
PUBLIKÁCIE ministerstva pre sjednotenie 
záko:nov a organizácie správy 

VE ST NÍK. 

Unifikace daňových zákonu. 
v neinformované v erejnosti vyskytují se často výtky, že dat'iové 

zákony v našem státe nejsou dosud sjednoceny a bývá vinia toho pričítána 
ministerstvu unifikačnímu . Vý!tky tlakové ozývají se nejen v denním tisku , 
nýbrž býva jí prenášeny i na forum parlamentní. Tak pronesl na pr. dne 
25 . února 1. r. v plenu poslanecké snemovny poslanec strany ludové, prof. 
Hvozdík, pri reči o prirážkách stížnost, že »máme sice unifikIační minister
stvo, že však daňové zákony n~jsou unifikovány.« Aby vec byla náležite 
'vysvet1ena a širší verejnost správne informována, podáváme v dal ším 
obraz výsledku dosavadní unifikační práce v oboru daní a dávek a t aké 
účasti ministerstva financí se strany jedrué a unifikačního ministerstva 
se strany druhé na této práci, uvádejíce zárove ň alespoií. zhruba príčin y . 
pro které unifikace daní a dávek nebylo dosud úplne provedena. 

Rakouské a uherské zákonné normy o státních daních a dávkách, 
recipované zákonem ze dne 28. ríjna 1918, č. 11 Sb. z. an., jsou tak četné 
a rozsáhlé, že unifikace je jich vyžaduje nejen dostatečného počtu zvlá š ť 
kvalifikovaných finančních právníku, nýbrž i značné doby. Unifikačnímu 
ministerstvu pri úprave jeho kompeJ1:ence a pfi vybavení jeho odb oru 
kOIlceptními sílami n eby l O a n i u lož e n o, a nit a k é v š a k u m o ž
ne n o, aby takovouto unifikaci provedlo snad s am o. Pokud úkol spočívá 
na ministerstvu financí, mohlo by ono zajisté vysvet1iti , ·jak jest vybaveno 
konceptními silami a jakou možnoSIt pak má venovati se zákonodárným 
pracem vedIe rozsáhlé agendy správní. Skutečnost je ta, že na unifikaci 
daňových zákonu pracuje i ministerstvo financí a i ministers tvo unifikace 
a že práce v tomto oboru postupuje rt:ak, jak je to pri počtu konceptních 
sil, jimiž jmenované úfady disponují, vubec možno. Zpusob práce - jak 
praxe post1..lpem 'času se vyvinula - je ten, že unifikačruí ministerstvo 
buď pracuje na unifikačních osnovách zákonu o státních dariích a dávkách 
hned od prvopočátku společne s ministerstvem fina ncí v komisích, nebo že 
k osnovám vypracovaným ministerstvem financí samosta,tne podává- svoj e 
vyjádfení, námety (I pripomínky. Touto praxí zjednává se platnost zkuše
nostem a znalostem obou ministerstev. ;Hotové osnovy pak jsou ješte 
predmMem úvah ve slovenské komisi pro obor finančního práva, unifikač
ním mil1Jisterstvem v Bratislave zrízené. 

Pres nep·ríznivé podmínky práve vytčené a pres obtížnost a roz
sáhlost látky vykazují unifikační práce v oboru státních daní a dávek 
pozoruhodné výsledky. Nehledí-li se k menším provisorním partielním 
unWkačním úpravám Ize vytknouti zde Ityto celkové práce: 

1. Skoro pred dvema roky byla dohotovena ministerstvem financí 
za účasti unifikačního ministerstva osnova reformního zákona o dan í c h 
pr í m Ý c h Tato osnova sleduje mezi jjným účel, aby byly sjednoceruy 
nesčetné, do mnoha set jdoucí predpisy o prímých daních bývalého systému 
rakouského a uherského. Nelze se diviti, že osnova takového dosahu jest 
stále doplňována, menena a z!epšována a že nemohla býti ješte definitivne 
projednána. Očekává se, že Národnímu shromáždení predložena bude 
v dobe nej bližší. Sou časne s ní má býti predložerua hotová již a také 
zmenám podrobovaná osnova zákona, doplňujícího úpravu s a m o s prá v-
niích financí. . 

2. V oboru s pot reb ní c h dan í a mon o p o l u byla na základe 
usnesení vlády utvoren a komise pro unifikaci recipovaných rakouských 
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.a Liherský ch zákonu o dani z Hhu, z cukru, z minerálních oleju a z umelých 
·sladidel. Tato komise, Hž pfedsedá expert unifikačního ministerstva uriiv. 
pro.fesor Dr. Vilém fun k, jest obeslána zástupci jak ministerstva financí, 
tak ministerstva unifikace. Vypracovala 'již osnovu unifikačního zákona 
o dani z líhu , která bude projednána s interesovanými úrady a korporacemi 
a pfedložena pak vláde. 

3. liná komise, jejíž jednání vede opet expert unifikačního ministerstva 
,univ. profesor Dr. Vilém f u ll' k a jež se skládá ze zástupcu ministerstev 
financí, spravedlnos\ti a unifikace , počala s reformou trestního práva ve 
vecech finančních , jež má odstraniti starobylé normy trestního finančního 
práva z let 1788 a 1835. V komisi pracují zás:tupci ministerstva financí 
a ministerstva unifif(ace na materielním trestním· právu finančním a zá
.s tupce ministerstva spravedlnosti na formálním trestním právu finančním. 

4. Unifikace recipovaných rakouských a uherských ustanovení o 
k o l cíc h a pop l atc í c hnemohla dosud býti provedena, ježto úzce 
souvisí s unifikací norem o civilním a trestním právu a soudním fízení , 
která dosud pro obsáhlost látky nemohla také býti provedena, ač mnohé 
osnbvy tohoto oboru se bHží již své konečné fási. Pfípravy k unifikaci 
norem o kolcích a poplatcích se však konaj L Tak sebrány asestaveny 
byly unifikačním ministerstvem recipované rakouské i uherské poplatkové 
normy a vydány v pfíručce »Kolky a poplatky«, sestavené referenty 
unifikačního ministerstva min. rady E. lioHkem, prednostou finančního 
odboru ministerstva, a ferd. Tušem. Pfíru,čka vyšla ve dvou svazcích, 

, čít aiících asi 2000 stran, nákladem tiska,rské a vydavatelské akc. společnosti 
» Československého Kompasu«. V oboru poplatkovém studují se konečne 
·dále osnovy chystaných zákonu z oboru civilIiího a tresJtního práva a fízení , 
.aby mohlo býti včas rozhodnuto o nutných zmenách poplatkových. 

5. V nedbližší dobe predložena bude vláde ministerstvem financí 
'vypracovaná osnova celního zákona, jÍmž sjednoceny a moderne upraveny 
budou zastaralé normy celního práva. 

6. I v oboru organisace finanční správy vykonán by l značný kus 
práce vydáním zákona ze dne 27. ledna 1922, Č. 43 Sb. z. an., jímž na 
.Slovensku a v Podkarpatské R.usi oddelena byla státní finanční správa od 
správy obecní a municipální. V souvislosti s dtovaným záko nem uvésti 
dlužno i všechna s ním souviseiící opatrení, hlavne prepracování obsáhlého 
návodu o manipul aci verejných daní a dávek na Slovensku a v Podkarpat
.ské R.usi, provedené ministerstvem financí a ministerstvem unifikace. 
. Z prehledu tohoto jest patrno, . že výtka zavinených snad prutahu 
v unifikaci norem o státních daních a dávkách není oduvodnena, a že jest 
.nespravedlivá. 

Porady odborníku o osnove unifikovaného civilního soudního rádu. 
V unifikačním ministerstvu byly zaháj eny ve čtvrtek, dne 25. února t. r. 
'porady odborníku o návrhu sjednoceného civilního rádu soudního, vypra
.covaném expertem unifikačního ministerstva univ. profesorem Drem VácI. 
1iorou. Zpracované části osnovy nového civilního soudního .rádu predloženy 
'byly unifikačním ministerstvem ke zkoumání nej prve jeho pražské komisi 
odborníku. V breznu jednati bude '0 nich odborná komise v Bratislave. 
lménem ministra unifikací, (Hnak zaneprázdneného, zahájil jednání komise 
prednosta soudního odboru unifikačního ministerstva min. r ada . Karel 
Schrotz, který poradám predsedá. Po zahájení schuze venována v prvé 
rc.de vfelá vzpomínka dosavadnímu členu komise, zvečnelému univ. prof. 
Dru Emilu Ottovi, vynikaiícímu českému processualistovi , který ve vyso
ké m svém veku s nevšedním zájmem sledoval unifikační práce v oboru 
práva procesního a horlive se súčastnil dfívejších porad pražské odborné 
.komise unifikačního ministerstva, probravší Hž osnovu nové normy juris-
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dikčnÍ. Porady nynejší potrvají nekolik dní. účastní se iich vedIe zástupcU: 
unifikačního ministerstva - t. j. jmenovaného již predsedy, pak referenta 
univ. prof. Dra Václava liory a Pp. min. rady Dra Karmána a min. taj~ 

Dra Pražáka, - dále za nemeckou universitu pražskou univ. prof. Dr. Weiss, 
zástupce ministerstva spravedlnosti min. rada Dr. Voska,zástupce nej
vyššího soudu druhý jeho president Dr. Vážný, zástupce pražského vrchního 
zemského soudu rada v. z. s. Dr. Nebeský, zástupce pražské advokátní 
komory advokát Dr. Krá1ík, zástupce notárských komor v Praze a v Brne 
president komory pražské Dr. Ču1ík a konečne zástupce svazu čsl. soudcu 
rada v. z. s. Dr. Čácha. 

Uninka·ce občanslkébo práva. V IPo.ndelí dne 15. února t. ,ro započala 
v unifiJmčníJI11 JI11il11Í:s,ters·tvu s,e svÝ'mi P Tl3.JC emi K,omise pro superrevtÍsi. 
osnovy československého obecného zákona občanského. K zahajovací 
s,cthuzi sez'v:aJo ú,častníky m1I11d,sters!Ťvo s,pmvedJno'sti. Komise s1ožeI11 a 
jesil: ze zástllJPlce m1'l11is·tJerstva slprave,dlnosti odbo .plre>Cbruols,ty A. liaril:mama, 
zástulpcu unifi'kačního min,1ste,rs'tv.a minist .rady K. Sdhw!Ť·ze a undv. do-
centa minist. místotaj. Dr.a 'frwiiš'k,a R,oučlkl3.J, a j·sou v ní unive,r:sitní 
pľ'Ofesori Dr. J. Krčmár, Dr. E. Sv,ohoda, Dr. · M. Stieber, Dr. B. Kalfka 
a Dr. E. Weiss. úkolem Slllip,e.ffev~:s·ní kom1se j,e zredľglova>ti v jeddný 
cel·ek jedno'tHV'é 'části os/no,vy nového občanského· z,llimna, ·míli n,ic:hž do
sud pracov:aly 1'll.zné komise ISlIJiecielnÍ. Zahajo/vílicí s.chuze úča:Slnndli se 
vedl'e ,čIenu ,ktomise ješt~ dClilší zás.tu'Vcové mil11isrt:erstva spmvedl'il'osti 
a ,unilfi;klalcÍ. V-še.chny vrítoJI11né uvítal v místl11oste'ch ul1dftik,ačil1í.no minislter
stva jménem ministra unifikaci, který pro jiné zaneprázdnení schuzi prí
tomell1 bÝltd nernrohJ., zás:Í'upoe unifilik3.Jč'l'LÍ!ho minist,ersrt:v.a, :preoo·o'sil:.íli slQiud
ního odhoru ,m:n~s,terský rada K. SCihr,oltz. J ednání su:per,revilsní komise
zahájeno bylo zástupcem ministerstva spravedlnosti odborovým pred
nos,t.ou A. Ii.aif1tmalne:m. K'omi'se obíra!~'a se nejprve ·otázk'Ou pos!Ťu.pu je.d-· 
nání v ikom1s1 a o,tázk'O,u pos'tUIPU uzákonenÍ. Debata vyzneI.a v práJní, 
a:by ,reďerel1lti zrpraco'VlaH tex't .olsnovy iduvodovou zpráV'u a, vyporádali 
se v .této se všemi !pfipO'Jnínkami a námitkami. Na to ,pris;1:oup'eno bý,ti 
má k,u zfízenJ Iz'Vláštní spalečné kOJI11".se ohou .snenlO>Ven NModního shro
máždení, la má býti záro,veň zfízen.a zákonem zv:l1áštní k.omise ko{lillfi
kalOní ze !zna1lcu, která by s1Po,leč,ne s komisí panlam e-ntní osnoIvu pw
bnaJa a 'P'ois·oudil,a. Konečil1Ý ·e1.alboráJt dodalI by s·e NárlQ<dn~mlU shr·o,máž-
dém,í buď !ku Iprije'ÍÍ neb k zamítnutí en hloIc. Komise IUSlnesta se t.a'k:,é, 
a:by ku Ipimdednání práva ,0bJli.g.íličniho oa melZináfiOtdního práva slolukro-
mého pNbráni byli Mž .p,r,ofesoiíi obchodního práv.a čelSk:é i nemeaké
univers.ity ,pr.ažstké ,pifoďesofi Dr. lieľil11aJll Otavský, Dr. Wenig la Dr. Pe
terka a r,ovl1ež tak i zástupoové minis,te.rsoŤva. .obchodu. Státi se tak má 
za účelem eVel11!Ťuellní unirrik,aoe práva obCihodního a obč,an;sIIDého. Po· 
probírání 'uvedel11ých o.tázek z.ásadní.ch IP'reš,la k'omis,e k otázikám s'Ve
oielnÍm. 
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