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Dejiny práva v zemích českých . 

. Placht Otto, Č e s k é dan e 1517-1652. Praha 1924, str. 180. Kniha 
Plachtova jest jednou z nejzajímavejších knih poslední dobou vyšlých 
o hospodárských a právních dejinách českých. Kniha autorova zajímá 
se dobou, která dosud byl'aJ velmi málo známa a velmi málo o ní po
jednáno ,ve vedecké . literature hospodárských dej in. Začíná rušnou 
dobou, začátkem století 16. a končí dobou, kdy vznikla berní rola. Doba 
další zpracována jest Pekarem a, proto kniha Plachtova navazuje na dno 
Pekarovo tím, že lící dobu predchozí. Dno Plachtovo je dílem cenným, 
ač tak, jak vyšlo, nebylo zamýšleno. N eboť jest dHem nehotovým a ne
úplným. DUo vzniklo, jak autor poznamenává r. 1917 a tudíž v dobe, 
kdy tu nebylo archivu býv. dvor. komory vídeňské. Pres to založeno 
jest na boha<tém materiálu archivním, jak archiv.u pražských tak i ven
kovských mest českých. Phnáší proto mnoho nových poznatku, které 
\;}udou snad podrobnejším studiem doplneny, které však jsou správny. 
DHo vzniklo jako obraz celkový. Využilo dosavadní literatury, ale autor 
oociťuje nedostatky tam, kde monografií není a vhodným zpusobem dává 
podnet ku monografickému zpracování určitých otázek. 

Dílo delí se na dve části . Je tudíž neúplné, neboť melo obsahovati 
cásti tri. Část prvá jest částí historickou, pojednávající o vývoji daní 
v daném období, část druhá jest částí systematickou, probírající jed
notliV'é druhy daní. Část tretí neuverejnená a nehotová mela pOJednati 
o berní správe. 

Jak pa.trno látka jest velmi dobre rozvržena. Prihlédneme k obsahu. 
Autor počíná rokem 1517, kdy st-a!lo se duležité usneselllí českého snemu 
o dani maJjetkové. Líčí jeH pHčiny, její účinky a provádení. Probírá 
ostatní dane a postupuje pak k dobe Ferdinandove. Doba tohoto pa- ' 
noV'níka protkána jest nití stálého sporu mezi panovníkem a stavy 
o rozvržení berní a o' nové dane. V techto pokusech jest duležitý rok 
1534, kdy stavové op,ouštejí soustavu berne majetkové a zavádejí »alca
value, daň z prodeje. Pokus tento ztroskotal a snem vrací se za th léta 
do starých kolejí. Autor v kapitole další velmi poutave líčí, jakým zpu
sobem došlo ku zdanení poddaných a j ak toho sta'Vové využívali. Sta
vové hledí uniknouti, ale král využÍvá s'Vého vítezství r. 1547. Po smrti 
Ferdinandove stavové vyšší svalili veškeru tíhu berní na stav mestský 
osvobodivše se sami od daní. Do posledních let 19. stol. spadají pokusy 
o nové dane ao zdanení stejnomerné, se strany královy také o zvetšení 
výnosu. Za války turecké na, počátku stol. 17. ,vzriistá bi-emeno berní, 
vznikají nové berne, dane dHve výminečné stávají se pravid.elnými a 
dusledek toho jest nespokojenost zeme. Za toho stavu ukládá pak české 
povstání nové úkoly zemi. Po vítezství císarove nastává berní abso
b.1tismus. Když byla obnovena ústavnost ve smyslu pobelohorském 
r. 1628, využili toho stavové zpusobem dokonalým a veškeru tíhu berní 
prenesli na poddaJné. Zatím vlivem. pomeru válečných za války tficeti-
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leté a také nedokonalým zpusobem finanční správy bortí se systém 
usedlostní. 

V druhé části jedná autor nejprve o dani majetkové. A tu opet 
velmi jasne a poutave probírá zpusob priznání ku dani, pravidla odhad~ 
a. jak byl prováden a zmiiiuje se o skutečném výnosu. Pak obrací se 
ku dani domovní. Vykládá povahu a podstatu této berne, její provádení 
a vybírání a konečné výsledky její. V kapitole další autor mluví o po
sudném, o jeho v)-znamu hospodárském, o výberu a o pokusech zdoko
naliti ho a tak zvýšiti výnos posudného.Pak jedná ješte o dvou zvláštních 
zpusobech d,aní : o daních prodejních a o dani dikhodové a pripojuje 
k nim pojednání o dani židtl. 

Probrav takovýmto zpúsobem druhy daní, k nimž mohlovšem pro 
úp)'nost pri.pojiti pojednání o taxách, líčí autor, jakým Zpllsobem byli 
jednotliví stavové za'tíženi, vyzdvihuje zvláštní postavení stavu vyšších 
a. dotýká se otázky presunu daní vrchnostenských na poddané. V této 
kapitole autor naráží jasne na, obtíže, s kterými se setkává každý, kdo 
pracuje na vy1íčení určitého systému bez predchozích prací monogra
fických. Autorova práce bude tu zajisté pobídkou badatelum jiným. Po
slední kapitoly jednají oberním zatížení Čech v pomeru k ostatním 
zemím koruny České a k zemím rakouským a· konečne v doslovu o pre
chodu k berní role. 

K dílu pI-ipojeny jsou dve tabulky o počtu berních jednotek sou-
s tavy usedlostní a o prehledu dane domovní v mestech. Rauscher-

Weizsäcker Wilhelm, Die L and f rem den i m b ä h m i sch e n 
S t a a t s r ech t e d e r .v o r h u s s i t i s ch e n Z e i t. Praha, 1924, str. 
21. Autor, docent na právnické fakulte nemecké university v Praze, vy
dává výňatek vetšího pojednállí, které zú stává v rukopise pro neutešené 
-dosud pomery tiskové. Zustává v rukopise na škodu vedeckého badání, 
neboť, jak patrn() již z prehledu, pi-ineslo by mu uverejnení celé práce 
užitek. Autor probírá tu otázku dosud v naší literature neprobádanou 
<!- prece pro vylíčení práva mestského velmi dúležitou. Činí tak, jak 
p~trno, s použitím hojného materiálu pramenného . vyčerpávajícím 
použitím literatury. 

Autor nejprve konstatuje souvislost českého mestského úízení 
s nemeckým a prechází ku vytčení pojmu hosta v mestském právu če

ském. Upozorúuje, že tu treba rozeznávati hosta v širším smyslu ·a 
v užším smyslu. V širším smyslu jest hostem nejen státní príslušník 
ózí, nýbrž i príslušník jiného mesta českého. V uiším smyslu jest 
'pojem hosta omezen pouze na pi-íslušníky cizího státu. Pojmy ty to 
ovšem podléhaly vývoji . .v kapitole druhé mluví autor o vlastním právu 
11OStU. Probírá predne nejdldežitejší otázky styku obchodního. právo 
dlužní, právo 'dedické hostu, dále zvláštní predpisy policie bezpečnostní 
a soudního rízení: Zmiúuje se tu zvláš te o obstávce a o fízení o ní. 
Tretí kapitolu tvorí pojednání onabytí obyvatelského práva v' mestech. 

Jak z uvedeného patrno, jde o otázku historickoprávne velmi dule-
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žilou. r'\ l1toruv pi'ehled dává tušiti cenu jeho pojednání a bylo by si 
jen práti, aby v nejbližší dobe vyšlo. Rauscher. 

Právo ústavní. 

Dusil Václav, Č e s k o s love n s k é prá vos p o l k o v é, Praha 

Účel spisu ie podle 'slov autorových dvojí: jednak podati verný 
obraz pla'tného práva spolkového a spadající sem judikatury a poskyt
nouti tak praksi vhodnou pomucku, vedie toho však nalbádati ku pre
mýšlení o nové úprave. práva spolkového a býti tedy jakousi prípravou 
k refprme tohoto duležitého obo}u právního. 

Autor souhlasí s názorem, že jednotný moderní zákon spolkový je 
státní nezbytností prvého rádu; poukazuje zejména na normy o 'poli
tick)Tch spo1cích, jejichž zaostalost je podle jeho mínení príčinou, že 
politické strany si utvorily a, tvoi'í t. zv. volné organisace, což je eufe
mismus pro organis,aiCe nezákonné, ale státem trpené. Tvurcové rakou
ského rl uherského spolkového práva postavili radu prekážek klidnému 
roz voji politických stran, majíce zi'ejme v úmyslu zabrániti pevnému 
zorgani sování mocných činitelu politick)'ch. Skutečn)T život šel pres 
tyto prekážky: politické strany se utvorily mimo zákon, Tak jsme dnes 
(stej ne' jako již pi'ed pi' evra.tem) v situ aci, že politické strany, které mají 
ta.k ohrÓml1)T vliv na stát, jsou de jure organis·acemi nezákonnými. Pri 
nové kodifikaci spolkového práva bude proto nutno ,správne upraviti 
též vznik, život i zánik politick)Tch stran. Práve však tato otázka bude 
tu podle autora asi kamenem úrazu; proto autor nehledí budoucnosti 
vs ťi'íc s prílišným optimismem . 

. . --\uto r uvádí nejprve pramen y československého práva spolkového, 
a to v oblasti b)'valého práva rakouského, uherského a v územích in
korporovaných, dále pak normy vydané v oboru spolkového práva od 
prevratu, načež podává definici pojmu spolku jako »souhrn osob (práv
nick)lch nebo fysick)rch), sdntži',rších se dobrovolne podle predepsaných 
norem v samostatnou osobnost, za účelem sledování určité dovole':lé 
či.nnosti,c: nechce se však obírati spolky v tomto širokém rozsahu, nýbrž 
pouze spolky zi-ízenými podle zákona ze dne IS. XI. 1867, č, 137 f. z. 
a podle tomuto zákonu odpovídajících ministerských nafízení ze dne 
29. IV. 1873 Č. 1394 pres. B. TvI. cl! ze dne 2. V. I875 Č. I508 B. M,. platných 
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi; pak jedná o ústavních zárukách 
svobody spolkové, o vzniku spolku, o stanovách, o zákazu utvofiti 
spolek, o činnosti spolku, o zmene stanov, o pobočkách a svazech, o poli
tických spolcích, o státním dozoru, o zániku spolku, o trestních usta
noveních a . o mimorádných opatreních. Pri projednávání každé otázky 
prihlíži autor soubežne k právním predpisltm platným v historických 
zemích i na, Slovensku a v Podkarpatské Rusi a registruje hlavní (ze
jména novejší) judikaturu. 

Již z nastíneného obsahu je zjevno, že Jde tu o knihu, která nejen 


