mu:si~ býti 
z plateibníhD rozkazu zrejmý. 

Dalším pQžadavkem j est, aby každá berne byla, pokud to 
vúbec j de, vybírána s r á ž k ú u u pra men e. Tím se p'redem 
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zabrání vzniku nedoplatku a defraudacím, a část výberčích 
nákladU. se presune se státu na o.soby soukromé. 

Konečne dluŽllo rozšífiti ukládání berní podle z e v n í c h 
z nám e k na všechny nej menší a z části i na strední poplat
níky. Méne spravedlivá daň, avšak určitá a jistá a skutečne vy
braná, je lepší než daň ideálne 'Spravedlivá, která jest defraudo
vána. 

U dan í p r í ro Ý c h vidím nápravu v opuštení -dnešního 
systému globál ní dane duchodové s doplň'k!ovým,i danemi výnoso
vými15 ) a v nahražení jeho po vzoru britském soustavou daní 
schedulárních povahy smíšené. Meli bychom pak techto šest 
daní prímých: 

daň ze služebních príjmu, mírne progresivni, vybíranou 
srážkou u pramene, 

daňzemedel'skou (daň z výnosu kapitálu i podnikání zeme
delského) , .postihující výnos zemedelského podnikání, mÍlme 
progresivní, nahrazující daň pozemkovou a daň duchodov'Ou a 
ukládanou společne s daní ·z obratu, 

daň domovní, ukládanou jako dopo sud, 
výdelkovou daň všeobecnou, mírne progresivní, nahrazu

jící dnešní všeob. daň výdelkovou a daň duchodovou a ukláda
nou společne :s daní z obratu, 

zvláštní daň výdelkovou jako doposud, 
daň z výno.su kapitálu movitých, vybíranou srážkou u pra

mene proporcioneIní sazbou. 
Tento systém by byl pro poplatníky velké doplnen surtaxou 

postihující jejich úhr.nný duchod progresivní sazbou. 
Daň z obr a t u by se· rozpadla ve Sivé složky hospodárské, 

jež by byly ukládány jedním aktem s jim odpovídajícími danemi 
jinými, tedy u drobných a stredních zemedelcu s daní zemedel
skou, u podnik'atelu s daní výdelkovou, u predmetu podléhajících 
daním spotrebním s temito, pri dovozu současne 'se clem (jako 
dosud). Zdali bychom ji u techto poplatníku i formálne zrušili, 
bylo by otázkou politické vhodnosti. 

Dan e ,s pot reb n í dlužno hospodársky sjednotiti, t. j: 

15) Srov. zprávu rozpočtového výboru posl. snemovny o vlád. návrhu 
zákona o pňmých daních, ·str. 381 a násl. (tisk posl. snem. č. 1000 z r. 1927). 
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28 JUDr. Jan M. Novotný: 

jejich predmety sestaviti ve vzestupnou radu podle stupne je
jich nezbytnosti, pfimerene upraviti vzájemnou výši jejich sa
zeb, a málo výnosné 'z nich po ,predchozím,ho.sp. vyšetrení zrušiti. 

Pop I a tky treba rozlomiti ve tfi výše zmínené složky. 
Ony, které mají povahu daní neprímých, budou :strukturálne 
i ()rganisačne pričleneny temto. Ony, které mají povahu daní 
majetkových, dlužno shrnouti v samostatnou skupinu, po stránee 
hospodárskopolitické i administratívní pripjatou na dane ptímé. 
'Zbývající poplatky vlastní dlužno po stránce finančne-politické 
-p.ove konstruovati v jeden soustavný celek, pak zjasnit a zjed
nodušit. 

III. L e g i s l a t i v n í st trá n k a pro. blé ,m u. 

1. Pot ech nic k é str á nee k o d i f i k a č n í dlužno 
všechny normy berní shrnouti v nekolik málo jednotne kon
str.uovaných celku. Tyto zákony musí býti stylisovány jasne, 
jednoznačne a ]lokud to II právních norem vôbec je možno, kaž
dému srozumitelne. Pri tom dlužno dusle dne oddEHiti od sebe 
predpisy práva hmotného., formálního a organisačního. Tyto 
celky byly by asi: 

zákon obsahující hmotné právo dani ptímých, 
zákon ohsahující lunotné právo daní majetkových, 
zákon obsahující hmotné právo. dane z obratu, 
zákon obsahující hmotné právo daní neptímých (spotfeb-

nich i obchodových), 
zákon obsahující hmotné právo poplatkové, 
zákDn obsahující hmotné práv.o celní, 
organisační rád finanční správy, 
zákon obsahující celé formáIní právo berní, 
trestní 'zákon berní, obsahující právo. hmotlné i formáIní. 

K tomu by pristoupiIy záko.ny upravující ostatní, finanční správe 
organisačne pričlenené veci, tedy zejména fád rozpočtový, zá
kon o finančních monopolech, atd.lG

) 

P o. vn e j š í str á n c e dlužno u techto zákonu žádati 
uplatnení moderního principu vecnosti a jednoduchosti po vý
razové stránce 'odstranením obratu a slov zbytečných a archaic-

16) Srovnej projev posI. Teplanského, predsedy daňového podvýboru 
v debate o novele č. 226/1936, tesnopis. zpráva -o 55. schi'lzi posI. sIietnovny 
drie 22. VI. 1936, str. 11. 
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kých. DluŽllO pri tom žádati naprostou jednotnost terminolo
gickou, tak aby jeden a týž výraz mel vždy identický obsah 
právní, a aby táž a jedna vec byla označována jen jedním, vždy 
stejným výrazem. Pri tom bylo by zásadne voliti výrazy če.ské 
a zdomácnelé a venovati obzvláštní 'pozornos:t gramaticky správ
né mluve a ryzosti jazykové vúbec. 

2. Po mer i tor n í str á'nc e o b s a h o v é považuj i 
za predpoklad opravdové ref.ormy energické zlomení historického ' 
rozdílu mezi jednotlivými kategoriemi berní. Tyto rozdíly vznik
ly prubehem jejich staletého vývoje a dnes jsou z valné části jen 
historickými prežitky, pozbyvšími svého puvodního oduvodnení 
vecného. Ponechati bylo by je výhradne' jen tam, kde z duvodu 
vecných jinak nelze. Zejména neuznávám vecné oprávneností 
zvláštních a rozdílných definicí techže pojmu u daní prímých,. 
neprímých a zvlášte u poplatku. Jednotnou konstrukci jak práva 
materielního podle téhož, prípadne podle zvláštní povahy berne 
obmeneného sche-matu (subjekt berne, objekt berne, osvopo
zení, základ pro vymerení, sazba dane, ustanovení specieIní) , tak 
i práva formálního a organisačního považuji za samozrejmý 
požadavek, z nehož nelze slevovat. 

a) Organisace. 
Nápravu dnešního stavu vidím v dusledném, vn eJ s 1m 

i v nit f ním 's jed noc e n í finanční správy v celé repubIice' 
a v jejím pfizpusobení dnešním potrebám. Berní správy dlužno' 
sloučiti s berními úrady v okresní úrady finanční, jímž by prí
slušeIo vymerování prímo ukIádaných daní malým a stredním 
poplatníkum, berní agenda úče-tní a vymáhání berní. Okresní 
finanční reditelství bylo by pretvoriti v kraj ské 'úrady finanční,. 
jímž by vedIe daní spotrebních prísIušelo vymerování prímo 
ukládaných daní velkým poplatníkum, agenda revisní a trestní, 
vše opet v první stolici. Zemským úradum bylo by plne odňatí 
odvolací agendu ve vecech berních a trestních, a ponechati jim 
jen odvolací agendu v ostatních vecech finančních a funkci 
organisační a dozorčí. 

Nove byl o by zríditi zemské soudy finančnÍ', které by byly 
organisovány po vzoru Nejv. správního sou du, jímž by bylo 
prikázáno rozhodovati v druhé stolici o odvoláních proti berním 
a proti uloženým pokutám a trestum. Neodvislý zems.ký soud 
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finanční jest podstatne lepší zárukou ochrany poplatníka i plnení 
zákonu než jest odvislý úrad správní.17

) 

Odnetím dávkové agendy ulehčí se zemským finančním úra
dlim do té míry, že bude jednomu človeku možno, aby je zvládI. 
Dnes to u techto mamutích úradu možno není. 

úrady cel ní bylo by ponechati jako dosud, jen by bylo rozho
dování o stížnostech do výše celní pohledá vky prikázati taktéž 
zemským finančním soudum s tou výj imkou, že by za účelem . za
chování jednoty v rozhodování spisy byly predkládány soudu 
ministerstvem financí. Duchodkové kontrolní úrady bylo by zme
niti ve finanční kontrolní úrady (výkonné), jimž by príslušp.ln 
podle príkazu príslušných úradu prvé stolice kontrolovati vše
-chny berne. Byly by to jakési pomocné orgány revisních oddelení 
krajských úradu finančních. 

Meli bychom pak tyto úrady finanční: 
V prv é s t o l i ci: okresní úrady finanční pro obvod dneš

TIích okres,u :soudních, jímž by pfí.slušelo vymerování malým }>o
platníkum daní prímých s výj. zvl. dane výdelkové, daní majet
'kových, dane z obratu, nekterých poplatku, dále účtování a vy
máhání všeoh berní. Podléhaly by 'zemským finančním úradum. 

V prv é s t o l i ci: kraj ské úrady finanční pro obvod dneš
ních okresních finančních reditelství, jímž by príslušelo vymero
vání velkým poplatníkum daní prímých, zvl. dane výdelkové, 
daní majetkových, dane z obratu, ostatních poplatku, daní spo
trebních, technická finanční kontrola, agenda revisní a trestní. 
Podléhaly by zemským finančním úradum. 

Cel ní ú rad y zustaly by jako doposud. 
V Ý k o n n é ú rad y: finanční úrady kontrolní, jímž by 

'príslušela drobná kontrola všech berní. Podléhaly by pri výkonu 
'služby úradum okresním a krajským, jinak zemským. 

V dru h é .s t ol i ci,: zemské úrady finanční, jímž by pfí
'slušel dozor nad výše uvedenými úrady jejich obvodu a rozhodo
vání o onech odvoláních ve vecech berních a finančních, jež ne
jsou pfikázány zemským :soudum finančním. 

V tre t í s t o l i ci: ministerstvo financí, jemuž by vedle 

17) Srovnej obdobný námet senátora Krejčího v debate o novele 
,č. 226/19'36, tesnopis. zpráva o 41. schuzi senátu dne 2. VII. 1936, str. 61. 
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vrchního dozoru, ústrední kontroly a pfičlenených funkcí jiných 
prísIušela činnost Iegi.slativní. 

Ostatní úrady finanční (na p.r. mefické katastráIní, zemské 
finanční pokladny atd.) ponechávám mimo okruh techto úvah. 

Nove bylo by zríditi zem s k é .s o u d y fin a n č n í a do
budovati tak v oboru finančním instituci .správního 'Soudnictví, 
tak jak byIa zamýšlena pfi zfÍzení Nejv. správního soudu (je to 
zrejmo i z jeho názvu »Nejvyšší« správní soud) .18) Ty to soudy 
bylo by obsaditi zkušenými rady a tajemnfky Nejv. správního 
soudu (jenž by opet byl doplnen z rad finanční ch úredníku) a 
organisovat je obdobne jako tento. Služebne by tyto soudy podlé
haly presidiu Nejv. správního soudu, tím by byla zajištena jejich 
naprostá neodvislost od finanční správy. Rozhodovaly by v trí
členných senátech o stížnostech popIatníku proti predpisum ber
ní, a sice ne jako soudy kasační, nýbrž obdobne jako rádné soudy 
druhé stolice. Mohly by tudíž predpis i menit ve prospech stežo
vatele, jímž by mohl vedIe poplatníka být i prednosta zemského 
úradu finančního nebo jeho zástupce.19) 

Pro v nit I' n for gan i s a ·c i finančních úradu byla by 
sice zásadne ponechati v platnosti princip monokratický, avšak 
podstatne jej modifikovati potud, že by zodpovednost byla po
kud možno prenesena na referenty o veci skutečne rozhodující. 
Pak by bylo zracionalisovati pracovní methody, vybaviti finanč
ní úrady potrebnými pomuckami technickými a mí'stnostmi a bu
dovami umožňujícími racioneIní provoz. I po stránee personální, 
kterou zde ponechávám stranou, bylo by zapotrebí zásadních 
reforem. 

. b) Právo formální. 
Prvním požadavkem již zmíneným jest naprosté a bezvý

hradné .s jed noc e n í cel é h o for m á Iní hop r á v a f i
n a n č n í hoj ak po vnej ší stránee v j eden zákonný celek tak 
po vnitrní stránce. DalšÍ-m požadavkem je vhodné rozlišení mezi 
poplatníky malými, stredními a velkými, které bez zhoršení práv-

18) Srovnej: JiH Hoetzel, Soudní kontroly verejné správy, II. vyd., 
Praha 1926, »Všehrd«, strana 16: »Název "nejvyšší" je tedy jakousi 
anticipací pHštího možného vývoje.« 

19) Srov. zprávu rozpočtového výboru' posI. snemovny o vlád. návrhu 
zákona o pnmých daních (tisk č. 1000 z r. 1927),str. 451. 
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ní pDsice pDplatníku stredních a malých ml,lsí vésti k zjednodu-: 
šení rízeni u nich. PrDjeví se to hlavne v menším rDzsahu jejich 
pDvinností p:fiznávacích a DhlašDvacích, tedy i v jednDdušších, 
prDsteji styli.sovaných vzorcích. 

Pak nutnO' provésti pDdstatnDu zmenu :fízení ve smeru po
stačiteIné prá v n í o. c hra TI y pop l a t ník a. Vidím to 'ze
jména v techtD institutech : 

N erDzhDdne-li úrad finanční o' priznání poplatníka dD šesti, 
v težších p:fípadech do. devíti mesÍCu ode dne, kdy napDsled melD 
býti pDdánD, má se za tO', že je vzal na VedDmDst jako Stprávné a 
pDplatníku p:físluší právní nárDk na vymerení dane na jeho. pDd-, 
klade.20 ) 

NerDzhDdne-Ii finanční úrad o stížnosti poplatníka do šesti 
mesícu, má se 'za- tO', že byla zamítnuta, a poplatníkDvi príslušÍ 
právo. stížnDsti k správnímu (zemskému, resp. nejvyššímu) · 
sDudu. Vzhledem k tDmu, že o stížnDstech o výši berní p·ohledávky 
rozhoduje zemský finanční sDud, prichází zde v úvahu jen stíž
nDsti Dstatní.21

) 

J estliže poplatníkDVe stížnosti bude plne nebo částečne vyho
veno, má nárDk na náhradu plných neh ·částečných útrat ve výši 
zemským finančnÍm soudem určené. ObdDbne je pDplatník po
vinen hraditi finančni správe útraty fízení v prípade zamítnutí 
své stížnDsti.22

) Z tDhoto duvodu nepDdléhají stížnDsti do výše 
berní pDvinnDsti kDlku. 

Strane p:fí.sluŠí právní nárok na náhradu ŠkDdy zpusDbené
výkonem verejné moci. Tento. nárDk uplatňuje strana syndikátní 
žalDbDu na zDdpDVedného úredníka a na stát u zemských finanč
ních sDudu. Nález pDdléhá prezkDumání Nejv. správního sDudu. 

PrDhIídka pDplatníkDva bytu je bezvýjimečne p:ffpustna jen 
na písemný rDzkaz, podepsaný prednostou DkresníhD ,sDudu nebo· 
jeho zástupcem. 

Léka:fi, advDkáti, nDtári, civilní inžený:fi atd. nejsou pDvinni 
dovoliti finančním orgánum nahIížet do svých záznamu, vede
ných o záležitDstech svých :klientu.23 ) 

20) Srov. § 328, odst. 2. zák. o pr .. daních. 
21) Srov. § 334, odst. 5. zák. o pr. daních. 
22) Srov. § 338 zák. o pr. daroch. 
23) Srov. ~ '301 zák. o pr. daních. 
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Za účelem docílenÍ vet šíp r á vn í j i s tot y byle by 
osvedčivší se institut právne závazných výkladu o bridouch 
stupu celní správy pri tarifování zboží (§ 90 celního zákona a 
§ 174 prov. natÍzení) rozšíriti na celý obor berní. To znamená, 
že by poplatník mel n10žnost dotázati se predem finanční správy, 
jal{á by byl a v konkrétním, presne vyp,s:aném prípade jeho prí
padná berní povinnost, pri čemž by 'Odpoveď finanční správou 
jenlu udelená byla pro tuto právne závazna. [ .. Ja pr. by s.e mohl 
poplatník pred provedením stavební úpravy domu dočasne osvo
bozeného od dane don1ovní dotázati berní správy, jaké následky 
bude mÍti stavební úprava na jeho povinnost k dani do,movnL 
Za poskytnutí takového právne závazného výkladu byla by stra
ne vymerena dávka z úredních úkonu, prin1e:rená rozsahu práce 
s jeho vypracovánÍl'n spojené. 

Pak dlužno o d str a nit i dne š II í por a d i ns t a n č
H í pr! stanovení v~~še berní pohledávky tím, že se soudnictví 
(rozhodování o sporech) odloučí od administrativy (vYlTIe'rení 
berní) vonech prípadech, kde finanční úrady jednají jako stra
na (fiskus) . Dnes o predpisu dávek rozhoduje zpravidla nej prve 
finanční úrad prvé stolice, .Q odvolání poplatníka úrad stolice 
druhé s platností konečnou. Jako mimorádný opravný prostre
dek prísluší poplatníkovi proti konečnÝlTI rozhodnutím správ
ních úradu právo stížnosti k N ejv. správnímu soudu. O právliÍ 
úrovni rozhodnutí finanční správy svedčí jednak skutečnost, 'že 
dnes plné tfi čtvrtiny všech Nejvyššího správního soudu do
cházejících stížností prí,sluší do oboru ministerstva finanCÍ, za
tím co na celou ostatní správu státní pripadá jen čtvrtina jedna, 
jednak skutečnost, že veliké vrocento techto stížností končí 

zrušenÍn1 nafíkaného rozhodnutí. 24 ) 

Za účelem zvýšení právní úrovne rozhodnutí finanční sprá
vy a odlehčení kritickému pretížení Nejv. správní ho soudu na
vrhuj i, aby v budoucnu o stížnostech do rozhodnutí finančnÍch 
úradu prvé stolice, pokud se jin1i stanoví výše berne, rozhodovaly 
zemské finanční sondy. 

J akn1ile totiž finanční úrad prvé stolice rozhodne o výši po-

24) Výše tohoto procenta byla dríve uverejňována, pred nekolika 
lety bylo však od toho upušteno. 

Sborník ved právních a státn!ch XXXVII . 3 



. " 
I ' . :: 1' 

l. 
! ~ . ! 

I . 

JUDr. Jan lV!. Novotný: 

platníkovy berní povinnosti a tento s ní není spokojen, nastává 
konflikt zájmu: státu jako subjektu aktivního a poplatníka jako 
subjektu passivního. Jest ovšem pravda, že i podle platných zá
konu má finanční úredník, rozhodující o stížnosti poplatníka, 
povinnost nestranne vykládati zákony, vedIe toho má však i po
vinnost nestranne vykládati zákony, vedIe toho má však i povin
nost strany: hájiti zájem státní pokladny. Finanční úrad druhé 
stolice, pokud rozhoduje o výši berní pohledávky, jest proto 
Boudcem ve veci vlastní. Nestrannost se v praksi vzhledem k lid
ské povaze nedá zachovat. 

Postup byl by asi tento: Strana domnívající se, že rozhod
nutím finančního úradu I. stolice o výši její berní povinnosti, 
bylo porušeno její subjektivní právo, podá (bez intervence ad
vokáta) stížnost prímo zemskému finančnímu sou du. Tento soud 
vyžádá si od zemského finančního úr adu spisy, jenž opet si je 
vyžádá se zprávou od fin. úradu L stolice. U celních 'Sporu si spisy 
v zájmu zachování jednotného tarifování zboží vyžádá od mini
sterstva financí. Zemský finanční úrad, resp. ' u celních sporú 
ministerstvo financí, má na vuli buď naNkané rozhodnutí zrušiti 
a nahraditi svým vlastním; jež obsahuje ma.terielní uspokojení 
stežovatele aneb o je predložiti 's odvodním spisem a spisy správ
ními zemskému soudu. Rozhodnutí zemského fin. úradu podléhá 
ovšem ,stej ne prezkoumání zemského finančního soudu. 

Rozhodnutí ministerstva financí podléhala by prezkoumání 
Nejv. sou dem správním jako do-sud, nálezy zemských soudu 
taktéž. 

Tato nová úprava rešení sporu mezi poplatníky a státem 
mela by za následek zajisté zrychlení celého fízení, protože ná
lezy zemských soudu finančních mely by podstatne vyšší úroveň 
právní než konečná rozhodnutí zemských úradu, takže jen malé 
procento stežovatelú by šlo ješte dále k Nejv. správnímu soudu. 
Tomuto by se pak nesmír ne ulehčilo v jeho dnešní opravdu sví
zelné situaci. 

Z p ii s o b ú č t o v á n Í ber n í, tedy v podstate predpisu 
(náležitosti) a platby dlužno upraviti asi podobným zpusobem, 
j akým na pr. Poštovní sporitelna vede účty svých klientii. Kaž
dému poplatníku zfídí se jeden jediný účet pro všechny berne 
s pevnýln poradovým číslem, jedine jemu vyhrazeným. Koncern 
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roku dostane automaticky a zdarma výpis ze svého účtu a pfí
sluší mu nárok, aby mu celé konto bylo zdarma opsáno do jeho 
daňové knížky.25) 

Podarí-li se finanční správe 'zavésti porádek do své činnosti 
výberčí a do svého účetnictvÍ, bude moci upustit bez nebezpečí 
pro státní pokladnu od tíživé povinnosti poplatníku, aby platili 
dane jim (i bez jejich zavinení) zavčas nepredep,sané podle po
sledního predpisu. Jest ,to ustanovení, které nlelo býti jen pre
chodnou výpomocí v dobách poválečných (zák. č. 116/1921, § 3), 
nyní však, v pravidelných mírových vomerech, mel o by býti co 
nejdfíve 'zrušeno. První krok k tomuto účetnímu porádku byl uči
nen zmenou berního roku v novele k prímým daním. 

c) Právo materielní. 
Po vnejší stránce dlužno hmotné právo finanční ,konstru

ovati pro všechny berne bezvýjirnečne podle jednotného. schematu 
asi takto : subjekt dane; objekt dane; osvobození: osobní a 
vecná, t r valá a doča.sná; základ pro vynlerení a zpusoh jeho vý
počtu; sazba; prípadná ustanovení specieIní. 

Po stránce obsahové jest konstrukce práva materielního 
dána postuláty hospodárskými, uvedenými shora. 

IV. Tre stn í prá v o fin a n č n í. 

P ot ech nic k é str á n ce k o di f i k a č n í dlužno celé 
trestní právo finanční shrnouti do jednoho zákona o dvou dílech, 
z nichž prvý bude obsahovati ustanovení hmotná o jednotlivých 
deliktech finančních, srovnaných podle herního systému, spolu 
s príslušnými sazbami trestními, druhý predpisy o organisaci 
t restních orgánu a o trestnÍln rízení finančním. 

Pr á v ohm o t n é dlužno vyjmouti z jednotlivých zákonu 
berních i jiných, unifiroovat je po :strán ce definicí skutkové pod
staty jednotlivých deliktu, vyrovnat podle jednotných hledisk 
príslušné sazby trestní, a srovnati je podle stejného systému 
jakým jest srovnána soustava herní. 

P o str á n c e o r gan i s a č ní mohlo by býti uvažováno 
o prikázání deliktu finančních rádným soudum trestním, asi po-

25 ) Srov. Jas. Spitálský, Návrh na zlepšení pomeru mezi berními úra
dy a poplatníky, Sborník lVI. A. P., roč. X/1936, č. 5., str. 480-490. 

3* 
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donne jako je dnes tomu na Slovensku a Podkarpatské' Rusi. 
Vzhledem k tomu, že tato materie jes1t svým technickým ohsa
hem i .svým nazíráním rádným soudum cizí (podstatný rozdíl 
mezi judicielním a správním nazíráním), doporučuji prikázání 
jich v Iprvé stolici smíšeným ·senátum tfí členným (2 soudci + 
finanční úredník) , zrízeným u kraj ských finanční ch úradu. 
Ve stolici druhé a konečné rozhodovaly by Zlnínené již zemské 
soudy finanční, které svojí odbornou erudicí i celkovým nazíránín1 
jsou zárukou objektivity a spravedlnosti. Rízení vyhledávací a 
vyšetrovací provádely by kraj,ské finanční úrady, funkci státního 
zástupce vykonával by nekterý k t omu ustanovený finanční úÍ'ed
ník-právník. 26 ) 

Pro prá vop ro ce sní navrhuji nejtesnejší pripjetí na 
trestnÍ' rád 'Sou dní s co nejméne modifikacemi, pokud jich zvlášt
ní povaha deliktu finančnÍch nezbytne vyžaduje. K vykonání do
movní prohlídky a k uvalení vazby byl o by vždy zapotrebí pí
semného rozkazu podepsaného p:rednostou okresního soudu nebo 
jeho zás,tupcem. V prípade osvobozenÍ má strana nárok na plnou 
náhradu všech svých útrat. 

c. Uskutečneni reformnich návrhu. 

I. P'ú S tup n Ý r O Z vrh Č a s o V ý. 

Predpokladen1 úspešného provedení naznačených refore·m 
jest rozčlenení celého komplexu na nekolik velkých celku zákon
ných, o nichž jsem se zmínil již dríve. Tyto celky byly by pak 
uskutečňovány postupne v poradí podle svojí pomerné nutnosti 
a podle sivé vnitrní souvislosti, tedy podle toho, jak který prob
lém je tíživý a v kteréril stadiu je vzhledem k souvislosti s prob
lémy ostatními ,technicky proveditelný. 

Za úkol nejnaléhavejší považuj i zavedení obecného rádu 
berního, ve kterélTI byly by shrnuty všechny predpisy formálne
právní všech daní, dávek a poplatku. Soubežne s ním bylo by 
nezbytno uskutečniti reformu organisační a zmenu 'príslušnosti 
finančních úradu, tedy organi,s,ační zákon fi.nanční a zákon o ziÍ

zení zemských soudft finančních. Tretí komplex, jejž by bylo 

26) Srov. § 230 a) zák. o pr. daních. 
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současne vyrešiti, j est finanční prá vo trestní, tedy uzákonení 
trestního zákona berního. Ty to tfi osnovy dlužno vypracovati 
současne a současne je uskutečnit, jinak to není technicky pro
veditelno, pres to, že jejich rozsáhlos,t je mimorádná. 

V rade druhé je po mé nl názoru reforma dnešního práva 
poplatkového po stránce hmotné. Byly by vypracovány dve OS110-

vy, které by uskutečnily rozložení dnešních poplatku na poplatky 
vlastní a dane majetkové. Poplatky rázu daní neptímých by 
prozatím zustaly. 

V rade tretí doporučuji shrnutí všech daní nepnmých v je
den zákon, jednotne konstruovaný, podobne jako jest tomu dnes 
u daní p:ľímých, jenž by obsahoval hmotné právo. 

V rade čtvrté doporučuji reformu hmotného práva dane 
z obratu a dane prepychové. 

V rade páté reformu hmotného práva daní p:ľímých. 
'V rade šesté nový zákon ce1ní, nový zákon o .s:tátních lllono

polech finančních.27 ) 

Nezávisle od toho dlužno reformovat i ostatní do finančního 
oboru organisačne pričlenené materie, zejména tedy právo 
rozpočtové a finanční právo služební. 

II. Or g á II Y a or g a II i s a cep ro pro v á den í re, for my. 

Práci reformní musíme 'si - jak popisuji blíže v oddílu ná
sledujícím - rozložiti na rl v e f á z e, totiž stanoveni zásadních 
smernic reformního programu a podrobné vypracováni reform
ních osnov . 

Jsem sice i nadále Izásadne proti reformním komisím jakožto 
prostredku ,pro op r a v d o vé uskutečňování velikých správních 
reforem, pres to však, maje zretel na naše ,specieIní pomery, 
navrhuji pro prá cip r v n í, to jest pro stanovení zásadních 
smernic reformního programu, zľízení nepríliš četné (nej výše 
6-8 členu) komise verejnoprávní povahy, složené z vedoucích 
úredníku finanční správy, ze zástupcu obou snemoven Národ
ního shromáždení, zVYlsokoškolských odborníku finančne práv
ních, ze zástupcu hospodárského života. 

Velmi duležitým pro úspešné pro ved e ní reformy jest 

27) Srovnej též 6hora v poznámce č. 16 citovanou reč poslanee Te
planského. 
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vhodné vyrešení otázky, kdo ji má provádet. Již predem je jisto, 
že by to nemohI býti žádný orgán stojící mimo finanční správu 
samu, protože vedIe príčin psychologických dlužno uvážiti, že tak 
rozsáhIá a hluboce do interní organisace správy fin~nční zasa
hující práce IegisIativní nezbytne vyžaduje nejužší spolupráci 
všech príslušných referentu mini.s,terských. Proto jsem - pokud 
jde o podrobné provádení reformy - proti jakékoliv reformní 
komisi vubec. 

Podrobné vypracování reformních osnov 
podle závazných smernic kon1ise právezmínené musilo by proto 
býti svereno výhradne ministerstvu financí, tedy úradu, jemuž 
prísluší, aby je', až se stanou zákonem, provádel. 

Ministrovi financí osobne ovšem tento úkol sotva bylo by lze 
uložiti, protože má již dnes více funkcí než na kolik stačí síly 
jednoho človeka. K tomuto účelu doporučovalo by se zríditi orgán 
jiný, jenž by sice byl ministrovi služebne podrízen, prece však 
jen mel svým zarazením v úrednické hierarchii vuči všen1u úred
nictvu dostatečnou autoritu, nezbytnou ku zdolání úkolu tak vel
kého, který jiste mnohdy narazí na nechuť vysokých činitelu 
úredních. K tomu účelu (a vubec i k účelum ostatním), dlužno 
podobne jako jest tomu ve vetšine jiných státu evropských, jme
novite na západe, zfíditi funkci státního tajemníka, který by 
byl ministrovým pomocníkem a zástupcem. Pri zmene ministra 
financí zaručoval by také kontinuitu administrativní jak v pro
vádení reformy samé tak i ve s;práve státních financí vubec, dále 
by pomáhal ministrovi v jeho funkcích representativních a prí
padne i jiných. O tomzmiňuji se blíže v dodatku A. na str. 
40-43. 

N ení ovšem pochyby, že jediný človek na provedení reform
ní ho díla nestačí. Bylo by nutno vytvoriti uvnitr ministerstva 
financí organisaci pro jeho uskutečnení. Za vudčí zásady pfi tonl 
považuj i tyto : 

aby bylo zaručeno jeho zdárné provádení, nemuže býti vy
pracování reformních návrhu svereno odboru, jenž by nemel or
ganisačního spojení s ostatními odbory ministerstva financí, 

nýbrž musí býti svereno hlavne onem úredníkum, ktefí 
budou príslušné osnovy po jejich uzákonení v praksiprovádet, 
a dále 
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nelze tyto úredníky zbaviti úplne styku s bežnou agendou 
úrední, ponevadž by to bylo na neprospech jej ich práce legisla
tivní. 

Dlužno proto vytvorit vetší legislativní odbor, skládající se 
jednak z nekolika n1álo mladších referentu pridelených taln plne, 
jednak ze specialistu ze všech odboru prípadne oddelení, na než 
se reforn1a má vztahovati, pridelených tam však jen polovicí 
svého úredního času. Za svoji namáhavou a vysoce kvalifikova
nou práci musili by býti dotyční ú:ľedníci vhodnou formou pri
merene odmeneni. Zdurazňuji opetne·, že považuji za vhodné vy
brati k tomu úredníky mladší. Reformní práce budou trvati ne
koIik let, nelze proto od osob, .které vzhledem k svému veku sotva 
se dočkají jejích skončení, očekávati potrebnou iniciativu a pra
covní chuť. 

Takto organisDvaný odbor by pod osob ním vedením státního 
taj emníka pracoval na jednotlivých osnovách, jež by vedIe toho 
byly projednávány kolegiální forn1ou členy odboru. 

III. Z p u s o b pr .o ve cl e n í re for m y. 

Prvním stadiem byl o by podrobné h0'spodárské, statistické a 
správne-právní šetrení, které by provedIa smíšená komi se zprvu 
zmínená. Na základe tohoto šetrení, jehož výsledky by byly uve
rej neny asi podobne j ako to učinila rakouská komise pro pod
poru reformy verejné správy, vypracovala by komi-se Vlldčí 

smernice pro berní reformu. Tento rámcový nástin spolu s pra
covním programem musil by býti nej prve uverejnen a predložen 
príslušným činitelum ústavním, zejména tedy vláde republiky 
a príslušnym výborum obou snemoven NS. k predbežnému schvá
lení. 

Po schválení hlavních slnernic tohotO' programu pristoupilo 
by ministerstvo. financí, resp. jeho reformní odbor k vypracování 
podrobných osnov zákonných, jež by opet byly nejdríve predlo
ženy smíšené komisi ku prozkoumání, zdali plne odpovídaji da
ným smernicím, pak predloženy vláde a touto Národnímu shro
máždení k ú'stavnÍmu projednání. 

I když by ,se tento postup zdál na první pohled težkopádný, po
važuji jej za nejvhodnejší k rychlému opravdovému uskutečnení 
refOrelTI. Jestliže by na pr. ministerstvo financí tajne a neverejne 
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vypracovalo nejaké návrhy reformní a pak je predložilo Národ
nÍlnu shromáždenÍ lc ústavnímu projednání, mohlo by se státi, 
že by se nekterá snemovna postavila proti základním smernicím, 
na nichž byly vybudovány. Celá veliká práce byla by pak bez
účelná. Národní shromáždení mú'že sice theoreticky -osnovu vlád
ní plne nahradit osnovou vlastní, prakticky však k tomu u osnov 
rozsáhlých jeho personáIní orga,nisace nestačí. Pns,taví-li se do 
posice, že má podanou ro'zsáhlou ,osnovu, s níž nesouhlasí, buď 
en bloc zamítnout, nebo - též více či lnéne en bloc - schváliti, 
pak se tírŕl zbytečne budí animo.s.ita, a ta nikdy není veci ,na pro
spech. Je lépe temto vecem se vyhnouti j iž predem, a časové zdr
žení tím zpôsobené se bohate vyplatí pri projednávání osnov. 
Velmi záleží na tom, aby Nárrodní shromá'ždení, lépe rečeno po
litické strany tam zastoupené již dfíve o hlavních smernicích pri
pravovaných osnov vedely. Pri predložení osnov môže se pak N. 
s. omeziti jen na 'zjištení, zdali opravdu hlavní smernice byly za
chovány, a môže pak tím vetší péči venovat projednání jednot
livostí. 

Za dobu pon1erne krátkou bylo by možno - ovšem za výše 
uvedených predpokladll - naši finanční správu prestaveti od 
základu. Snad by to šlo již za pet let, snad by to trvalo o neco 
déle. Pfi dobré vôli na strane finanční správy, na strane N. s. 
i na strane ostatních činitelô ú.stavních nepovažuj i to za neusku-· 
tečniteIno. 

Pr í I o h a A. 

Iustituce státních tajemníkii. 

L Dne š ní or gan i s a c e ,n a š ich min i ste l' ste v. 

Stejne jako témer všechny naše úrady správní jsou i ministerstva 
organisována na principu monokratickém, t. j. šéf úradu jest výhradním 
predstavitelem úradu na verejnost, jenž nese zodpovednost za celý úrad, 
jenž v zásade rozhoduje o všech jeho úradu pridelených vecech. Všichni 
ostatní úredníci jsou mu jen prideleni a jsou mu služebne podfízeni. Pomer 
šéfa k nim charakterisuje stará Í'ehole jako »princeps inter subditos«, 
není pouze »primus inter pares«, jako je na pr. predseda snemovny v po
meru k jednotlivým členum, predseda soudního sboru k votantum, nebo 
dekan či rektor v pomeru k členum pl'ofesorského sbol'u vysokých škol. 

Za absolutní monarchie bylo jedinou povinností ministra, aby rídil 
úrad jemu panovníkem sverený k jeho libostí. Jedine jemu byl z toho zod-
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p0veden. Ziízením zákonodárných sboru nastala v pomeru tom podstatná 
zmena potud, že ministr sice byl jmenován hlavou státu, avšak zodpo
veden parlamentu. lVIísto panovníka, jenž dosud vystupoval v dvojí funkci 
jakožto hlava moci výkonné i jakožto moc zákonodárná, nastoupil v jeho 
funkci zákonodárné 'parlament. Ministr mel dva pány, jim ž podléhal a 
byl zodpoveden, k jeho funkcím dosavadnÍm p:fibyla tím nová, funkce 
prostredníka mezi mocí zákonodárnou a výkonnou. Význam této nové 
funkce nabyl velmi na významu p:ľíchodem republiky, kdy težisko moci 
se podstatne presunulo s hlavy státu na parlament. 

Dnes má na pr. ministr financí zejména tyto funkce: Nejprve je nej 
vyšší hlavou celé finanční správy, v kteréžto funkci musí konečne roz
hodovat tisíce konkretních, duležitých pfÍpadú. Pak je politickým pro
stredníkem mezi finanční správou a mezi obema snemovnami, jejich 'vý
bory, komisemi atd .. Dále je státním hospodárem (rozpočet) a strážcem 
státní pokladny, dozírá na menu, penežnictví, úver, Hdí ohromné podniky 
obchodní a penežní (tabáková režie, monopol soli, Reeskontní ústav) a 
dozírá na ne (obilní monopol, Národní banka, atd.). Konečne má ješte 
velikou radu povinností ryze representativních a politických, které cmI 
veliké nároky na jeho čas. U ostatních ministerstev, zejména vetších, jest 
tomu stej ne. 

Je jasno, že na dokonalé osobní plnení všech techto povinností žádný 
človek fysicky nestačí a stačiti nemuže, a proto musí radu, tech, které 
pokládá za méne dule žité, prenechati ,svým úredníkum. J de však velmi 
často o funkce, které nelze dobre úredníkum svefiti, buď proto, že by 
pro úre~níka, jenž má být politicky nestranný, znamenaly prílišné zatí
žení politické, anebo proto, že jde o výkony, které se úplne vymykají z ryze 
úrednických funkcí. Konečne pak se li nás odboroví prednostové, kterí 
by zde témer výhradne pncházeli v úvahu, mení ješte časteji než ministri, 
protože této funkce úredník n01rmálne dosáhne tesne pred do'sažením ve
kové hranice pro pensionování. 

VedIe toho, že instituce státních taJjemníku slibuje podstatné ulehče
ní výkonu funkce ministerské, umožií.uje také jakousi vzájemnou kontrolu 
politickou, a mohla by býti proto dobrým prostredkem pro splnení poža
davku nedávno vzneseného jednou politickou stranou o stl-ídání politických 
stran v jednotlivých ministerstvech. Za predpokladu vhodné úpravy za
ručuje tato instituce i kontinuitu a politickou stabilitu úredního postupu, 
protože státní tajemníci menili by se mnohem Hdčeji než dnes ministri. 
Na druhé strane bude funkce státního tajemníka vyžadovati obzvláštní 
míru schopnosti ke spolupráci s nad:fízeným jemu ministrem a ješte vetší 
dávku taktu pro úpravu jeho vzájemného pomeru k ministru a k úfednictvu. 

Z techto dúvodu byla již ve vetšine západních státu zavedena insti
tuce státních tajemníku, jimž pÍ'isluší pomáhati ministrum ve výkonu 
jejich funkcí. Také u nás po krátkou dobu po prevrate byli státní tajem
níci v nekterých ministerstvech jmenováni, a to na podklade osnovy zá
kona o státních tademnících, která byla revolučnímu N árodnfunu shro-
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máždení predložena (tisk č. 21 z r. 1918). Jest to jedna z prvních osnov, 
které byly po prevrate podány. Byla p:fíkázána výboru ústavnímu ku po
dání zprávy, jež byla vypracována prof. Vveyrem jako referentem za pred
sednictví Dra Alfr. Meissnera (tisk č. 301 z r. 1919). V ponekud pozmenené 
forme byla osnova Národním shromáždením schválena dne 9. dubna 1920 
(tesnopis. zpráva o 141 schuzi) v prvém i druhém čtení, president re
publiky ji však neschválil. Protože ke schválení této osnovy nedošlo, 
byla pozaeji tato hodnost zrušena, a nahrazena neoficieIní institucÍ 
»vedoucích odborových prednostu«, z nichž nekterým byl pro povznesení 
jejich autority vuči ostatnímu úrednictvu udelen titul »zplnomocnených 
ministru pro mezinárodní vyjednávání«, i když nekte:fí z nich tuto funkci 
vykonávali jen velmi zndka. 

Dne 5. brezna 1936 podal senátor Klofáč návrh na vydání zákona 
o »zastupování pfedsedy a členu vlády (ministru)«, v nemž se také na
vrhuje z:fízení státních tajemníku ve všech ministerstvech (tisk 146 senátu, 
IV. vol. období, 3. zasedání). Úkolem jejich je »1. zastupování, 2. pod
porování ministrú v odborném :fízení ministerstev«. Mají to býti zpra
vidIa vynikající verejní zamestnanci - odborníci, jmenuje a odvolává je 
president republiky. Hodnostne nemají povahu státních úfedníku, nýbrž 
jejich postavení jest zhruba obdobno postavení ministru, ač ovšem jsou 
temto pod:fízeni. Ministr je však povinen, vyžádati si ke každému resort
nímu rozhodnutí jejich odborné dobré zdání. 

II. M o ž n é for m y r e š e n í. 

Jest nekolik forem, jež by po stránce jejich statusu a místa v hierar
chii úrednické této instituci mohly býti dány. Zejména to jsou tyto: 

1. Predne by funkce státních tajemníku mohla býti ryze politickou, 
stejne jako je tomu u ministru. Byli by jmenování obvykle současne 

s vládou resp. ministrem, jehož demi se vztahovala by se i na ne. Jejich 
status úrední odpovídal by približne dnešnímu statu ministru, jen by 
byl o stupeň nižší. Tímto zpú,sohem nedocHilo by se ovšem stability a 
kontinuity, pokud by však náleželi jiné politické strane než ministr, do
cHilo by se značné politické protiváhy a kontroly. Tak to asi navrhuje 
sen. Klofáč. 

2. Pak by to mohli býti politicky neexponovaní odborníci, pravidlem 
mimo okruh úredníku príslušného ministerstva. Byli by jmenováni buď 
na pevnou, predem určenou dobu (po jejímž uplynutí by mohli býti jme
nováni opetne), nejlépe snad na pet let, anebo bez určení této doby, tedy 
více či méne trvale. Pokud by to byli státní zamestnanci, byl by po dobu 
jejich funkce jejich status obdobný tem, kdož jsou na pf. poslanci nebo 
guvernérem Národní banky, t. j. zústali by ve svém puvodním postavení 
a byli by podle poradí v nem i povyšováni. V hierarchii úfední fadili by 
stejne jako dnes radí úfedníci mimo platové stupnice, na pf. první presi
denti našich nejvyšších stolic soudních, kanclér presidenta republiky, d:fí
vejší predseda Pozemkového úradu, guvernér Poštovní s'poritelny a pod. 
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Za predpokladu, že by za státní tajemníky byli vybráni mladší, ener
gičtí odborníci, docHilo by se i správní kontinuity i politické kontroly. 
V prípade jmenování trvalého byla by ovšem tato stabilita vet ší', vzrostlo 
by však i nebezpečí, že tyto osoby osvojí si vliv príliš veliký a nežádoucÍ. 
V prípade, že by se takový trvale jmenovaný státní tajemník neosvedčil, 
bylo by velmi nesnadno jej odstraniti, ponevadž by byl prakticky nepre
ložitelný (jen jedno místo) a pensionován by mohl býti až po dosažení 
60 let veku. 

3. Tretí možností bylo by zHditi funkce státní ch tajemníku jako 
vrchol kariéry úrednické, takže by jimi byl zásadne jmenován jen ten, 
kdo již dosáhl hodno'sti odborového prednosty. Tím by se ovšem sotva 
čeho dosáhlo. Nebyla by zde ani kontinuita ve vedení ministerstva, protože 
by státní tajemník velmi br-zo dosáhl vekové hranice a šel do pense, ani 
by zde nebyla politická kontrola, k níž by nemel dostatečné autority a 
konečne jako státní úredník, jenž má vždy zustat politicky nezatížen, 
ani pravé možnosti. Tuto formu navrhovala puvodní osnova z r. 1918, 
a zdá se, že práve uvedené obtíže byly príčinou, proč nebyla schválena. 

III. Z á v ~ r. 

Po uvážení všeho, co jsem práve uvedI, doporučuji zavedení instituce 
státních tajemníku i u nás, a ,sice ve forme vypsané pod Č. 2 části pred
chozÍ. Vzhledem k tomu, že u nás v této forme instituce státních tajem
níku není dosud vyzkoušena, doporučuji, aby zatím byli jmenováni jen 
na pevnou dobu, nejlépe peti let, a jen ve vetších ministerstvech. Jsou 
to zejména ministerstvo zahraničních vecí, ministerstvo národní obrany, 
ministerstvo vnitra, ministerstvo školství a národní osvety, ministerstvo 
zemedelství, ministerstvo prumyslu, obchodu a živností;, ministerstvo ve
rejných prací, ministerstvo pošt a telegrafu, ministerstvo železnic, mini
sterstvo sociální péče a ministerstvo financí. 

Príl oha B. 

Doslovné znení konečného návrhu p,rof. Redlicha, ve forme komisí 
schválené a uverejnené na str. 191-192 jeho zprávy: 

Auf Grund des vorstehenden von der Kommission in der Plen ar
sitzung vom 1. und 2. Juli 1913 angenommenen Berichtes wurden die von 
dem Berichterstatter gemachten Vorschläge unter mehrfacher Modifi
zierung in nachstehel1der Formulierung angenommen. Diese Vorschläge 
lilUten folgendermassen: 

A. O r gan i s a t i o n. 

1. Trennung der politisehen Behordell von den Finanzbehorden liber
haupt; 

2. Verwandlung der gegenwärtigen Steuerreferate bei den Bezirks
hauptmannschaften in selbstständige leitende Fina'l1zbehorden erster 
Instanz unter Bildul1g grosserer Sprengel (2 bis 4 Bezirkshauptmanl1-
schaften) ; 
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(Zu diesem Punkte wurde ein Se par a t vot u m eingebracht dahin
gehend, dass dieser Punkt Iauten soHe: »VerwandIung der gegenwärtigen 
Steuerreferate bei den Bezirkshauptmannschaften in seIbständige Ieitende 
Finanzbehorden erster Instanz fiir die direkten Steuern.«) 

3. Vereinfachung der Organisation der Finanzbehorden erster Instanz 
durch Konzentrierung sämtliche:r Finanzagenden bei neuzuschaffenden 
Behorden erster Instanz an geeigneten Orten; 

(Zu diesem von der Mehrheit der Kommission beschIossenen Vor
schlage hahen dje MitgIieder der !Commission, die Herren Dr. Reisch, 
Dr. PIoj und Professor Dr. Sei dIer ein Se par a t vot II m dahin erstat
tet, dass nach dem vYorte »Finanzagenden« einzuschaIten seien die Worte 
»mit Ausnahme der direkten Steuern.«) 

4. Einfiihrung einer selbständigen Generaldirektion fi.ir die Verwal
tung- des Salzmonopols; 

5. Prinzipielle Konzentrierung der Gebiihrenbemessungsagenden in 
zentralen Bemessungsbehorden; 

6. Reorganisation der Finanz"\vache durch Teilung in eine Grenz
wache flir den Zoll- und Grenzaufsichtsdienst einerseits, eine Finanz
kontrolle im Inlande zur Verwaltung der Verzehrungssteuern andrerseits; 

7. Vereinfachung der Finanzwaehorganisation durch Aufhebung der 
Finanzvlaeh-Kontrollsbezirksleitungen und unmittelbare Unter stellung der 
Finanzwaehabteilungen unter die neuzuschaffenden Finanzbehorden erster 
Instanz; . 

8. 'Weitgehende Restringierung und teilweise Aufhebung der Techni
sehen Finanzkontrolle; 

9 .. Aufhebung einer grossen Zahl der bestehenden Steuerämter; 
obligatorische Heranziehung der Postämter zurVereinnahmung von Steuer
geldern; 

10. Ve:reinigung der in Wien bestehenden Finanz- und gerichtliehen 
Depositenkassen in ein Zentraldepositenamt; 

11. Aufhebung der Finanzlandeskassen. 

B. K o mp e ten zen. 

1. Reform der bestehenden Abgrenzung der Wirkungskreise zwischen 
Finanzministerium, Finanzlandesbehorden und Finanzbehorden erster 
Instanz im Sinne einer Erweiterung der Vollmachten der unteren und 
mittleren Finanzbehorden; 

2. Entlastung des Finanzministeriums von zahlreichen unmittelbaren 
Verwaltungsagenden hinsichtlieh der Administration der direkten und in- . 
direkten Steuern und Monopole; 

3. weitgehende Verminderung und teilweise Aufhebung des Instituts 
der Fachrechnung,sdepartements; 

4. Ubertragung de,r gesa.mten Agenden der Steuerexekution an die 
Finanzbehorden erster Instanz; 

5. Errichtung eines besonderen ,staatlichen Exekutionsamtes in Wien 
und in den iibrigen Grossstädten mit eigenem Statut. 
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C. M et hod e n und Ver f a hre n der Fin a n zbe hor den. 

1. Allgemeine Verringerung der vielfach zu weitgehenden Kontroll
lnassregeln, insbesondere bei der Verwaltung ' der indirekten Steuern; 

2. Reform des Zoll- und Gefällsstrafverfahrens im Sinne einer Verein
fachung der gesamten Prozedur; 

3. Einftihrung einer verschiedenartig gegliederten Zentralinspektion 
als GrundIage ftir die oberste Leitung der gesamten Finanzverwaltung; 

4. Ersetzung der Zensur durch geeignete billigere Inspektions
methoden ; 

5. Einftihrung einer wirksameren Kontrolle tiber den Staatsvoran
schlag im Finanzministerium; 

6. Vereinfachung des Geschäftsganges und Verfahrens im gesamten 
Finanzdienst: 

a) im Sinne der in den letzten J ahren bei der niederosterreichischen 
Finanzlandesdirektion durchgeftihrten Reformaktion ; 

b) durch Vereinfachung des Geschäftsganges im Finanzminisierium 
und bei den Finanzlandesbehorden unter moglichster Einschränkung des 
aktenmässigen Verfahrens; Fo,rderung der mtindlichen Verhandlung aIs 
GrundIage der amtlichen Tätigkeit; 

c) AUseitige Einftihrung moderner mechaniseher Behelfe zur Er
leichterung der Funktionen der Steuerämter, Steueradministraiionen, Zoll
ämter usw.; 

7. weitere Heranziehung des Postsparkassenverkehrs bei Einhebung 
der Staatseinnahmen und Leistung der Staatsausga;ben; 

8. Reform der Manipulaiion und des Geschäftsganges bei den Ge
btihrenbemessungsämtern durch Vereinfachung der gegenwärtig bestehen
den Register, Vormerke usw.; 

9 .. a llgemeine Reform des Kanzleiwesens im gesamten Finanzdienste 
entsprechend den zuerst in Niederosterreich durchgeftihrten Neuerungen. 

D. A II gem e ine V or s ch l ä g e f ti rei neo k o n o m i sch e 
Reform des Finanzdienstes. 

1. Methodische legislatorische Verbesserung des materi elIen Finanz
rechtes, insbesondere der älteren Steuergesetze (Grund-, Hauszins- und 
Hausklassensteuer, der Gebtihrengesetze, sowie des Gefällsstrafgesetzes 
und der Staats-Zoll- und MonopoIordnung) im SiTIne billigerer Administra
tion und sparsamer Verwendung von Personalkräften; Vereinfachung des 
Geschäftsganges erster und zweiter Instanz bei der Veranlagung der Per 
sonaleinkommen- und der Erwerhsteuern ; 

2. Beseitigung der gegenwärtigen Bestimmungen iiber die Grund
steuerabschreibungen bei Elementarschädén; 

3. moglichste Durchftihrung des okonomischen Prinzips in der ge
samten Finanzverwaltung; 

4. Neuabgrenzung der Konzeptsarbeiten von den manipulativen 
Arbeiten in der gesamten Fimmzverwaltung ; Heranziehung von nicht 
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akademisch gebildeten Beamten fUr einfachere und periodisch wieder
kehrende konzeptive Arbeiten; 

5. Reform der Finanzstatistik durch Einrichtung einer planmässigen 
Zentralleitung fur diese Arbeiten im Finanzministerium. 

* * * 
p o Z 11 á m k a: K tomuto článku pripojil autor obsáhlou bibliografii, 

kterou z úsporných diivodii redakce vynechala. V separátním otisku ji autor 
vydal. 




