
raz upravuje nejen materielní, nýbrž i fOl'melní stránku (viz na príklad, 
služ. pragm. č. 15/1914 r. z.: §§ 14 až 20 o kvalifikaci, §§ 37 až 39 o s!u
žebním poradí, §§ 71 až 83 o preložení do výslužby, na dovolenou s ce
káteiným, postavení mimo službu, §§ 112 atd. stran rízení disciplinárníhe> 
a §§ 179, 181 až 188 stran podúredníku a zfízencu) služebního pomeru stát
ních úredníku a státního zfízenectva, nutno usouditi, že citovaným usta
novením bylo právo státního zemestnanectva tak, jak se vyvinulo v 
ostatní ch částech republiky Československé, preneseno i na Slovensko li. 

Podkarpatskou Rus (nyní zemi Slovenskou a Podkarpatoruskou) v plném 
rozsahu, že tedy zák. č. 269/20 chtel z duvodu jednotnosti pro v é s t i 
úp 'lnou uni.fikaci státne zames' tnaneckého práva na 
cel é-m ú zem í rep u b l i k y, . a to jak práva materielního, tak i for-o 
melního. (Nález z 28. XII. Č. 20.747/35.) 

-. Bývalý uherský státní úredník, který nepodal podle zákona č. 269ľ-
1920 žádost o prevzetí do služeb československého státu, nemôže syé: 
pensijní nároky dovozovati z ustanovení zák. čl. LXV: 1912. - Česko-
sl0venský stát není, pokud jde o služební pomery zamestnancu bývalého
království uherského, právním nástupcem bývalého státu uherského v 
tom smyslu, že by p o z á k o n u s a m é m byl povinným subjektem 
všech závazkll, které po prípade mel oproti svým zamestnancum bývalý 
stát uherský. Dusledek takový není stanoven ani v mírových smlouvách .. 
zejména neobsahuje mírová smlouva trianonská nic o prípadném prebí
rání státních zamestnancu bývalého státu uherského státem českoslo
venským a má naopak v čl. 199 toliko predpis, že osoby požívající od
počivných platu od bývalého království uherského a které ... jsou prí-
slušníky jiného státu než Maďarska, nebudou ve príčine svých odpo
čivných platu moci požadovati nic od vlády maďarské, z čehož však 
samo sebou ješte neplyne, že by osoby takové mohly pensi požado
vati od onoho státu, jehož príslušníky jsou. Lze proto sukcesi takovou 
uznati jen potud, pokud výslovnou právní normou vnitrostátní toho 
kterého státu by byla resp. je uznána. Takové normy však pro daný' 
prípad nenÍ. Není -í zejména ani predpis čl. 2. recepčního zákona ČÍS. 
11/1918 Sb. Zákonem tímto byl toliko recipován dosavadní právní rád 
býv. státu (rakouského resp. uherského), aby platil jako prozatímní práv
ní rád státu československého. Zákonem č. 11/1918 Sb . byly sice formálne 
zachovány v platnosti i bývalé zákony uherské a tedy i zák. čl. LXV:' 
1912, avšak toliko tak, že pensijní nároky podle techto zákonu uherskýcl-l' 
pfíslušejí vuči státu československému jenom státním zamestnancum čes
koslovenským, nikoliv však zamestnancum bývalého státu uherského, 
kteľí se československými státními zamestnanci nestali. 

Zásadní rozhodnutí Nejv.' Spr. Soudu. 

DOID:lVní daň 

pi'fmé dane 

Poplatky. 

Zv\. daň 
"ýdelková 

FinančnÍ. 

Poplatník dane cmZOVl11 Je povinen na výzvu úradu uvésti též' 
částky, které nájemníci zaplatili na obecní dávky a poplatky, i když 
nájemníci částky ' ty neplatí snájemným, nýbrž zvlášť (nález 
č. 20509/35). 

Platební rozkaz na prímé dane muže býti podle § 257 odst. l. 
zák. o pfímých daních doručen správním účinkern prímo poplat- · 
níkovi; . i když polatník predložil vyinerovacímu úradu plnou moc 
pro zmocnence (právního zástupce) (nález č. 11341/33). 

'Movité, jmení pensij11ího fondu spofitelny, který nemá -povahu 
samostatné právnické osoby, není osvobozeno od poplatkového · 
ekvivalentu podk § 169 odst. 4. zák. č. 26/1929 {nález .č . 14647/33). 

Je-li ve stanovách společenstva počítáno s dosahóvá~1ím zisku, 
nutno na podnik společenstva hledeti jako na podnik -provozovanf -
po živnostensku (nález č. 10232/36). . - . 
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Podnik rozšírí svoji činnost.podle § 75. odst. 2. zák. o pfímých Zvl. dali-
<ianích ve skutečnosti na nečleny, jestHže zmocnený zástupce, jako výd~lková. 
pfísežný orgán společenstva, jehož _ činnost je podle stanov -ome-
zena na členy, vedome prodávaJ nečlenum (nález č. 10.197/36.) 

Ustanovení provádecího nanzení Č. 175f,27 Sb. ku § 75 odst. 2 dto, 

_zákona o pr. daních, že odnetí daňových výhod družstvu predpo-
kládá, že prekročení stanov stalo se vedome a opetovne a že nejde 
íudíž jen o ojedinelé prípady, je ve shode se zákonem {týž nález) . 

Soudní odhad za účelem merení poplatku p'revodního beze Poplatky. 

zretele na plnenou cenu zvláštní obliby musí predložiti strana úfadu 
nejpozdejí v rádné 30 denní, pokud se týče prodloužené lhute 
l'ekursní (nález č. 10.327/36). 

Výrok, jímž predseda daňové komise odvolá její rozhodnutí pffmé dane. 

podle I§ 256 odst. 6 zákona o pr. d., je konečný (nález Č. 19.768/35). 

Použila-li komise II. stolice vuči poplatníku následku zmeškání dto. 

z téhož dllvodu jako komise 1. stolice, jsou námitky stížnosti, 
brojící proti použití kontumace komisí II. stolice, nepnpustné 
s hlediska §§ 5 a 6 zákona o spr. soude, neuplatnil-li jich poplatník 
vodvolání, ač ze sdelených mu vyme,rovacích základu mu musilo 
býti známo, že kontumaci z téhož duvodu vyslovila již komise 
I. stolice (nález Č. 597/33). 

Dopis živnostníka, obsahující žádost za likvidaci splátek na Poplatky. 

částečne provedené stavební práce, podléhá poplatku jako účet 
podle saz. pol. 96/83 b) 2 popI. zák. (nález č. 20.499/35). 

Místní šetrení za účelem zjištení činžovního výtežku k dani Prlmé daue. 

'Činžovní podle § 320 zákona o pr. d. nemusí úrad provádeti, ocitl-li 
se poplatník , 'r kontumaci podle § 309 odst. 1 cit. zák. (nález 
č .. 20.513/35). 

Nález rozhodčího sou du, kterým byl a zamítnuta určovací ža- Poplatky. 

loba z duvodu, že nejsou dány podmínky určovací žaloby, podléhá 
jako rozhodnutí ve veci hlavní poplatku podle saz. pol. 7 lit. a) 
č. l sazby soudních poplatku Č . 123f,1922 Sb. (nález č. 20.498/35). 

I. Ustanovení § 257 zákona o pr. daních platí také o doručo- Prímé dane. 

vání trestních nálezu ve veci dane z obratu. - II. Náhradním zpu-
sobem podle § 257 odst. 1 vety 2 zák. o pr. d . lze doručiti, jak-
mile adresát nebyl doručovatelem zastižen (nález č . 20.651/35). 

Částky, _ které se zavázal zdejší podnik podle množství jím Zvl. daň 
prodaného zboží ročne platiti na podklade pololetne vypoveditelné výdelková. 

úmluvy koncernu v cizine za to, že tento koncern nebude dovážeti 
z ciziny konkurenční zboží, jsou výdajem provozovacím {nález 
č. 20.393/35). 

I. Námitky proti základu dane z tantiem nemo hou býti uplat- Daň z tandem. 

neny v odvolání z predpisu prechodné prirážky k této dani podle 
§ 7 zák. Č. 177/1931 Sb. - II. Odvolání z predpisu prechodné ' pri-
l'ážky k dani z tantiem podle zákona Č. 177/31 Sb., uplatňující ná-
mitky s hlediska § 7 tohoto zákona neprípustné, jest podle § 330 
odst. 10 zákona o pr: daních vrátiti berní správou strane; opatrení 
toto je konečné (nález Č. 11.468/35). 

I. Rentou ve smyslu § 169 Č. 1, pokud se týče § 124 odst. 2 
Č . 5 zák. a daních osobních a čl. 27 bodu II č. 6 prov. predpisu 
ke IV hlave tohoto zákona je rozumeti opetující se plnení, které 
je zásadne omezeno na dobu života príjemcova a pri nemž nejde 
() splácení kapitálové pohledávky. - II. I pfi rente dočasné (to 
jest ujednané na určitou dobu) musí jíti o, plnení, které zaniká 
smrtí pfíjemcovou, nastala-li pred uplynutím ujednané doby, resp. 
- byl-li takov)r zánik plnení smluvne ujednán - i smrtí povinného -
(nález č . - 20.131/35). 

Daň rentová. 



Ptfmé dane. 

Poplatky . 

dto. 

Za účinnosti iákona č. 76/1921 Sb. nelze pfi stanovení základu 
poplalku ze 1?m111v nájeinních ' (pachtovních), uzavrených v dobe 
ád 1. srpna 1919 do 31. ledna 1921 (§ 5 cit. zák.), použíti ustanovení 
první vety odstavce 2 poznámky l k uher. saz. pol. 20 a § 61 uher . 
popI. práv., v tomto ustanovení dovolaného (nález č. 10.227 /36)~ 

Vykonávání lékarské praxe podle rámcové smlouvy s revírni 
bratrskou pókladnou ve Falknove nepodléhá podle § 47 odst. l 
č. 2 zákona o pľímých daních všeobecné dani výdelkové (nález 
č. 10.532/36). 

Jestliže pfi zfízení společnosti" podle saz. pol. 91/55 lit. B. popl. 
zákona ~ tedy společnosti, mající za predmet prospech společ
níku - byly umluveny majetkové vklady, sluší meľiti poplatek 
z umluvených majetkových vkladu, i když se majetkovými vklady 
nevytvoruje kmenové jmení spoÍečnosti (nález č. 11.254/36) . . 

Ustanovení § 95 Č. 4 uher. popI. pravidei (o poplatkové pla
tební povinnosti) není za účinnosti zák. čl. XI:1918 platnou normou. 
pokud jde o ony poplatky z m,ajetkových prevodu, na než se 
tento zákon vztahuje (nález Č. 11.260/36). 

Pi'lmé dane , ' I. Ustanovení ;. odstavce prov. nar. Č. 175/27 Sb. »K § 15 Č. I 
lit. b) zák. o pr. d.«, že opotrebení provozovacích zaľízení je pfí
mým a pravidelným dusledkem jejich užívání v provozu, je y sou
hlase se zákonem. - II. Ustanovení 1. vety 7. odstavce cit. prov. 

.~ nar. »K § 15 č. 1 lit. b) zák. o pr. d .«, že všechny odpisy a ztráty 
mohou byti odečteny jen, když tu jest určitá souvislost s provo
zováním podniku, nebo aspoň s pouhou skutečností, že se podnik 
provozuje, neodporuje zákonu. - III. Predpokladem odečítatel
nosti odpisu podle § 15 Č . l lit. b) zák. o pr. daních z duvodu 
opotrebení nebo znehodnocení majetkových predmetu, v tomto 

-zákonném ustanovení uveďených, je, že dotčené majetkové pred
:mety sloužily v období pro zdanení rozhodném provozu podniku. 
- IV. Provozovna, která v určitém daňovém období nebyla v pro
vozu, není pro toto období součástí podniku, jakožto predmetu 
všeobecné výdelkové dane podle § 46 odst. 3 zákona o pr. daních 
(nález Č. 20.130/35). 

Daň zmotoro· 
vých vozidel. 

Uplatnením zákonného zástavního práva na vozidle a z neho 
plynoucí vecnou ručební povinností je podle § 21 zák. Č. 116/27 Sb. 
a § 266 zák. o pr. daních postižen výhradne subjekt, který v dobé 
vydání platební výzvy má vozidlo v drženÍ (nález Č. 11.185/36). 

dto. 

dto. 

pfimé dane. 

V odvolání z platební V)'zvy, uplatňující zákonné zástavní prá
vo za daň z motorových vozideI, nemuže postižen~7 ručením uplat
ňovati námitky proti puvodnímu predpisu dane {nález Č. 11.186/36). 

Verejnými cestami podle § 8 zák. Č. 116/1927 Sb. rozume jí se 
též verejné cesty obecní ve smyslu § 1 Č. 4 a 5 zák . .. čl , I: 1890 
(nález Č. 10.642/36) . . . 

Námitka, že není tu jmení, jímž by manžel ručil za pľímé 
dane, predepsané druhému manželovi, muže býti uplatnena v odvo
lání z platební výzvy podle § 266 odst. 1 zák. o pf. daních (nález 
Č. 10.600/36). 

PíSOIDQ~ctvO ... 
Dr. E. Hexner-Dr. K. Martínek: Kartelové a syndikalisační pred

pisy československé (Právní predpisy a komentár). Nákladem Ho,sp?
dáfské Polltiky. Praha 1936. . 

V "knihovni ' Hospodárskej Politiky vyšla pred niekoľkými dňan;i 
spoločná práca doc . Dr. Hexnera a Dr. Martínka pód naznačeným ná-
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Už názov 
kona kartelového a 
mentárom. Metoda 
.i)'ch komentárov, 
hu naším 
kon a s ním súvisi 
clémom kartelov ' 
ťaž r(syndikalizač~é 

. nie ukazuje, že sa 
tu obvyklé uv 
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kon, ale aj intenci 
- Výhodou tejto 
všetkých probl 
však nutí čitateľa, 
bi určité ťažkosti. 
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Tento prvý o 
kona kartelového, 
dárskeho života, 
vosti s hľadiska 
petenciou jedn 
rôzne viťahy, 
lov; tento pokus, 
k pr,áci mo'nografi 
čili čitateľom aj 
telového zákona; 

Kniha je rozde 

Časť I. 
úvod. - Kar 

úmluvy. - Preven 
pokračovanie pod 
nej správy. Kartel 
Civilne-právne zai 
činné miesta v 

Rôzne. - Judika 

Kartelový zákon, 
predpisy, obmedzujú 

Nechceme sa na 
vodmi knihy, ktoré 
fom hospodárstva al 
Sú určité miesta v 
noviskom autorov, 
zákona, otázka, čo 
tu však nejde o 
rový. 

Šťastnou my 
predpisov, ktoré 
krá t~e . ich vysvetľ 
v našej literatúre: 




