
Literatura. 
Rízení správní v Rakousku. R.ízení správní nebylo ani v Rakousku 

ani v Uhrách jednotne upraveno; byly upravovány jen jednotlivé otázky 
a to ani ne pro celý obor správy, nýbrž jen pro nekteré Její části (na pf. 
rízení opravné). Tím se vysvetluje, že i literatura o rízení správním jako 
samostatném predmetu není značná. V Rakousku to byla cenná práce 
Teznerova: Iiandbuch des osterr. Administrativverfahrens 1896, která však 
jest již dávno rozebrána a nad to leckde príliš generalisuje. 

Velikou zásluhu o úpravu rízení správního má r,akouský správní soud, 
který za své 40leté činnosti, obíraje se o § 6. svojí praxí stanovil hlavní 
zásady rízení správního. Na základe této rozsáhlé judikatury vydala pak 
komise pro reformu správy z péra Schwartzenauova návrh narízení o zá
sadách rízení pfed politickými úrady. VedIe toho pak Tezner judikaturu 
tu zpracoval ve spise: Das osterr. Administr.ativverfahren 1922 (2. vydání 
1925). 

Obe dve tyto práce byly základem správní reformy rakouské. Jako 
část sanace Rakouska byly vydány dne 21. Vff!. 1925 4 zákony, totiž 
zákon o všeobecném správním fízení, zákon o trestním právu správním, 
zákon o správní exekuci a uvozovací zákon k temto Hem zákonum. Doplň
kern k nim jest zákon o ulehčení správe (Verwaltungsentlastungsgesetz) 
z téhož dne, kterým zákony správní byly v ruzných oborech správy pod
statne zjednodušen~. Tato veliká práce zákonodárná, na níž Rakousko 
muže býti práverp hrdo, jest nyní vydána v techto publikacích: 

1. Dr. .Egbert Mannlicher a Dr . .Emerich Coreth: Die Gesetze zur 
Vereinfachung der Verwaltung, (str. 744, nákladem Státní tiskárny ve 
Vídni 1926; sešit 228 príručního vydání rak. zákonu a narízení). 

J est to dukladné, takrka oficielní vydání zákonu o reforme fízení 
správního s duvodovou správou a uveden,ím všech príslušných zákonu a 
nafízení. 

2. Dr. Ludvík Adamovich : Osterreichisches Verwaltungsverfahren, 
Vídeň 1926 (svazek 15. sbírky Juristische Taschenbucher fur die Praxis 
und zum Studium an technischen und verwandten Iiochschulen, str. 210). 

I naše republika vzala si za úkol rízení správní reformovati. Poprvé 
v souvislosti se zfízením župním, kde správní veci u politických úradu 
mely býti vyhraženy jurisdikčním senátUm okresním a župním a rízení 
pred nimi mela býti upraveno zvláštním zákonem {sr. § 43. zák. z 9. IX. 
1920 ai 158). 

K tomu dosud nedošlo, naopak zákonem restrikčním ze dne 22. XU. 
1924 Čís. 286 byl úkol rozšífen tím, že v § 2. Čís. 2. stanoveno, že rízení 
správní má býti zjednodušeno a jednotne upraveno a že zákon o jednotné 
úprave správního fízení má býti predložen do 31. XII. 1925 po prípade za 
pomoci zvláštní komise, složené z úredních i mimoúfedních znalcuv. Do
sud ani komise nebyla zfízena, tím méne osnova zákona predložena, 
jakkoli v ministerstvu vnitra byly asi již vykonány nekteré prípravy, jak 
z ruzných ,článkuv ve Vestníku min. vnitra 1924 a 1925 uvefejnených lze 
souditi. Zdržení patrne nastalo jednak vleklým projednáváním osnovy státne
zamestnanecké, 'jednak tím, že organisace politické správy ve forme 
župního zfízení v celé republice naráží stále na veliké obtíže - na škodu 
úspešného rozvinutí celé správy. Kodifikace správního f.ízení jest problé
mem velmi nesnadným a snad by bylo úspešnejším k provedení jejímu zfí
diti napred menší komisi z málo odborníku se skládající. (univ. profesoru, 
zástupcu Nejv. spr. soudu a referentU v min. vnitra), jíž by bylo uloženo 
jaksi jako v subkomitétu prvý návrh kodifikace rízení správního pripraviti. 
Vzorem by tu mohla býti komise v ministerstvu spravedlnosti zfízená, jíž 
uloženo vypracovati návrh kodifikace trestního práva. Vypracovaný návrh 
by byl uverejnen a byl by podkladem pro konečnou osnovu úpravy fízení 
správního. 

Že pri kodifikaci naší budou zákony rakouské velmi cennou príručkou, 
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podává se lIZ jednak z jednotnosti práva predprevratového v zemích, 
českých a R.akousku, jednak z toho, že nejsou ani mezi právem rakouským, 
a uherským co do rízení správního vetší zásadní ruznosti. 

Jaké principy úpravy pri reforme rízení správmiho nutno nej prve. 
rozfešiti, naznačíme jindy. L. 

D r. J o z e f T r č k a: Daň dôchodková u roľníkov na Slovensku._ 
Str. 80. 

Nákladem Vydavatelského družstva v Bratislave. Cena neudána. 
Kniha obsahuje stručné poučení o dani duchodkové, o podávání fassí, . 

apelací a jiných daňových žádostí, zejména se zfetelem k rolníkum. Na 
konci jsou uvedeny príklady fassí a berních podání. Svému účelu dobre: 
vyhovuje. L. 

Dr. E d var d Š v end a: Príručka poistenia pre prípad nemoci, in
validity a staroby so zvláštn'ym zreteľom na Slovensko a Podkarpatskú_ 
Rus. (Zákon zo dňa 9. X. 1924, Čís. 221 Sb. z. an.) 

Nákladem Vydavatelského družstva v Bratislave. Str. 210. .Cena 
neudána. 

Mohutné dílo sociálního pojištení {zákon Čís. 221/24) nabude účinnosti . 
dnem 1. vm,. 1926. Veliký význam zákona prináší sebou, že se stal pred
metem pomerne značné literatury. Knížka Švendova usiluje bez vedeckých 
aspirací pouze materii zákona systematicky podati a na koresponduiící . 
místa zákona ukázati. Pozornosti zasluhuje stručné, ale pfiléhavé vylíčenÍ
sociálního pojištení na Slovensku a Podkarpatské R.usi a činnosti Zemské 
úradovny pro pojišťování robotníku. Kniha jest pro prvou potrebu dobrou . 
informa,ční pomuckou. . L. 

J. Ve n c á l ek: Finanční Universum. 
Když byl v Bratislave r. 1921 zaháj en cvičn'Ý kurs pro ducho'dkovou . 

kontrolu a finanční stráž, bylo treba opatriti pro posluchače výklad pred
pisu na Slovensku platných o daních neprímých a mon:opolech. úkolu ~ 
toho se podjal referent techto oboru v generál. fin. reditelství v Bratislave . 
ministerský rada Vencálek a vydal nekolik sešitu, v nichž každém jest 
iistý obor abecedne sestaven dIe hesel co do duležitosti odstupňovaných . . 
Tak umožneno jest ihned se o príslušných otázkách informovati. Jednotlivé 
sešity skládají se z volných listU, aby byl o lze pozdejší zmeny lehce na
hražovati. 

1. díl obsahuje predpisy o firi,ančn:í stráži, 2. díl o dani z lihu, 3. o · 
trestním právu duchodkovém, 4. o dani z cukru, 5. o dani z masa, dani. 
nápojové, zvláštní dani z vína v lahvích, potravní dani na čáre, 6. díl 
vyličuje výrobu cukru, Hhu, nerostných ole:juv a piv.a {technologii), 7. jedná 
o monopolech a regálech. VedIe toho byl vydán 1 sešit doplňku k prvým 
3 dUum. 

Výklady js ou u jednotlivých hesel vzhledem k potrebe finanční strá~c, . 
jako výkonného personálu, podány velmi podrobne a prihHženo tedy i 
k prov. narízením a výnosum. Pozdejší sešity podávají iiž také jakýsi 
návod k soustavnému studiu dotčen:ých zákonu berních; proto bylo by si. 
snad práti, ,aby citace pramenu byla v jednotlivých otázkách podrobnejší 
a speciálnejší (zákon, narízení, výnosy). Velmi zdafilý jest zedména sešit 7. 
Za nynejšího nedostatku prekladu berních predpisuv uherských jest finanč
ní universum spolehlivým vodítkem po uvedených daních n:epfímých a 
možno je jako vademecum plne doporučiti a autoru práti, aby mohl sbírku 
svoji v brzku dokončiti. L. 

Daňové a bilanční revue č. 3 obsahuje článek min. rady Aug. Frány 
o daňových výhodách § 85. z. o. d. s. u výdelkových a hosp. společenstev 
ve svetle judikatury. Ve článku tomto autor objasňuje pojem zájmových 
styku a vysvetluje na . pfíkladech, jež se staly predmetem judikování N. 
spr. s., jaké opatrnosti treba dbáti pfi stylisaci stanov, aby neurčitost 



..její nebyla pncmou odpírání daňových výhod. Seznámiti se podrobneji s 
,tímto článkern, je ve svrchovanému záJjmu všech družstev. Dr. Karel Alt
mann pOjednáva velmi zajímave o dilležité národohospodáfské otázce, ja
,kou jest stabilisační bilance. Universitní profesor Dr. Funk ukončuje člá
nek pro autonomnď svazky zvlášt poučný, pojednávající o finančním ho
.spodáfství obcí. Pro široké kruhy poplatníctva jest velmi aktuelním článek 
·dr. L. o zpusobu zjištování poplatného pfíjmu revisni komisí s hlediska 
judikatury. Pro majitele pfedvále'čných rent je velké praktické ceny článek 
dr. S. o pfevzetí pfedválečných rent v judikatufe N. spr. s. Pfehled zákonu, 

.nejdilležitejších vynesení min. financí a nejnovejší judikatury N. spr. s. 
ukončuje bohatou materii, jíž č. 3. tohoto časopisu zpracovalo. Zvlášť upo-

,zorňujeme na vynesení min. financí o dodatečn~ náprave, schválené účetní 
uzáverky pfi zvláštní dani výdelkové. 

Verwaltungsreform. Veroffentlichungen des deutschen liauptverban
"des der ~ndustrie, Teplitz-Schonau 1925. Str. 139. 

Z pomerne zna'čného počtu ruzných návrhu na reformu správy vysoko 
nad prumer vyniká uvedená kniha tím, že psána jest od úfedníka, který 

·správu vefejnou z praxe výborne ovládá a který ve své úfední činnosti 
nevidel pfed sebou jen kusy a akty, nýbrž za nimi i bystrý tok skutečného 
života, který pak dovedl námahy praxe s úspechy jejími v živote dobre 

'srovnávati a který na základe toho mohl velmi cenné pokyny pro reformu 
'správy poskytnouti. Kniha jest velmi instruktivní, na konkretních pfíkla
dech ukazuje bežnou praxi úfední (sr. na pf. str. 42 Sq), fízení úfední 
(sr. str. 55 sq o živnostenských provozovnách), postavení advokátu ve 

'správe (str. 78 Sq). Konkretní reformní návrhy jsou na str. 95 sq. Minister-
'stva buďtež zásadne orgánem správu k o n tr o l u j í c í m a ne pf í m o 
(až na určité výminky) provádejícím. Prvé instance politických úfaduv 
buďtež jako nejduležitejší úfad fádne vybav eny a nebuďtež zbytečnou 
prací pfetežovány, ale ani na vážnosti snižovány pfímým zasahováním 
instance vyšší. Co se týká činnosti samé, tak zv. státní policie necht 
pfísluší pfednostovi úfadu pod jeho zodpovedností; ostatní činnost úfadu 

;ať hospodáfská ať soudní buď sverena s a m o s t at n Ý m referátum. Ve 
vec ech volného uvažování má referent používati spolupusobení laikuv, 
nikoli však tam, kde jde o spory vefejnoprávní Úekursy). Zajímavy jsou 
návrhy na vybudování správního soudnictví u úfadu správních, návrhy 
na automatické vyfízení veci pfi liknavosti úfedníkove: str. 119. a návrhy 
o fízení spravním a o vzdelání správního úfednictva a mnohé z techto 
podnetu trefují pfímo do živého a budou iiste pfi každé reforme správy 
a fízení u važovány. L. 

Spolek československých železničních právníkti vydává »Časopis pro 
železniční právo a politiku«, jehož pfílohou jest sbírka soudních rozhod
nutí nejvyšších stolic, pokud se týkají železnic: Práve jest dokončen druhý 
svazek této sbírky, ve které jsou zahrnuta veškerá rozhodnutí, vydaná 
nejvyšším soudem, jakož i nálezy Nejvyššího správního soudu v roce 1922. 
-V této sbírce jest témef 200 rozhodnutí. Brožovaný svazek, k nemuž jest 
pfipojen zevrubný rejstfík, obsahující chronologický pfehled rozhodnú tí, 
vecný ukazovatel a chronologický pfehled pfedpisu z rozhodnutí dotče
ných, lze obdržeti za 40..- Kč u knihtiskárny Všetečka a spol., Kr. Vino

'hrady, Puchmajerova číslo 35. -----
Z advokátskej komory. 

V konkrétnom prípade vyskytlo sa, že advokát v styku so súdom 
meno obce v inom znení vpísal do adresy, než súd. - IIšlo o sídlo okres

,ného súdu. Súd advokáta oznámil disciplinárne, avšak tento vysve~ľoval 
vec, že sa to stalo z nedopatrenia. 

Komora toto vysvetlenie prijala, ale súčasne advokátovi, ktorý ne
chcel chápať, , čo je to to úradné pomenovanie obce, dala poučenie, že 
advokát povinný je súdu tak označiť meno obce, ako ho označuje sám súd. 
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