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l a pfi tom kritickým v)rkla_ 
tu ce právní, srovnává je s po
z;vlášte polské a francouzské. 
ku československého státu a 
postavedí (význam) ústavy 

~na instituci ústavního . .,o1.du, 
~mu zákonodárství, a ~nad ji 
:0 stabilitu čs. ústavy, o níž 
á (str. 23). V oddílu druhém 
,rincip demokracie, postavení ' 
dogmaticky tvrdí, že ústava 
)ro Podkarpatskou Rus, což 
í vlastní moc zákonodárnou, 
Tretí oddíl je venován Nár. 
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.5hromáždení; pojednává se tu obšírne o jeho funkcích autonomních~ 

.zákonodárných, atd., o postavení senátu, postavení N. Shromáždéní, 
Stálého výboru atd. Zajímavé jsou vývody auto rovy o referendu, dále 
ú ustanoveních §§tt 75-78 ústavní listiny o politické odpovednosti 
vlády, kterážto ustanovení považuje za zbytečná vzhledem k zásade 
parlamentní vlády, na níž je vybudována celá naše ústava. 

Oddíl čtvrtý vénován je moci vládní a výkonné. Za.bývaje se od
povedností presidenta republiky, zastává autor správné stanovisko, že 
president republiky nemttže býti ani po uplynutí své funkce sti:1án 
pro jiné trestní činy za svého presidentství spáchané, než pro vele
zradu (str. 120). 

Autor považuje dále prím)' styk presidentuv sN. Shromážde
' 1Ím podle bodu 6 §u 64 ústavy, vzhledem k jeho neodpovédnosti, za 
nebezpečný pro presidentovu autoritu a vážnost. N a stranách 134 až 
149, kide pojednhá o vláde, venuje spisovatel obšírné místo sporu v cs. 
literature vedenému o to, do jaké míry je podle naší ústavy pfípustna 
delegace moci zákonodárné. 

V oddílu pátém pojednává autor o moci soudcovské, v šestém 
o právech a svobodách (občanských, :pfi 'čem-ž se vyslovuje velmi 
'-kepticky ojejich skutečném významu právn:im, v oddílu sedmém 
.() ochrane menšin a právu jazykovém, pri čem ž nesprávne tvrdí n :1 
_"tr. 167, že československý jazyk je fikcí místo právním pojmem n a
ším jazykovÝm zákonem zavedeným. 

Záver vyznívá ve velmi vrelý a príznivý úsudek o čs. ústave. 

Spis je velmi pekný, znalost odborné literatury veliká, bibliografie 
č s. literatury z oboru ústavního práva, pfipojená na str. 178-182, ne
obyčejne pečiivá a úplná, a jak již bylo v jiné recensi rečeno, je pote
šitelným zjevem, že polská odborná literatura má toto soustavné díl o 
o naší ústave. Dr. Horáček ml. 
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Haensel Paul,. D a. s ,S teu er s y 's tem S o w jet r u s s I a n'cl s. 
Ber I i n. (Preiss). 1926, str. 176. 

Spis jest prekladem 2. vyd. ruské;10 spisu profesora university 
v Moskve a reprodukuje stav až do konce bi'ezna 1926. Vznik a vývoj 
systemu berního v Sovetském Rusku stál a stojí v bezprosti'ední sou
-vislosti se zavedením a rozšírením nové politiky hospodárské. V části 

prvé líd se exp ro pri a č n í p o l i t i k a, jež ovládalla na začátku 

a v jejiž dusledku odpadla nutnost, ano i možnost nejaké politiky berní. 
Dane považovány za prostredek k provedení vyvlastnení zbytku ma
jetku, který zustal v rukách tfíd majetných. Vyvrcholení nastalo (30. X . 
19I 8) zaVIedením jediné mimorádné IO miliardové dane revoluční. 
Výsledek velmi sklamal - došlo jen 16% stanoveného obnosu. Sou
<časne došlo ku naturálnímu zdanení zemedelství tak, že mely býti postí-
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ženy všecky prebytky hospodáľské produkce až na nezbytné minimum
~xistenční. Současne s výmerem berním me lú býti každému poplatníkovi 
sdeleno, že dlužné množství jest majetkem státním, jež ponecháno mu. 
pouze k uschove. V expropriačním smyslu byly i pretvoreny dane 
starší na pr. daň duchodová. Taková politika. vedIa k tomu, že pra
meny berní zmizely úplne, daň lIlaturální vedIa ku úbytku výsevu. 
Spotrební zdanení dúsledkem nationalisace prúmyslu ztratilo smyslu 
a bylo nahraženo »pfirážkami «, ve prospech státní pokladny pri pre
chodu zboží ze státních podnikú organisacím rozdelujicím. Pretvo
rení celkového národní~10 hospodárství na základe regu lované produkce 
a rozdí lení objevilo se nepro(vediteln)rm. Aby zemedelsví bylo pri
vedeno k vetšímu výsevu a industrie k stupňování produkce by l o ti"eba 
n o vé p o l i t i k y h o s pod á r s k é, jež rozvádí spis v části druhé .. 

Širokým vrstvám selským byla dána možnost zemedelské výrobky 
uvésti na vo lný trh a stát dal právo továrnám obstarávati volný trh 
a dosti volnosti pfi hospodárské činnosti. Stát, jenž odsto'l1pil takto 
značnou část svých pr íjmú občanúm byl ale v dúsledku toho nucen. 
uchýliti se ku daním z nove utvorených prebytkú dt"tchodu obyvateI
stva. Z počátku došlo, ve zpúsobe velmi primitivní, k opetnému za
'vedení z dan e fi í ž i v n o ste n s k é ho. Však vzrustající poti"eby 
státu vyžadovaly dalšího vybudování všech možných daní pI-ímých a ne
pHmýc~1. Použití krajne primitivních forem bylo z počátku nezbytností: 
organisace berní byla málo vyvinuta a chybely i jakékoli podklady ku 
určení platební mohoucnosti nhných skupin poplatníku. Novou orga
ni-sací, a doplnením úradu finančních umozneno prebudování pr i
mých daní. Priibehem let 1921- 1925 byly zavedeny tyto pľímé dane 
penež~í: ,daň :Živ'nostní~ všeobecná ~daň občanská (v podstate daú 
z h lavy), daň ze služeb ručních a potažních, daň duchodová a ze 
jmelll, daň dedická, jediná daň zemedelská, daň z renty pozem" 
kové, daň honební, daň vojenská (od skupin osob neoprávnených 
k službe v poli). Daň občan\ská a daň ze služeb ručních a potažních 
byly povahy provisorní a byly záhy odstraneny. Po tretí Z::l

veden druh dane občanské ' v r. 1924/25. Daň ze jmeni z jistila 
jen velmi nízké nahromadení jmení a byla odstranena r. 1924. V roce 
1923 a 1924 by ly 'zavedeny 6%ní nucené zápujčky loterní. Podrobnému
rozboru jednotlivých daní pľímých a uvedených zápúj ček venována 
tretí část spisu (str. 27- 131). V části té jedná se i o dani kolkovní a 
jiných poplatcích. Daň kolkovní vybírá se z písemností a dokumelltu, 
jež uvedeny v podrobném abecedním seznamu. Jest značne vysokou 
a sazby jsou velmi rozmanité a komplikované. Tíhu její zvyšují dopI
ňující poplatky notái'-ské a dávky lokální. Poplatkt1 jest celá rada (s tr. 
119). Daú živnostní velmi komplikovaná vybudovaná dIe systemu 
tHdního na základe . zevních známek a míst a podléhají jí všechny 
podniky obchodní a prumyslové i remeslníci a živnostníci jednotliví 
uvedení ve zvláštním seznamu. Svobodná povo lání jsou od I. X. 192 5 
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od dane osvobozena. Dalí. tato zvaná dan í pat ent n í doplnen a 
),d an í vy r o v n á v a c í« v podstate dan í obr a t o v o u, která se 
platí pololetne z docíleného obratu. Živnosti a obchod prepychový pou.
léhá zvláštní, zvýšené dani živnostní, jež puvodne zahrnovala velmi 
značný okruh zboží a byla značnou (až 240/0 obratu). Když však , ši
roké vrstvy se více obracely ku konsumu prepychovému« byla ' daú 
obmezena na značne užší okruh. Společenstva požívají dalekosáhlých 

výhod pri :cdanení živnostenském. 
Spis rozvádí podrobne rtlzné závady systemu zdanení živ,nosten

ského, zvlášte dane z obra'tu, podává proposice reforemní a obrací se 
zejména proti velkému počtu výhod, jakožto principielne J;1eOdt1VOd
nen!ých. Dalí. du cho d o v á . doznala rllzných promen v postupu času. 
V nynejší úprave podlé~1ají jí osoby fysické. i právnické. Poplatníci 
rozdeleni ve čtyri ti-ídy a zdanení rozpadá se v daň tr í dní s pe v
nými sazbami a v daň pro gre s s í v n í z duchodu úhrnného. 
Od dtlchodu celkového odrážejí se nutné výdaje provozovací 
(nikoli plat členu rodiny). Odrážky rodinné jsou projektovány.. 
dosud ale nepozustávaH. Rozdí1 mezi dtlChodem založeným a ne
založeným se nečiní však pri dtlchodu z mzdy odráží se prvých 
900 rublu a honorár spisovatelský bHe se v poloviční výši. Delníci a 
zfÍzenci mají právo splácení v částkách tak, že sráží se dalí. ze mzdy 
mesíčne. Dan i tr í dní vy týk á se jeH universálnost, pretežování 
úfadu, houfná bezv'ýs ledno st vybírání, komplikovanost a n ízký výnos 
~ výtky, jichž, tu vetší jinde menší dúvodnost í, autor podrobne se 
zabývá. Dalí. pro gre s s i vn í jest nadmerná. 

Daň ded i c k á podává jen malý výnos vzdor značným sazbám 

vzhledem k obmezenÍ dedického práva jen na descendenci a do obnosu 
10.000 zl. rublu úhrnné hodnoty poztlstalosti (pfebytek prip adá státu'). 
Daň jest progresivní daní nápadovou tak, že z podílu obnos 1000 rublu 
jest dane prost . DIe nového zákona s platností od 1. kvetna 1926 Z<l

vádí se zdanení massy pozustalostní značne progresivní, dIe zás~dy t a 
rifu prostupňovaného a odstraňuje se zárovelí. (za současného ponechání 
pouze dfívejšího úzkého kruhu k dedictví oprávnených) hranice dedická 
10.000 rubli't. Současne zavedena i daň z dar U, jež formálne pOZtl
stávala již v létech 1918-1922. 

. Dan e s pot i- e b n í - akcízy - puvodne zavádeny takové, jež 
stihaly určitý blahobyt a potreby zbytné (tabák, víno atd.), zá11y došlo 
ale i na daň ze soli a jiné dane, postihující široké vrstvy. »Pfirozene, 
uvádí Haensel - »nemuže si sOtvetská vláda dovoliti luxus zdanení 
danemi neprímými zmírniti v pomeru k dobe predválečné tím mén'~, 

ježto by tím umenšena byla možnost výdaju pro účely kulturní a bylo 
by nezbytným silnejší používání tisku bankovek, t. j. daleko značnej

šího zatížení delníku a úízen.ctH a chválí prednosti daní spotrebních 
jakožto bezbolestné formy zdanení, jež umo·žlí.u je velkou massu po
platníku systematicky postihnouti. »N ení možno rozdílu mínení, že· 
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platné sazby bern.í daní spoti'ebních vubec a zejména ty akcízy, jež 
pOIstihují sedláky, potrebují zvýšení. « Význam akcízu stoupá co rok. 

Podíl jich na celkovém rozpočtu obnášel v r. 1922/23 - 20,6%, 1923/24 
30,50/01, 1924/25 38,1%/ 1925/26 53%. Pomerne snižoval se výnos daní 
pfímých. Akcízu jest celá velká rada na predmety nejrozmanitejši, 
zejm. i predmety ,potreb nezbytných. DIe statistiky, ve spisu uvedené, 
význam posledních stále se zmenšuje (v r. 1922/23 67%, v r. 1924i25 

50% všech duchodu z akcízu). Spotrební zdanení neproniká daleko dl) 
\"si a postiiluje pomerne značneji obyvatelstvo m,e·stské. 

Dekretem z 12'/X1. 1920 byla c l a zdvižena témer úpln)e, ježto 

· obchod vývozní a pHvozní soustreden v rukách lidového komisarství 
pro obchod zahraniční. Po zavedení nové politiky hospodáfské, vypra

co.ván novÝ tarif, který uverejnen 9./II1. 1922. Nyní platí celn.í t a rif 
z Sp. 1924. Príjmy cel ní trpí nedostatečným stfežením hranic pro ti 
podloudnictví a četnými osvobozeními, jež poskytují se ruzným orga-

· ni s·acím. M'imo cla pfívozního pozustává finanční clo vývozní, jež na
počátku' zatežovalo velmi značne četné druhy zboží. Nový taríf vý-

· vozn,í zaveden zák. z 26-/1. 1926 a jest v nem zastoupeno jen devet 
druhu (taJI<; kaviar, santonin, vosk aj.). 

Pokud se týče dan í lok á Iní c h stala se posléze úprava »pro

visorním zákonem finančním kommunálním « z r. 1924 a 1925. Obce 
d ostávají jednak pr í del y z nekterých daní státních (tak živnosten
ské, dedické), jednak mají právo vybírati pri r á ž k y ku nekterým 
dávkám (d. živnostní, diichodové, soudním a notárským poplatkum) 
a mohou zavádeti radu s a m o s t at n Ý C;l d á vek (tak daň domovní 
v mestech do X hodnoty a celou radu dávek spotrebních). Místní fi
n an,ce jsou pretíženy. 

V rozpočtu pro r. 1925/26 uvedeny dane obnosem 1885, obchod 

1499), dráhy 1345, pošta a telegraf 154) jiné 459 mil. rub lu. Tlak berní 
jest nadmerný, jak patrno i ze značných zadrželostí daňovýc:l. 

Spis H·aenseluv jest prvým, který reči ruské neznalému, umožĎujet 

bližší nahlédnutí do finančního ho.spodárství sovetského Ruska z hlť'

diska vedeckého. Na četných místec;l pripojeny poznámky kritické. 

Pomeru v sovetském Rusku neznalému lze ovšem težlw objektivne 
' usuzovat, zda kritika Hci smela v'še, co ríci mohla. K úsudku opač-
· nému svádí namnoze obraty dikce velmi opatrne volené. Funk. 

Politická el<onomie . 

. Wagemann Ernst, A lIge m e ine Ge l dIe hre, L Band: Theo
· ri e des Ge1dwertes und der \tVährung, Berlín 1923, str. 367. 

Profesor Wagemann z berlínské university, známý svou knihou 
. o penežních pomerech v Chile, hodlá sepsati velkou knihu o penezích 
' na nov)Tch základech. Dosud vyšel první svazek, obsahující základy 




