
S radosťou ' sa zmieňujem. o znalnenitej odbornej revui 
»Hospodárstvo a právo«, ktorá pod cieľuvedomou, odbor · 
nou a energickou rukou svojho redaktora Dra Jaroslav;.! 
Chorváta a jeho spolupracovníkov výborne doplňuje prácu 
Právneho Obzoru. O maďarsky vydávanom týždenníku 
»Csehszlovák Jog« m al som už viackrát príležitosť zmieniť 
sa s kolegiálnym uznaním a som presvedčený, že spolu
práca všetkých troch orgánov bude i naďalej tak harmo
nická, ako dosiaľ. 

Nakonec ďakujem ešte zvlášť tak zvaným »starým čle
nom« v)Tboru Právnickej Jednoty, z ktorých mnohí viac než 
desať rokov spolu so n1nou pracovali. Dlhoročná spoločnú 
práca zakladá vždycky aj istý pomer citový. Tým nechcem 
spoluprácu novších a nových členov nijako menej hodno
tiť, no verím, nahliadnu, že stará garda vždy akosi bližšie 
cíti spolu, už aj preto, že má viac spoločn)Tch spomienok 
Z prekonanej dlhoročnej práce. Medzi starými" členmi ob
zvlá.šte ,ďakujem prof. Laštovkovi a hlavnému tajomníkovi 
Bafinkovi, s ktorými som vo smysle stanov najviac a najin
tímnejšie spolupracoval. 

Dokiaľ mi to povinnosti úradu a osobné moje ' pomery 
dovolia, rád budem i ďalej pracovať v Právnickej Jednote, 
ako púhy člen výboru, abych dal príklad, že treba vedeť 
byť i druhým, tretím i posledným, keď toho vyžaduj e do
brá_ vec, a to i v takom prostredí, kde človek bol cez dlhú 
dobu a nepretržite prvým. 

Dr. Vladimír F ainor. 

M. r. Ferd. Tuš: 

-Unifikace poplatku. 
v pos'lední dobe :bylo novým v'ládní'm programem pľivo

deno zrej'mé Iz'rychlení tempa rÔizných 'vetškh unHikručních 
pra-cí, z nichž pľU účel tohoto ôlánku vyty'čuji zej1ména obec
ný zákoník olbôanSlký a civilní soudní rád. Podle toiho Ise zdá, 
že 'p'rece j en v dohl.edné dobe ibude uzákonení-m os:nov týka
jiCÍlch se ted1to 'materií vyhoveno vŠ'eoibecnÝ'm stížnostem 
do ipoma1ého post-up u legislativy sjednocovací, a to alespoú 
ve smeru práve naznačeném. Tím bude nesporne jednak 
v duležitých oborech právních uspokoj ena potreba nej širší
ho okruhu interesentu, jednak učinén další významný krok 
v konsolidaci státu. 

N eméne intensivní j ako v právnkh olborech .s:hor,a vyt:če
ný,ch jes't 'Volání po uni'fikaci, resp. IÚ.prave- dávek, ie1ž naše 
zákonná terminologie nazývá poplatky a jež došly základní 
úpravy zákonné v letech 50-tých minulého století pod ' č. 50 
a 329 ,ro Z. Jde o radu 'dávek, jež jsou jednak poplatky ve 
smyslu úplat za úrední úkony (na pr. poplatek z rozsudku, 
knihovního zápisu), jednak tak zv. danemi obchodovými, 
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Ll dní rád. Podle toho Ise zdá, 
de uzákonení-m osnov týka
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sjednocov.ací, a tO' alespoú 

"'ím bude nesporne jednak 
spokojena potreba nej širší
činen další významný krok 

LvnÍ'Ch oihorecih shora vytče
sp. úprave' dávek, je1ž naše 
piatky a jež došly základní 
, minulého století pod -Č. 50 
:ž jsou jednak poplatky ve 
la pr. poplatek z rozsudku, 
zv. danemi obchodovými, 

vybíranými -u príležitosti aktu právního obchodu (na pr. t. 
zv. -poplatky z právních jednání a prevodu pro prípad smrti, 
daň z obchodu cennými papíry). 

P0'crhopite.lne. Jdeť o dávky, s ni,mi'ž Is'e určite setká v ži
v-ote ~aždý oibóaJl1, nekterý dokon'ce v prípadech 'velmi ča
'l.tých n~bo v takovém vzt.ahu, ž-e, nevz~l-li včas v úvahu 
bfOO1:eno pO\p'latkové, ohr'Olžuje efekt pripravovaného ú.ičinu 
hospodálrského ať již rádným IPo-platkelm a Um IspÍ-še je'šte je
ho ,zvýšením ve pŤÍtp'ade duchodkového prestupocu. 

V pOipllatdch jde ,o dáv:ky up-rave:né rozlsählÝlmi nepre
hledný,mi a nMIlnoze z-as-taralými pt,avidly, jež by,la bezpoč
tukráte - a to čalsto z,cela nesystelmaUcky, podle okamžité 
p-otr-elby - Imenerna a dorplňorváma la 'o ni1chžexLstují nekoli
kaJazyčné texty, j~ž jtsou zvlášte pfi styku na Ipr. 'z olb-lasti 
redpovaného Iprávla rakolliského s OIbl.alstí uherského poplat
kového systému čalSto téžce pŤistupné. 
- Uvážime-li nazll1a;čené .zá,sa;dní vady obou plátných sylsté

mu pop'1~tkových, vy:svetlín1e si snadno netrpeilivé j iž volání 
po jakékoliv pomoci, tedyalespoň 'P'0 modernilsu líd UJnifi
kaci, Jež .by umožnila ry,chlou a spol'eihlivou orientaci v .oho
ru popl.atlku, z'ajišťující po:platntku platbu dávky v rozsahu 
zákonném, jej nepoškozujkÍlm, jakož i využití všech 'výhod 
popJatkových, dhránicí jej pred olstrÝlmi následky p.o p-fí
pade i nerrímYls,1ný,ch dôchodkový-ch prestupku a Uisna,dňující 
mu hned pfi civilnéprávnílm sjednávání právníiho jednání ná-
ležitou \ka;lkulla1ci i IS hre-mene:m ipop'IratkovÝlm. -
.. ' Plrá:ní prorj-evovaná IZlej\ména v poslední dolbe tak intell1-
sivne p.o úprave 'záJkonu a Ipopl:atcí.Clh nevyverají ovšem vý
lučne Jen z touhy po ls.truJčných, jasných 'a jednoduchých 
normách; jsou též projevy propagující úpravu pouze urči
tých pŤedmetu poplatkový,ch, proiZTazujílcí více méne sna
hu,aJby . pro o:nen p-redmet poplatrku, resp. !pro u14čitý okruh 
obyvate.llstva byl-o bre1m-en-o :poplatkové Isníženo. Snahy tyto 
vykazují kardill1ální vadu, IQrbzvlášte závažnou v nynej.ší de
solátní hospodárské sitnalci, p.okud medbajke chronické pa
sivity státnm,o hospodarení, Isnaží se ve,dome na Ipros:pe:ch 
poulze jedné vrstvyohčanstv,a z,me-n:š-iti určitý, spolehlivý ' 
pramen Istátních "príj-mu, a:niž by současne sme-rovaly k otev
rení nového zdroj e ,\príjmového. 

Než hlasy interesentu jakéhokoliv druhu a vyverající z ja
kýchkoliv tendencí nejsou jedine smerodatny. Kategorickým 
i'mpe"ľ'ativem :pro úpravu Ipoplatkú a:lespoň v nejnutnejším 
rozsahu a časovým n1ezníkem pro ni jest uzákonení unifiku
jících osnov obecného zákoníka občanského a civilního 
soudního rádu spolu se zákonem .o soudní pfíslušno:sti, po
nevadž práve tyto obory právní tvorí jeden z neidúle'žitej 
ších piHru 'pro sys'iém poplatku. U ry.chlené si,ednooení v 
iechto ohore-ch práva približuj-e i nutnost úpravy v'šeobec
ných poplatkú práv:ních apop'latku ,S-QIudních. 
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Jest samozrejmé, že ,se se Izahájení-m p'ľípra'Vný'ch prací 
pro Jakorukoliv úpravu rečenýclh poplatku nevyčkávalo, 'až Ise 
dostaví shora uvedený impuls. ľracuje se již od drahných 
let, jak toho v)11ža,duje i z,asluihuje dHo, jež Imožno, jak vy
svitne z ,da:lšfho 'obsahu ,člá'llJku, !bez T:QIzpaiku nej en jeho oIb
Isahem nýbrž i 'sezretelem na finanční efekt jí'm doci,lo'Va
nýl) kiá'sti ,mezi nejvý'Zlna,mnejší lelgislativní práice 'českoslo
venské. A ,práve' vzhledem k této dúležitosti popIatkovéhO' 
zákona odporU!čuje ,se, aby byla tÍJmto 'Ôlánke.malespoň v 
lhlavních obrysecih~achycena dOlsavadní ,dlooooletá činnost, 
6merující k celkové úprave poplatku, jakož i výsledek této 
činnosti. Své poznatky sdeluji pri tom pouze jakO' O'soba 
soukrO'má a referující objektivne beze zretele na určité záj 
my resO'rtní, a nutno tedy s tohO'to hlediska PO'hlížeti na ná
hledy a návrhy v článku O'bsažené. 

Článkem sleduji v prvé rade účel, aby načrtané jím O'b
rysy dosa'Vadníah výsledku prípr.avnýcih p'rací, jejkh 'roz,sah 
j ikvaJlita, j'akož imHieu, v nemž prá,ce pOlč.a1y a byly provo
zovány, byly za;chyceny tisk-elm a uchovány pro budoUicnost. 

Že první mo!~nou a žádoucí etapou v celkové úprave po
platku múže býti pouhé sjednocení a nikoliv pronikavá re
forma celéhO' ,systému, prokazují výsledky všeich až dosud 
provedenýah prí[ma.vný·cih pr.ací v oboru poplatku a dávek 
k nim razených, trvale neustálená hO'spodárská a politická 
situa,ce v cdém takfka svete a neva'lné vyhlídJky na zlep
lšení v tomto is'meru v dQlh~ledné ihudoucnosti, 'ľ'Ovnež tak i 
ce,lkem nesjecLnocený stav zákonodárstvj 'v právnkh oho
reich, IS nilmi:ž poplatky úzce sou'Visí. IY'še poukazuje na 'm'ož
nost a účelnost IprostéhO' ,sjednocení, 'm'ajfcí'ho ,Zla Ú!če[ od-
stramenídup1icity recipov,aný'ch právní'cih norerp _a 'čas,té ne
rovnosti jej ich sa'zeb, jakož i ,z,achování - poklid móžn:O' -
statu quo jak cn do Hnančního efektu popilatku pro Istát, tak 
co do zahezpečení ,dlouholeté a V1žité 'zkuše:nosti pOip,latní:ku 
a úra,du a z tohO' prýšHcí judikatury la právní bezpečnosfi, 
tedy ISj ednocení .smerují'cí k udržení všestranné kontinuity 
a pripouštejfcí 'zmeny, doplňky, zlepšení a JakékoHv jiné re
tuše jen v ,míľe nejpotf'elbne'jší. 

První cH jednoduché uniHka,ce se tedy pro.zatímne ne
zabývá poplatky, které jsou již upraveny zákony českoslo

\venskÝlmi,a1čkoliv i 'z,de jest již~části pľiprav'en Imateriál 
hotový anebo v ponenáhlé príprave se nalézající pro budoucí 
splynutí techto dá'Ve!k !s pOpllatkový,m ;zákonem v,šeoJbelcným. 

Této jednoduché unifikaci dlužno dáti prednOist :pred 
r,adikální cetlkovou reforlIDou. Y :prítomnosti i v dohledné 

1) Ve státním rozpočte na rok 1935 preliminován jest výnos kolku, 
právních poplatku a tax částkou 1.260,700.000 Kč, dávek k poplatkum za
razovaných pak částkou 355,950.000 Kč, dohromady tedy částkou Kč 
1.616,650.000. 
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.sí. IVlše poukazuje na 'm'ož
c'ení, !m'ajicího ,Zla lÚJče[ od
,rávní1cih norem :a loas,té ne
o:ování - poki.úl ffio.Žno -
eiktu ,pop1-atku pro Istát tak 
nžité 'zkuše:nosÚ pOip,lat~í:ku 
tury la právní bezpečnos.fi 
'" , v ' ?;en! vsestranné kontinuity 
lepšení a Jakékoliv jiné re-

:e se tedy proza tímne ne
lpraveny zákony českoslo-
Zlčásti pľiprav'en Im.ate1riál 

'e se nalé:zající pro budoucí 
rý,m ;zá~onem v,šeoJbecným. 
lu,žnO' dáti prednoIst pred 
prítomnosti i v dohledné 
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hudoucnosti dlužno se uvar-ovati jakékoliv pronilkavé refor
my, ponevadž efekt dalekosáhlých reforem je nejistý a nabý
vá mnohdy vlivem nejrúznejších 'činite!u nepredvídané ne
bo i nepredvída telné tvárnosti. 2) 

Podle zákona 4311/1919 a jeho provádedho nafÍzení Čís . 
501/1921 Sb. z. a n., o' zrizení ,ministerstva pro sjednocení zá
kon?dárs}'Ví :a yrganisace správní v Čelskoslo'velliské re;publí
ce, Je k, UJpr~ve obo.u pOIp'I!atko.vý1oh !systému, .pokud spočívá 
y prost~/m ~Jednocení, nesporne pŤÍS'lušný tento úr.ad. Avš'ak 
1 to.to uz~e v~mezení kOlmpe:te:nce vzfbudi1lo celou radu po
chyjbnosh, 'Zda a v jaké míre muže ,minilsterstvo UIlliHkace 
pri této úprave též refOľlmoiVati. IKdylby by/lo bývalo. ľ'ozhod
~uto na !pTospech t'akové širší púsohnosti ,miJnisterstVla uni
h kace, byla by zus-tala 'povážHvou okoInost, ž,e osnovu tak 
dalekosáhlého významu by ;v~pra,covalomin~steľstvo unifi
kace, kdežto. ,mini,sterstvo fina:ncí, resortne eminentne inte
:esov~illé, :by s,?ad Imelo své ,specielní resodní Izáj\my uplat
novah dodateone prosazování'm IS'vý'ch návrhu :a nésti pfi 
tom ústavne zodpovednost hlavní. . 

Již z této úvahy plyne nutnostco nejulŽlší koorpeľíace olhou 
rel~enýo~ centrálnich úr,adu .alespoň od doby, kdy pfÍpravlllé 
prace nahudou konkrétnkh forem, Jaikož i nadrade'nost mi
nist~rstvva ~!ilnancí 'v tech prípadech, kde sJUlší rozhodovati 
me:~l nekoHik'a -refoľ1mníimi návMY. Než pf-es nekonečné po
l emrky , ľ'ozho'Vory i porady o telchto otázkách nedo.spelo se 

2) Jako príklad uvádí se zákon 78/1927 Sb. z. a n. o stabilisačních bi
la?cích, jehož zf~jmey nezamýšlený efekt odhaduje ;práva rozpočtového 
vYyboru poslanecke snemovny N. S. R. Č. , 1935, Čís. 238, k vládnímu návrhu 
menícímu a doplňujícímu práve citovaný zákon, takto: 

y ~ Jak pron,ikavým zpusobem projevily se dusledky: zákona o stabili
sacmc~ ~)lI~nCICh a ovšem také zákona o pľímých daních, zejména usta
nOV~~l1,mI, ze ~apravená daň s prirázkami je odčitatelnou položkou nebo 
pouzItIm holdmgu, poučí nás techtb nekolik cHer· 
Podle uzáverek státních účtu v r. 1925 činil vý~os na 

delkových 
v r. 1926 

obou daních vý-
375.8 mil. Kč, 
379.5 » 

v r. 1927 294.7 » 
celkem tedy za . tato tri léta . . . 1.050 mil. Kč. 

, Po účincích daňové reformy a zákon; o stabilisačních bilancích činil 
vynos na obou daních výdelkových: 

v r. 1928 jen . . . . . 97 mil. Kč, 
v r. 1929 jen 153.8 » 
v r. 1930 jen 192.1 » 

celkem za tato tri léta , . . 442.9 mil. Kč . 

T o znamená ztrátu pro státní pokladnu jen v techto tfech lete ch a to 
vletech konjunktury . . . . . . . . . 607.1 mil. KČ 

Z tráty pro autonomní svazky pri 470% prirážek v 
y. techto letech . . . . . . . . . . . 2.383.37 mil. Kč 

Prmesly tedy výhody v zákone o stabilisačních bilan
c~ch s ostatními výhodami v zákone č. 76 značný 
ZIsk poplatníkum z duchodu státu a automních 
svazku v celkové částce . 2.990.47 mil. Kč. 
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zpo<čátku il< zá'V'aznému' vyrešooí otázky kompetence. náleži
té · koaperace a ke stanavení presnéhO' prruc.QIvníha plánu. 

T 'ento stav 'Ovšetrn nezna'menal stagnaci v prí'P'rav.nýoh 
pra/CÍcn. Již v r. 19214 byl dohataven podf'athný text V1šech 
recipovaný.ch predpilsu o kolckh a .právnfch papla1Jdch a 
nejdule:žitejších dá-v.kách jim na roveň postavený:ch. By/ly 
tak zachyceny aba systémy paplatkavé a pfi tom aba texty, 
pokud ta Jen Ibylo mo~na; spoJeny tak, alby ustanovení shod
ná i ',divergujfcí byla lehce 'p.atrna. N 'a pr~ní 'lJahled je vi
deti, že pfipravelné texty ne\Illely snad pre.dstav'Ovati .obvyk
lý komentár zákona, nýbrž be,z:prostrední po!mucku pra sty
lisaci navých .unifikavaných textu. Celek daplnen praváde
CÍ'mi InafÍ'zení'mi, výnosy a judikaturau. 

Byla úmyslem, aby ta.to dilo v'edle práve naz.'naóenéha 
účelu slaužilo ješte k docílení jiného efektu. Podle platných 
predpisu (vlád. nar. 50111921 Sb. z. an., § 4) má býti sjed
noc-Q'vání záko:nu ;provádena Iminlsteľ'lstvem ru)!liHkace z,a sou
činnosti ostatnioh 'mini1sterstev, .po príp.ade též jiných úra
du a odborníku, pokud pak by šlo o predpisy týkající se 
účetnictví a . kontroly, za součinnosti Nejvyššího účetního 
kontrolního úradu, podle poradu, který vypracuje minister
stvo pro sjednocení zákonuv a organisace správy v dohode 
s ostatními ministerstvy a schválí vláda. 

Tato součinnost skýtá podle zkušeností minimáiní výsle
dek, není-li náležite predem pripravena. úradu pazvanému k 
součinnOIsti tfe\ba dodati dastačujkí ,materiál, aby mahl na 
jeho: základe le:hce a 'rYlchle podle svýich odborný.ch znalo stí 
rozhodnouti ve smeru pra účel paplatkové unifikace žádou
c~m. Takovýto postup nutno ,pakládati za nutný Hm vílce, 
.P'onev.adž sande podle nynejších pomeru Isa'Íva existuje re
ferent, který Iby byJ určen výhradne j en pro agendu ry-ze 
uniHkwční. Je tedy pochapitelno 'pľO'č vzniklI úmV-Sil rozmno
žiti tisk ern shof'a uvede:ný elah~,rát ·a ľOlZesla ti Jej ex offo 
vš~m činitelum, kterí pri unifika~i : poplatku pficházejí 
v uv/ahu. ' 

Bylo tu vlastne plánem totéž, .co bylio IS Úlspe'chem pro
vedeno s vrvnimi nástiJny osnovy v:š·eoheonéha zák.oníku 
ah!čanského.3) 

V :pfÍ'pade osnovy .obecnéhO' zákoníka OIbčanskéhošlo si
ce již o konkrétní osnovy jednotlivých statí budaucího zá
k~ona, .al~ ~.až,dý, kdo Je .obeznwmen ,s ·m.a'teľlií poplatku, ,mu
SI uznah, ze v race 1925, Ikdy j ešte neexi,stoval'a 'žádná česká 
p':lihlikace uv~déjÍICí texty oibau pJ·a:tnýlch ,systémU' 'Porp1atka
vych a kdy pres to se mela počíti s vlastní unifikací za nej
širlší soulč~~9:s~i ·.všech záj·emcu, byloO Iby rbývailo nanejvýš 
vhodno ľ'oz:SIľ1h znalost olbou Isystému pOIp1latkavých v 'celém 

, 3) Srovnej: . Z~kon, . kterým se vydává všeobecný zákoník občanský. 
Navrh superreVlsm komI se, II. str. 7 a 8. Vydalo ministerstvo spravedlnosti. 
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te' neexilstovala 'žádná česká 
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státnim 'ÚJzlemí 'n.a vše,,~hny eventueilní ,sp'-olupr,acoV1niky pH 
jakékólivúprave ;póplatklÍ. 

. Očelu, j ehož bylo úmyslem 'do'Ski vydáním a rozšÍlrenÍlffi 
ex olHo sbÍ'rky platných U'sJánóyenÍ 'Pop'latkových, '1i-elbylo 00-
hlJ,žel d,()isaž~no; .elab.Orá,t byl ~vydán náldadelm 'soukromým a 
plní Jako , ikorrient~r rpoplatkovýclh U's'tanóvení ,platných v r. 
1926 .úJkó1, jenž pôvodne zarrnýMen 'I~ebyl. 'CVyCfa[ , Čes1ko
slovenský Kompas, Praha, sv'. XI., Sibírky komentovaných 
zákonu rep. Čsl). , 

, y lé~tech 1926 a , ,nás,ľ~dujkích nest~ se čin~ost uniHkační 
v -p1borti poplatku Jednak k 'lprezko4'šenÍ, jednak k dO'plúová-
ní;~t'h0ra . ,zmíneného e'lahorátu. - , ' , 

":o 'V :" piekladech " z ,reči maďarské shledáno ', množství ~' zá
vad, ponevadž prvními preklaclateli nebyli vždý ' finanČní 
právníci. Závad-y nepresného :prekladu byly však nale'zeny 
i 'v úr.ednfch textech 'madarský,ch zákolIlu, '.vy,dainých -v. reči 
slovenské a nemelcké. ' 

, Elaborát bylo nutno vše'StDanne ,doplňovati. Nep,adají tu 
ha váhu 'a-ni tak ~česk~,s10venské' núrveHs:a'ce .pooplátkovýclh zá
k.onu, jako stále uroiteji 'se 'týs-ujícíosnovy všeobecného zá
~(~'llíJ~~v o ob~aJnskéh,o 'a 'eivi1Iii~o rádu- ' soudního, dúležitýích 
to p'llnu 'p'ro system ' poyplätku . 
. "V vtom~:o s':meru upravilo ,sÍ'ce uniHkačnÍ ,činnost ji'ž ,vlád
n1 .. n~r'. v501/,l?211, Sh. :z;. a 'll., §, 3~ ôds't. 2, staill'ovícím, ž·e po
d~e potreby J e~t ~zhledem il<: významu véci pľÍ'zvati ininister
~t'vo' 'unl1fikace k soulčinnosti ji'ž Iza Iprípravných pra,cí. · Než 
zdárné pr~vádeÍ1í tohoto ustanovení naiáží pro nedostatek 

, konceptn~ho , p~rs0!lállu ' 'na obtíže. ldeální by :byJO', kdyby 
ref.erttfI p~,acují~kJí na ' uriHikaci poplatku by-lo 'toHk, aby 
,k,aždém:u 'Ip:oihla lbýJi pÍ"i,delena úl:čitá partie práve 'Vlznikají
cího práva n~Hriailooího, iia pr. 'jednoniuciviLní soudní 'rád 
dru~éniú ',právo ' de-dick'~, ' tfet,ímu p,távo vecné atd. TalkovÝ 
referent obez~ámený dokonale s výsledkem- a plánerir sjed
nocení pOlplätkového' mohl hy se úiÔastniti všech je,dnání o 
cizích osnovách 'ap ovo,. seznatí je 'snadno do nej menších 
podrobnÓstí, jakož i posouditi, cO pfinášejÍvýznačného pro 
u~~fíkaci 'P0pla'~ku ,!fila ';p,r.~e}aiký ' no-vý predmet poplatku, 

, neJakou .. novou 'zá!sadu' 'cÍ"\7iHstiíckou; vyžadujÍ'CÍ v záj mu fisku 
pHmefClJ?-éprotiopatfení 've všeobecných ill'stanotVenkih po
p~atkovyoh nebo v sazehníku, po príp,ade ne1jaké vysve'tle
ní v ' p.fí.paďriéin provádechn 'n'afizéní : neho v úr'ed:nim pou
,čeťIí pro ' vriit~ní potrebu 'úradu 'prislúhujících právem po-

' plat~ovýJm. Souoinnost · takto ~nformov,aných referentu by 
''-p'ak ' z'aručovala - doko'nalejšIosnovu 'sjednócující systémy po
,pIatkové i rychlejšI j"ejí': ·yypracoVám'í. Talkfo ideálne 'reš'ená 
spD!U'p~rá,ce- na cizkh 'o,snov.·á:ch 'nebyla . však dósud sorganilso

. vána ' a ' pro ne,dóstatek 'koriceptního' per.sonállu· ani sorgani-
sovárrä' býtilÍl'emúže; 'o, ' - , ď : :'.' .. ' • 
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Dosud jest sta'v talkový, že relferent praicující na- uni
fikaci poplatku musí si vše potľ~bnésám 'z ,dzioh O'snov, jak 
po partiích nebo v celku docházejí, pracným studiem opa
tfiti. Je na bíledni, že takovýto postup zpomaluje vl3!stní 
práci v oboru unifikace poplatku. ' . 

Abych ilustrovalI dosah pre'dcházejí'cích dvou vet, uvá
dím z bezpočetných prípadu tyto typické príklady: 

1. ·p.ar,a'g'rafy 325, 324 a 323, olsnovy obec. zák. oibč. sta
noví: . 

'»Jestli:že Istaviba vYViedená n.a pú,ze1mku 'vlastním za,stavu
je cizí pozemek jen malou svojí částí (prestavek), pfipadne 
pozemek prestavkern zastavený stavebníku i tehdy, když 
vlastník o pre\stavku neve1del, a to 'staveibníku poctrvému 
za náhradu obecné ceny, staveJbníocu nepoctivé'mu za ná:hra-
du~O'dy. . 

Plakli by vl.~stník pozemku vedet že se staví na jeho 
pozemku a tomu, Ik,do IS taví pocNve, toho bez zlbytečného 
odkladu nezakázal,mÍIlže se j elnOim dOlmáhati, ;aby se ;mu 
za p01zem'ek da'la 'cena obeoná. 

Zfídí-Jj kdo stavbu ze svého ,staviva na cizim !pozemku 
bez vedomí vlastníkova, stane se stavba částí pozemku«. 

S hledi'ska .popIatkového sluší míN' za ' to, že prechody 
majetjku, jež jest rešiti podle techto ustanovení, nutno blí
že vys'Vetliti aJespoň v nejakém návodu pro úf.ady popIlatIky 
vyme'rující, uvážíme-li, že uvedené §§ upravují jen nejjed
nodušší prípady a že vznikn ou značné obtíže pri jejich 
výkladu, nastoupí-li místo vlastníka je-onoho ví!ce sp oJu
vl:astníku.Vlšem takovým eve1ntualitá1m mus·í oopovídati 
/krome j rný'ch . ustanovení 'zv lášte též saz. pol. 45, rak. ICzá
pi'sy do Iknilh pozemkových), která tedy bulde uprav-ovati 
vedIe prevodu té'ž prechody -majetku, ať již lZ nidh ibyl po
platelk nem-ovitolstní z,apr,aven čiH nk. Prli tom bude nutno 
hráti zrete! na to, že jednou pujdeo zá!pilS vlalstnictví pou
ze dddaratorlní' :~na pr. pri pr'e'C1hodu pOlz;e-mku okupací po
dle hlavy 8., osnovyo. z. o.), j:jJndy zase o 'zápis neibo soud
ní uložení Ustin pr'edstavující 'Podl'e osnovy O . lz. o. ne1zhyt
ný dovršující akt pro na:bytí vlastni'ctví {na 'P'r. pN p re v o
de ch vlastnictví nemovitostí zapsaných- i nezapsaných a 
nepochybne té'ž pfi prechodeoh vlastn~C'tví podle výroku 
:soudu nebo úradu adminÍlstratiV'ního podle dOlsti nej alsného 
§ 338, osnovyo. z. 'O.). 

VedIe práve dončené saJz·eb:ní položky pHJdou v úvahu 
též ustanovení o i'mmobillárním pop,l!atku, v nkhž bude nut
no podle osnovyo. z. o. pamatov-aH v'edle pre vod u 
v l a stn ic t v í, t. j. vedIe skutkových podstat, jež platný 
dosud o . .z. o. subsumuje 'Pod pojem »naibytí vlastni!ct'Ví ode
vzdánim«, též na podobné pHpady j ehn . pre c ih o' ,d ti' p'fí
klepem, pfikázání1m pOlzustalosti, vyvhvstnením, konHslkácí, 
prevzetím 'zalhrané pôdy podle § 26. zák. 329/20 a t. pod. 
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Všechna shorá ' dotčená ustanovení O'snovy o. ,z. 0'. n~ají 
nespo1'\l1Ý vIiv též pri ľ'o~hodování o p'rípa.dné 'stylisa,ci ,§ 1. 
A) ,čis. 3, popI. z á\](. 50;50 r. z., kt~rý 'svý1m dOls'ava,dní'm zne
ním se na ~ne !nevztahlije, ponevadž pa'matuje pouze na 
právní j .e ·dnání (v ičetne .s m.1u v) 4)-, jimiž .se vlast-

' nietví k nemo.vit;olsti . p f e v. á d í, . a . nezná .. prípadu) kdy 
vlastnictví nemovitosti ,pre'cházíipso iure následkem pouhé
ho prá vn í h o ú k o n u soukromoprávního, na pr. prove
dením . ,stavby podle shora uvedený.ch ustanovení .. civHne
právních nebo prO'vedení'm úkonu, jLmž' :se nalhývá Vlla'st
nictví okUlpací, vydržením .. Takovéto prípa,dy ' nalbytí vila-st
nietví nemOIhou· býti dohre kryty r§ 1., pO'pl.zák., pone'vaďž ' 
na ·labilní ·civHneprávní úkony (na pr.stavha, óhra:žení lou
ky, sklizení -útody -a pod.), ná,sledkem který,ch vI.astlliictví 
ipso: iure 'pre'clhá/zí, nelze vázati vznik poplatko'V'é povin
nosti; ,civilnepráVtní efekt te'Clhto prá~niClh úkonumu.že totiž 
býti mnoh dy zvrácen právní cestorU. Pfi pO'platk'Ovém re
šelnÍ t~k:ovýchto pfÍipadu bude :ra:dno bráti se cestou, jjJž 
na~nacUJe pozn. 1. k saz. 'Pot 6, ,cf.s. nar. O' sO'udníoh po
pJatcich 'Z roku 1915.5

) Podle toho byl0' by tedy l~praviti 
§ 1., iV části jednajkí -o úrednfdh úkorriech I(lsoudnkh i mi
mosouldnich) " dop'lňkem, . že :s.äzeb:nílk stanoví, pfi který'ch 
Ú'r'edních úlkonech dlužno ' ješte platiti pOlp1.atek rz' prevodu 
.m·ajetku. Prípady pak pre.chodu vlalstni-ctví, kdy ned0'jde 
k cesteprávll1í, kdy 'Se na pr. prechod okupací po'Zemku na
stal.ý proste -zapí-še do ,knihy pozemkové, ' an~ž rby ná-sledkem 
-toho došlo k dalšímu fizení ' soudnímu, nUtno zachytiti co do 
pŤevodního poplatku 'v sazební položce45 (zápisy -do knih) . 
Pfi vy~lastnení dlužno ovšem bráti ' zretel na dávku za prí-
sluš!lÝ úrední úkon,' ' , 

2. Jako da'lší príklad zdlouhavé a oibtížné prá,ce' referentu 
unilHkaoe poplatk0'vé bylo by l!ze uvésti poplat~o:ve a ,civil
neprávní- rešení pO'jmu p r í 's l u š en 's ts í vec i. 

BO'sud j~st . otázku, ,cO' 'možll1os hlediskazákona poplat
kového · pokládati za príslušenství veci, ' rešiti v eelém státe 
jedine podle predpisu civi,llního práva v nej:šrrším slova 
smyslu, tedy nejen podle zásad o: z. o.; nýbrž i na pf. podle 

, 4) ~ 1. pcpI. zák . . nezmiňuje se též .o -právním úkcnu pcsledníhc pcfí
ze~l1, a~ tct<? v ysaze?níku pfichází; to platí též .o smenečném protestu, 
S!lpul~Je neJ~sn~ »dav~u z ,cbc~cdnícl). ~ živ~.o~!enských kni9,«, ačkcliv 
pre~m~tem, d~,:ky nem. ~a~lľ techtc , kmh, ~yb,rz ptukazní mcc zápisu 
{pravmc~ uk<?nu) .dc. k~lh te~h y kc~anyc? Pravm jednání ' (na pf. kcupe) 
v - takcve kmze hstmne osvedcene nem krytc fečencu dávkcu . a musí 
bý-ti . samqstatne. z.p.cplatnenc ~ 

-5) »Z, rozsudku, .. jímžse p ·f i s u 'z uje vl:'\.stnictví nemcvité veci na zá
~Iade vyC!.rže.~í, n.ebl:1? :zapyr~vcvá? menší p,cp~at,ek než z úplatnéhc pre
vcdu .dc_~<?e~e, nem<?vl,~e . y~yc.1. P ~. 1 ~ .o u d í ~ l i _ S~ .op etne j ednc a . tctéž 
v~~stmck~ pravc, _ bud p~)uZltC vsak tchctc ustancvení tclikc prc první 
pnscuzen1.« . - ' 
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§ 12'1. horního zálkona. Oo je podle rečeného práva pfíslu
šenstvíu'l neníov~tosti, to sdíH poplatkove" osud ve'ci hlavní, 
je-li i ci'ViLneprávní osud pfislušellliství stejný {Boh. 42125/218). 
Jsou tedy dosud pľíslušenstvím veci nemovité ty movi
tosti, které jsou .?ákonem nebo vuH vlastníkovou určeny 
k trvalému užívání veci hlavní a které v dobe vzniku po
pIatkové povinnosti jsou v tomto stavu pertinence a mají 
v nem . setrvati (Boh. 4038/1928, 3605/1027). Koupí-li nékdo 
nedaleko mesta polní hospodárství k účelu pareelačnímu a 

, získá-li koupí tou též fundus instructus statku pouze k dal
šímu rozprodeji, nikoliv ale aby pokračoval v jakémkoliv 
rozsahu ' v obhospodáfování (Boh. 3628/1927; Budw .. 11:910/ 
1918, Boh. 143511923), není fundus pľíslušenstvím nemovi
tosti. 

Pfi tom vyvinula se na základe platných dosud ustano
vení o. z. o. ta poplatková praxe, že nerozhoduje otázka 
vlastnictví ·movitého pHs1UJšenství. Toto stJalnovisko Hnanč-
ní praxe, ·ač jest civilisty 'často vytýkáno jako krajní Hs
kalism, joe vš,ak z'cella oprávnené s hledi!slka finanční vedy. 
Pfi poplatku i lmm.obHár!I1í,m, který tu vlastne v první rade 
ip'Ťichá:zí v úvahu, jde o dávtku, j iž ukládástát Ismluvcúm 
civi,lneprávní,m u príležitosti práVlního jednání tvoľícíh.o 
predmet poplatku (n'a pr. z trhové smlouvy) z pohybu ma
jetkového prozrazujícího určitou kapacitu majetkovou 
smluvcu a tedy i jejich schopnost nésti nejakou specieiní 
státní dávku, t. j. poplatek imobi,lární. Pro o'cenení této 
berní kapacity ne/boli 'pro zjirštení zálkla-du pro 'vy,merení 
imobHámího pop~'atku je ne ro,ZihOldn o, zda: vJalstník hotel\l 
a jiný vlastník hotelového inventáre p'rOodáv:ají svujmaje
tek jedinou ~smluvou neho dve'ma Isoučasný,mi smlouva,mi, 
jediné osolbe nelbo dvern·a opet do oddeleného vlla'Stll1ictví, 
je-li jen v dobe V1~niku poplatkové povitllnolsti zjišten na 
'strane prodávajicfch 'Úmyslprodati hotel se za fí.z ení,m , na 
strane pak kupcu úmysl koupiti hotel se zarízení~ k dalšímu 
Pfov01ZU , a v rOlZsahu ja.kémkoHv. Predme'tem ' prechodu joe 
hOotel IS pľí~:lušenstvtm, ičílmž j est dán i zákila,d pro vyme'rení 
'popla1iku. -, · v l~ ,~~~ 

Není tedy pr-Oo unifik'ační .osnovu poplatkovou priJJa
te'lua nová úprav.a ,príslušenství podle§ 2134. osnovyo. z. o., 
pOodle nehož predpokládá pojem pHslu/š-enství stejného 
vhl1stní'ka ve'ci hlavní i príslušenství. Touto úpravou ·má 
býti vyloU!čen v .oboru práva civHnílho z pojmu pľí'Sil1lišen
siví vedlejší ve'c Oosoby }iué, na pr. nájem'cé nébo ' p.acJhtýre, 
a to h~avne se Izr,eteJ'em na právo exekuční, tkteréž hledisko 
však pri v:zniku 'poplatkové povinnoIsti nepr~chází v úvahu. 
Proto 'musí osnova , uniHkujkí pophÚky a- hledkí ,pok-ud 
,možno zachovati status quo, fixov,ati dosavadní praxi 'po
platkovou 'co do pfísluš'enství veci zvláštnÍ-m pravi.dle/m. 

3. Jlako ďa'Lší prípa,d s.oučinnOosti re!f.erentu poplatky uni-
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O'snovu poplatkovou pHj,a-' 
)odle § 2134. OIsnovy o. z. o., 
~'m prí:s:lu/šenství . stejného 
ll'ství. Touto Úlpravou 'má 
vlhlía;? z pO'jmu p ľÍ'SllUiš en
pr. naJem'ce neho ' p:acJhtýre, 
o exekuční, lkteréž hl'edisko 
inno'sti nepHchází v úvahu. 
popl'a~tky a. hledkí . pokud 
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~ci zvláštnÍ'm pravi.dlelm. 
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h kuj iéích ha él'Zílch ó!srt.ovách se uvádí úvaha o- rozsahu § 
335 OIsnovy o. z. 0.

6
) • ' 

Jde o' novu'm upravuHcí jednak zvláštní civÚneprávní 
charakter horský,ch ohat ochranných nebo chat weekClndo
vých· a pod. {vec nemovi-tá, samostatná v právnílm olbcho
de, jež není částí pozemku), jednak o 'nový ,dos,ud nepo,j'me-
'llovaný ,c:iviilneprávní pomer, jenž ·· není tDtO'žný ·s právem 
stavební\m {Izák. 86/1912 r. ·z.). 

P?neva,dž jde o Istavby, které :se vletech pop.revr.atových 
vel'ffil r'Ozlmohly a -i 'dále ro,z,máhají, bude nutno v osnove 
zák:ona ' Ipoplatkovéhó, trelbals i jen UinHikují'c~ho, pam,ato-
vah na samostatnou sazební položku nebo alespoň na heslo 
salZ,ebníku určující sazbu pro prípad píls-e:mného nehO' jen 
ústního kont~aktu, ' ph čClmž by mel ~r býti stanoven té-ž 
zvláštní jednoduchý iz:pusob oceňovací, nutne ovšem od
chylný nd zpusobu , zavedeného pro oceňování práva sta
v:~bní?.o . . Tako'Y.é .ocenélní by p3:k platilo ·i pro . [J,revod vlast
l1!!~tvl k takoyé 'stavbe (bez 'pozemku). ~ PH toin bylo iby 
tez pamatovah na oceňování pro prípad, že vla(stník chaty a 
v~a<stnH( po'Zemku pro-dají souČ.a:sne svuj ,majeték do nedH-
ného vlastnictví. . '. .. 

~odrobné studium osnov zákonu nepoplatkových, jež 
no pfi unifika'ci poplatku konati vede 'často k rpoznatkúm 
j~Ž navrho.v~l'teii cizÍrCh osnov uldou, jejriJchž dúsJedky b~ 
vsak s hledlska celostátního, bez obJIe-du na úzké hledi'sko 
~otľeb a záj'mu reS/p. tendelll'cí jediného resortú ,mely být i 
odstranény nebo alespoň zmírnény. 

, 4. Je ~u 'na pf. predp,ils § 289 osnovy ·o. z. 00.
7
), upravujicí 

za:ka~ z,cl'zení a zavazení nejakého práva {též pohlc-dávky). 
V dUJsledku tohoto- ustanovení muže se státi 'že dédic ob
drží z 'pázu,stalosti ,dúm ;stižený záka'zem podie § 289. osno
vy 0.; Z . . 0'., z'u-dlužený sice, nilkoliv však v té mHe, alby to 
vylucovalo možnost dališího hypotekárníhD 'ZatÍ'žení. Novou 
hypotéku nemuže dedk v dúsledku ustanovení citO'v. § kon
Jraho'Vati ani k zapravení dane ,dedi'Cké, takže, nemá-li ji
ných ' prostľe~kú, doj de k reaHsaci zákonnéhO' zásfa'vního 
IJrá va za tuto daň. 

NebO' 'se bude ,dedk v tako'vémto prípade domáJhati s 
pôukaJzlem na nezavinené prekážky prít09í Ipro spilacení dá-

I .' 

6) Byla-li s úfť!dním povolením ztízen.ana cizím pozemku stavba jako 
samostatná vec, dovrší se prevod vlastnictví k takové stavbe stejne jako 
prevod vlastnictví k nezapsané I.1emovitosti. 

. Podrobnosti ustanoví zvláštní zákon. . 
Cl. XXVII . . uvozovacích a provádecích predpisu k .osnove o: z. o. 

- 7) Smluvený nebo posledním ponzením ustanovený zákaz zcizení ne-
ho. z8:.v~zení- neja~éhQ práva zavazu~e toliko prvního nabyvatele, nikoli je
ho ~edIC.e nebo Jmé právní nástupc~. Proti tretím osobám pusobí téhdy, 
byl-l~ _ ustanoven me.zi manžely, rodičem . a dítetem, ať vlastním . nebo 
osvoJ~nf~, ne.b m~zi jedním Z. nich a manželem druhého a byl-li vlož en 
do vereJne -kmhy. . . 
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ne dedi'cké a finanční úrad je _ také, nebude-li j inéhO. vý
slovného p'redpisu, povolí. Je tedy patrno, že Iby v dúsled
ku ustanovení cit. § mohlo úmyslným opatrením soukromo
právním dojíti ke zpomalení tempa ve splácení státníph dá- . 
vek, tedy v oboru poplatku právních k pravému opaku to
ho, co intenduje zákon 65/1933, a lôeho ,se snaží státní Ispráva 
docíliti ,zavedenÍ-m výhod pro včasné plátce státnkh dávek. 

Musí se tedy § 289 osnovyo. z. o. zaibývati i unifikační 
osnova poplatkového zákona, v prvé Ťade ji\ž z toho duvo~ 
du, ,aby vylo<učHa Jeho právní účľn ph z,cizení ne~o zav~~
zení k cíli zapravení dlužných státních dávek. (PartIe o PrI-
ročí). 

(Dokončení.) 

Dr. Th. Nussboa,um, sen. p<res. N. S . .a J,~n SOiUOOUp, r,adla N. S.: 

Rozhodnutia Najvyššieho súdu: trestné. 
K § 278 a 344 tr. z.: Usmrtil-li pachatéľ poškodeného v úmysle vo

pred uváž,enom len za tým účelom, aby sa zmocnil jeho movitých ve~í, 
ide o materiálny súbeh zločinu vraždy a lúpeže. (Zm III 178/34 zo dna 
8. IX. 1934.) 

Naj v y Š š í s ú d zamietol zmätočnú sťažnosť obžalov~ného, od
súdeného pre zločin vraždy podľa § 278 tr. z. a pre zločin lúpeže podľa 
§ 344 tr. z., pokiaľ uplatňovala dôvod zmätočnosti podľa § 385, č. lb) tr. p., 
ako bezzákladnú z týchto d ô vod o v : 

S hľadiska vytýkaného zmätku podľa § 385, ČÍS. 1 b) tr. p. vytýka , 
sťažovateľ, že obžalovaný bol nespravne uznaný vinným 'okrem zločinu 
vraždy podľa § 278 tr. z. aj zločinom lúpeže, poneváč z okolností ziste
ných v prvej skutkovej otázke neľze usudzovať, že obžalovaný usmrtil 
poškodeného v úmysle predom uváženom . a že , skutkové- ok<?lnosti zistené 
v prvej a tretej skutkovej otázke taktiež nedávajú dostatočného podkladu 
pre záver, že obžalovaný usmrtil poškodeného za tým účelom, aby mu 
po činu odcudzil peniaze a že tento skutkový stav pripúšťa .možnosť, že 
obžalovaný pojal úmysel poškodeného okrásť len po jeho usmrteni. 

" Námietky tieto sú bezpodstatné. Podľa skutkového stavu zisteného 
v prvej skutkovej otázke usmrtil obžalovaný poškodeného tým SPÔSO" 
bom, že naňho z bezprostrednej blízkosti vystrelil z pušky namieranú 
ranu, takže brokový náboj aj so zátkou vniknul tomuto pravou stranou 
krku do hornej časti ľavej polovice pľúc. Čin sa stal v noci vJese, kam 
obžalovaný poškodeného vylákal pod zámienkou; že pôjdu na zajace; 
pušku prichystal si obžalovaný už pred činom. To všetko urobil obi alo
vaný preto, že počulopoškodenom, že má ušetrené ' veľké peniaze, ktoré 
si doma uschováva, čo sa o poškodenom všeobecne rozprávalo. Vo tretej 
skutkovej otázke je zistené, že po tomto čine vyňal obžalovaný poškode
nému z vrecka sväzok kľúčov od jeho bytu, vniknul pomocou týchto do 
bytu, prekutal celý dom a odcudzil z koša poškodeného, ktorý_sLkľÚČ,om 
otvoril, peniaze a boty. Poneváč okrem tohoto skutkového stavu neboly 
zistené žiadne skutočnosti, ktoré by poukazovaly na iný motív usmrtenia 
poškodeného, možno zo zisteného skutkového stavu správne usudzovať , je
dine na to, že obžalovaný usmrtíl poškodeného za tým účelom, aby sa, zmoc
nil jeho peňazí. Z tohoto a z celého zisteného postupu a spôsobu, akým 
obžalovaný poškodeného usmrtil, najmä, že si vopred prichystal pušku, 
že v noci pod zámienkou vylákal poškodeného do lesa a tam ho z bez
prostrednej blízkosti usmrtil ranou z pušky, plynie bez pochybností, že 
jednal podľa vopred zosnovaného plánu, tedy v úmysle vopred uváže
nom. Nemýlili sa preto porotci, keď dali kladnú odpoveď aj na druhú 
právnu otázku danú podľa § 278 tr. z. a na štvrtú právnu otázku danú 
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