
ných. Takovou formalitou' je · i podpis člena predstavenstva na smlouvfo 
vedIe podpisu notáre. (Nález z 22. IV. 1936, č. 12.545/36.) 

Tržní poplatky. - Na tržní poplatky, vybí rané na podklade ustano
vení § 97 živn. zákona Č. 259/1924, nevztahuje se ustanovení článku 11. 
nafÍzenÍ Č. 15/1928. - Poplatky ve smyslu § 97 živn. zákona se svým ob
sahem rovnají ovšem poplatkum, vybíraným na základe ustanovení § 28 
zákona Č. 329/1921, avšak liší se od nich právním základem a právní po
vahou. Obce podle § 28 zák. Č . 329/21 Sb. jsou oprávneny vybírati po
platky blíže tam uvedené. Také zákon Č. 259/24 Sb. zmocňuje v § 97 obce 
k vybírání poplatku. Vystupuje-li však obec v onom prípade ve své 
ylastnosti jako územní korporace, politická organisační . jednotka, která je 
p'ovolána ve vlastní pusobnosti úí.konem jí priznané k určitým úkolum 
a která za účelem získání úhrady nákladu, s plnením jich spoJených, .ie 
nadána ve svém území berní pravomocí, - vystupuje v tomto prípade 
jako nositelka určitého živnostenského oprávnení - práva konati trhy, 
kteréžto právo nenáleží jí již v zákonném jejím oboru pusobnosti, nýbrž 
udeluje se jí zvláštním aktem živnostenkého úradu (§ 99 živn. zák.).Pro 
t y a ony poplatky platí také rúzné normy kompetenčnÍ. Podle zák. č. 
329/21 schvaluje usnesení obecního zastupiteJstva o zavedení poplatku, 

' pokud se výberčí pravidla kry jí s pravidly vzorcovými, zemský v Ý bor 
jako dohlédací úfad nad obcemi, jinak vláda (resp. nyní ministerstvo 
vnitra v dohode s ministerstvem . financí), tržní poplatky podle zák. č 
259/24 schvaluje však zemsk)' ú rad jako úfad živnostenský. Kdyby 
byl živnostenský zákon č. 259/24, jako zákon. vydaný po účinnosti obec . 

. fin. novely č. 329/21, vycházel z názoru, že upravuje v §§ 97. a 98. z . části 
tutéž materii, jaká je upravena v § 28. obeé. fin. novely, byl by zajisté 
buď výslovne, nebo jiným zpusobem, (generální zrušovaCÍ klausulí a pod.) 
uvedI, že a jak predpis § 28. zrušuje resp. mení. Toho zákon č. 259/24 
neučinil a tím dává zrejme na jevo, že tržní poplatky podle § 97 pokládá 
za poplatky' docela jiné povahy, než1i jsou poplatky obecní podle § 28 
zák. Č. 329/1921 Sb. Tomu svedčí i tato úvaha: Ustanovení § 97 živn. 
zák. č. 259/24 Sb. kryje se v podstate s predpisy §§ 69 a 70 živn. rádu, 
platného v zemích českých. Kdyby tržní poplatky byly poplatky obecní
mi ve smyslu obec. fin. nov. č. 329/1921 Sb., byla by tato finanční novela 
derogovala predpisum §§ 69 a 70 živn. rádu, a pro tržní poplatky v zemích 
českých p.1atily by predpisy obecní finanční novely. Naopak na území 
Slovenska a Podkarpatské Rusi byl by zákon č. 259/24 derogoval, pokud 
jde o tržní po·platky, predpisum obecní finanční novely. Tento záver je 
jiste - hledíc k unifíkační tendenci živn. zák. č. 259/24 Sb. - neprípust
ný. Je tedy evidentní, že jak obec. fin. nov. č. 329/21, tak i živn. zákon 
č. 259/1924 Sb. vycházely z názoru, že poplatky podle obecní finanční no
vely a poplatky tržní podle živnostenského rádu resp. živnostenského zá
kona Č. 259/24 Sb. jsou podstatne odlišné. Nelze-li však na tržní poplatky, 
vybírané obcí podle § 97 živn. zák. č. 259/24 Sb. vztahovati ustanovení 
obecní finanční novely č. 329/21 Sb., nelze na ne applikovati ani ustanove
ní vlád. nár. č. 15/28 Sb., které je vydáno k provedení zák. č. 329/1921 Sb. 
a vztahuje se jen na obor upravený timto zákonem. (Nález z 23. IV. 1936, 

' č. 12420/36. 

Hovorňa .. 
Dr ... . ár: 

Komerčni inženýri a zastupováni stran. 
Tento článek není než stručným výsledkem pozorování praxe .. Není 

a nechce býti úvahou teoretickou, spíše chce býti pouhou faktickou po
známkou. Chce býti námetem pro diskusi a podnetem mladým ku práci 
v jich vlastní prospech. 

Na úkor právníku uplatňují se postupne stále více komerční technici 
a to i v oborech, kde vládnul dosud právník, totiž v zastupování stran 
pred úradem. Chtel bych proto konstatovati · nekteré príznačné pnčiny 
tohoto stavu, stručne analysovati celý zjev a nastíniti cesty k náprave. 
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Po čtyr až petiletém studiu opouštejí mladí doktori práv universitu 
a vcházejí do praktického života s touhou se v nem uplatniti a založiti 
tak svoju existenci. Část z nich odchází do služeb státu, samosprávy, část 
pak do služeb soukromých a k advokacii. Toliko mizivá část mladých 
právníku dává své služby obchodu a prumyslu. Naproti tomu absolventi 
vysoké školy obchodní zasahují značne do činnosti, spočívající v zastupo
vání stran pred úľa dem, tedy do činnosti advokátô. Tento zjev pokládám 
za vážný a dávám tak podnet pro diskusi. 

1. 
Není sporu o tom, že universita dává svým posluchačlllu v oboru práv 

pouze , teoretický základ pro praxi životní. Je však otázkou, zda v oboru 
obchodního a finančního práva dá jim aspoň tolik, kolik potľebují pw 
život a pro svoji činnost. Počet hodin, obema disciplinám venovaný, ne
ní valný. 

V materii obchodního práva je 'zahrnuto i právo bilanční. .Mú-li 
universitní profesor prednésti tento" tak duležitý úsek práva, pro než 
v obou našich platných zákonech je sotva stručná zmínka (vždyt 'pochú
zejí oba z doby, kdy obchod nebyl tak vyvinut, jako je dnes), musí -
mají-li jeho prednášky býti úplné - všimnouti si nejen predpisu práv
ních, ale i obchodních obyčaju, zvyklostí a techniky vedení obchodních 
knih. Vedení obchodních knih, všímáme-li si pouze vývoje poprevratového, 
doznalo značných zmen. Systém jednoduchého účetnictví pozvolna, ale 
jiste ustupuje systémum podvojného účetnictví, a to nejen u podniku 
snad velkých, nýbrž i u podniku malých. Je nesporné, že značný vliv na 
to má naše školství obchodní, chrlící každoročne radu odborne vzdelané 
mládeže, která se také chce uplatniti. Podvojné účetnictví prodelává také 
svuj vývoj od vázaných knih k .voiným listum. Nastupuje metoda pro
pisovací a strojové účetnictví, účtárenská mechanisace. (O tom blíže ·prof. 
inž. Jos. Fuksa, účtárenská mechanisace 1935). 

Na právnických fakultách se však temto skutečnostem venuje sotva 
více, než stručná zrn.ínka, není - dIe dané učební osnovy na ' to proste 
času. Výsledek? Pru.merný absolvent práv nemá ani 'ponetí o tom, co se 
do obchodních k,nih zapisuje, jak takové knihy ve skutečnosti vypadají, 
nejvýše ví, že obchodní knihy se po určitém období uzavírají účtem roz
vážným a účtem ztráty a zisku, ale již rozdíly mezi nimi, nebo bližší data ' 
z nich nezná a vyložiti také nedovede. 

Je sice pravda, že tomuto nedostatku se na fakultách odpomáhá 
z části v praktických cvičenÍch, což však nemuže dost;ačiti. Pre s to však 
nelze vytýkati pouze dnešnímu studijnímu sy1stému. Dalo by se odponioci 
tomuto nedostatku i bez zmeny učebního plánu, totiž .praktickými cvi
čeními, ale byla by nutná na nich povinná účast všech , a krome toho 
nutná .presná docházka. Za dnešního stavu, kdy z .posluchačô jen část 
praktických cvičení .se účastní pouhým zápisem hodin, aniž by do techto 
prednášek, docházela, nutno také hledati chybu na strane posluchačstva 
v jeho neúčasti prednášek. 

V oboru finanční vedy a práva je zjev stejný. Zde finančnÍmu právu 
venuje se minimum a vý.sledek? Prumerný absolvent právnické fakulty 
nedovede sestavit ani jednoduché priznání k dani. 

Fakulta, jak jsem již uvedi, má dáti hlavne teoretický základ pro 
praxi. Z 'toho pak nezbytne vyplývá, že absolvent fakulty v praktickém 
živote musí - má-li se vubec uplatniti - ustavične svoje vzdelání dopl
ňovati, má nejen sledovati zprávy tisku a úvodníky, ale má také čísti od
bornou literaturu. Nelze na nem prirozene žádati, aby ovládal všechny 
obory právní, je nutná specialisace pro ten který obor, pro tu kterou 
disciplínu právní. U advokacie však takové specialisace nemúže býti do 
dusledku, é!dvokátní praxe vyžaduje 'líce než povšechnou znalost všech 
disciplín právních, jež u advokáta mohou pľijíti v úvahu, (tedy nejel). 
právo občanské a trestní, civ. a trest. proces, ale i právo sp~'ávní, finanč
ní, obch~dní, správní ľízení), má-li advokát býti dobrým a schopným zá
stupcem a poradcem svému mandantu . .Musí býti také ve stálém kontfl.k tu 
s ' judikaturou nejvyššího a nejvyššího správního soudu .' 
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Studuje však mladý dorost právnický dostatečne, venuj~ skutečne 
část svého vDlného času další prupravé a dalšímu vi:delánÍ odbornému? 
Domnívám se, že veLmi málo a jen část mladých právníku se vzdelává 
dál. Proto také musí v oboru obchodního a hnančního práva ustupovati 
komercialistum. . . 

V zastupování stran, hlavne p red úrady hnančními uplatňují se ko
mercialisté stále více, jednak proto, že odborné jich studium na vysoké 
škole obchodní dá jim pro životní praxi nesporne více, než právnické fa
kulty svým absolventum v obDru obchodního a finančního práva, jednak 
proto, že mladí advokáti, advokátní koncipienti tuto konkurenci na vlast
ní škodu umo~ňují tím, že svoje nedostatky odborným studiemn.eod
straní a nesnaží se v konkurenčním boji odstaviti kom. , inženýry pfi zastu
pování stran. Zde nestačí na konkurenci komercialistu hartusiti, 'zde je 
treba soustavne orlganisována práce a výchova prá,Tníku, aby byli pro 
tento boj o chléb schopnejší. 

II. 
Hledati cesty k odstranení závad? Zdá se, že fe to probiém te~žký, 
Spaťfuji zde cesty dve: 
1. Otázka školy, a 
2. Výchova a studium v praktickém živote. 
Ad 1. Na fakulte právnické je treba venovati temto disciplinárn více 

prednášek, pfi nichž treba zostfiti dozor nad docházkou posluchaču, hle
dati cesty k tomu, aby posluchači sami uznali dúležitost discipftn obchod
ní a finančnÍ.. 

, Se strany 'Posluchaču samých je nutno se korporativne na tyto pred
nášky zapsati a skutečne je tak.é v plném počtu absolvovati. Nestačí stu
dovati pouze poslední me-síce pred zkouškami, nýbrž je treba stále a sy
stematicky 'Pracovati za vytčeným cíIem. 

Lze namítnouti, že účetnictví prednáší se na f~kultách také, že zvlášt
ní lektorát je .dokonce k tomuto účelu zľízen, leč, kdo na tyto prednášky 
chodí? Mimo pár zájemcu z. života praktického snad témer nikdo. Proto 

. také Iiemuže býti výsledkú pľíz,niv)rch !pro život. Proto tvrdím dále, je 
treba všimnouti si znalostí posluchaču v t,omto smeru i pfi zkouškách. 
Tím by tí, kte,fí proJevují zájmu nápadne málo, byli pfinuce,ny k !práci. 
. Ad 2. V konkurenčním boji lze účinne zvíte,ziti toliko pfi dúkladné 

príprave a studiu, 'pfi rovnocenném zinerení sil. Proto musí mlad)' právník 
studovati a odborne se zvdelávati jak ve finančním tak i v obchodním 
právu, musí se. sn~žiti, aby se ve znalostech bilančních komerčnímu in
ženýru vyrovnal. Docílí-li toho, pak musí v konkurenčním boji ' zvíteziti, 
pak · musí také predčiti' komerčního technika . . 

Nechci, aby tento článek byl vykládán proti absolventum vysoké 
školy obchodní, kterí se v živote obcho,dni.m, což zdurazňuji, uplatňují 
a uplatniti musí. Do sféry života obchodního ne+apadá dobre zastupování 
stran pred úľady. Kon5"tatuji-li a analysuji-li zjev, že komerční technici 
vyt1ačují advokáty ze zastupování stran pred úradem a to i v otázkách . 
právních, hlavne pak pred úf,adem finančním, pak současne musím konsta
tovllti neco, co 'se státi n eJ:I1.ťil o, totiž že právníci zanedbali své vzdelání, 
v dusledku čehož nejsou v 'konkurenčním boji dostatečne zpusobilými. 
Ph tom pak s' plným vedomím pomíjím dokonce fakt, že komerční inže-

., nýfi, ,pred~ľady finančn,ími strany hlavne zastupující, jsou vet~inou b)T
valí z;lmestnanci revisníh'o ,odboru ministerstva financí, kde nabyli znalostí 
a praxe, kterou po rozvázání služebního pomeru dokonale uplatnili, ať 
již v čÍ1mosti samostatné, nebo jako daňoví kO:l1sulenti v pomeru služebním, 
Konají tak beztrestne onu činnost, která správne u restringovaných a pen-

. sionovaných finančních úfedníku byla stíhána - v dusledku jich práva 
na odpočivné - disciplinárne tak dlouho~ dokud jí nebyla uči.nena prHrž. 
U kom. inžený,ru však není disciplinárního deliktu, ponev~dž služební 
pomer mezi ministerstvem financí a kom~rčním inženýrem byl zcela roz
vázán a není zde proto žádných odpočivnýcll platu. Nelze proto v tomto 
smeru také ničeho namítati. 

Je proto j-edin)rm obranným prostredkern proti konkurenc.i inženýru 
komerčních pfi zastupování stran dukladné studium obchodního a bilanč-
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-ního práva, ať již v dobe právnických studií nebo v praxi, aby praktický 
právník nebyl vždy odkázán n á posudek znaice a odborníka; nýbrž aby 
byl schopen učiniti si sám dokonalého obrazu o stavu veci buď bez cizí 
pomoci, nebo .za součinnosti komerčního t echnika. Je proto také nutné, 
z tech samých dôvodô i studium finančního práva probírati dôkladne-ji 
a to nejen na fakulte, ale i v živote praktickém. 

Jedine tím stane se konkur ence komerčních inžen)"fu ph zastupovánÍ' 
,s tran méne tíživou a méne hrozivou, než je dnes. 

Z p r á.va 
O VI. mezinárodním kongresu pro vedy správní ve Varšave 

v roce 1936. 
Mezin'árodní institut ved .správních (Institut international des sciences 

administatives) úízený roku 1932 se sídlem v Brusselu má mezi svými 
úkoly i po·.fádání mezinárodních sjezduv pro vedy správní. V. kongres byl 
konán roku 1932 ve Vídni, VI. kongres byl svolán do Varšavy na dny 
9. až 16. VII. 1936. Zástupcem československé vlády byl náš vyslanec ve 
Varšave Dr. Slávik a vrchní odborov" rada z min. vnitra Dr. Holdík. 

Na poradu kongresu byly tyto otázky: 
1. Záruky práv občanu v nzení správním a ve výkonu správního 

'soudnictví 
2. Ra~ionalisace ve správách a pódnicích verejných, 
3. Chef vlády a jeho pomocné orgány (pomer k správnímu aparátu). 
Za účelem prípravy kongresu byl pro každou otázku vydán více mé-

ne podrobný dotazník, o jehož jednotlivých bodech mohly interesel1ti 
vypracovati referáty. Referáty ty byly pak podkladem pro správu ge
nerál. zpravodaje ,a pro debaty v sekcích. 

Pro sekci I. došlo nekolik referátu mezi nimi od doc. Dra. Havelkv 
(orízení správním) a prof. Laštovky (informace o československém správ
ním soudnictví) . Zpráva generálního ,zpravodaje profesora madridské uni
versity Gasc'Ona Y Marin pojednáv,ala ve zvláštních oddí1ech o rízení 

:'správním, o nezachování formalít ,predepsaných zákonern, o zárukách proti 
nečinnosti správy, o ru,zných druzích opravných prostfedku v nzení správ
ním, o zvláštních druzích nzení správního, o zasahování fádných soudu, 
o zárukách rázu ústavního a o sporném rízení správním a končila určitými 
návrhy. účast na jednání byla slušná, z naší strany se účastnili odborový 
rada Dr. Holdík a prof. Laštovka. 

Výsledkem debaty byla tato resoluce: 
1. Jest duležito upraviti rízení správní, ph čemž zákonem buďtež 

lll'čeny procesni normy, jež jsou podstatné pro zákonnost aktu . Mezi ta
kovéto podstatné náležitosti náležejí: 

a) princip slyšení strany (výjimky mohou býti stanoveny pro prípady 
patrné nezbytnosti, t. j. ochrany všeobecného zájmu státního, obrany 
státní a pod.), 

b) účast stran v rízení dúkazním, 
c) ,stanovení maximálních lhM pro čhmost správy, 
d) stanovení pripadu, kdy úr'ad má vyslechnouti úrady jiné nebI) 

poradní sbory, 
. e) oduvodnení správního aktu, 

f) doručování a právní .poučení o opravných prostfedcích. 
2. Nezachování podstatných forem ľízení mejž v zápetí ntúčinnost 

aktu správního. . 
3. Buď upravena zodpovednost úredníku (správní, civilní, trestní) 

podle významu a povahy jednání nebo opomenutí, jichž se úredníci 
dopustili jakož i zodpovednost správy samé. 

4. Buďtež upraveny opravné prostfedky správní na ochranu práv po 
Vrípade i zájmu občanu (rozklad, petice, stížnost, rekur.s a pod,). 

5. Jest tfeba líšiti mezi správou státní a správou úradu místních. 
Ve správe s tát n í, a) je-li zcentralisována nebo proste dekoncen

·trována, stačí normální . hierarchický rekurs, 
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