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VíCleJ nežli kdy jindly v historii posto'u pildJn,e's pmblém
,,5 t

.á tah o s po d' á; Ť s t v í"d:o popředí živ1otního záJmu každé-

ho nár,o da,. Státem s Med~silm tohoto problému rozumJÍJme s'o uhrn
Vleřejl1ych moci, jak ISle proj, elV'\lIj~ l1e výkonu hmkcí, zas,tálVaný'cih
ve řejnými sva,z ky vlvhec. A nen~dne:s taik!řka obonl ve vykonu
tě' chto funkcí, v němž by V'e[-,e jné slVaiz ky, v pa:vé' řad!ě stát, nevykonávaly bezprostř{Hiní nebo, a,sipoň nepřimy vliv l1Ja hnspodiM,ské podnikáni kažld!ého jedrnotlivce. O úČletli1!OIsti a hospod:áJř
ské praktičnosti tohoto vývoj,eďne:ška: a podl1eJ v:šeclh známek
i d'alší hlidiolu cnosti mohoill Sre ná,wry různiti, :s,te>jně j,a,ko' nedá
se dnes j:e,ště určiti (lioba dialší~1.o trváll1.í tohoto ev'oluoníiJlo postupru a ani přehlédnouti, nad tOl dohtlérlnorulti j,eho, kionečný 'e,f ekt
pro zisk a ztrátu národmb:o oe,lkrU .
Buď jak huď, llIení ž'wdiné pO'chybry o' tom, že dJl1lelš ní stát a
dnešni ho's podMs,t ví ·J1ield!áJ se od sebe ,odtrhnouti a že j,eu OIba ,
dohromady spole,čně mohou pr'O !Sl)~vati a (IIál1e, ,Se! vyvíjeti. Be'z
silného a úspěšného hOlspod!áJřs.tví nenm ,® ešni stát dhstatek
pros.tředk'ů k politickémlU s:vélmu! vyžití a he.zoíle:věd'omé a, ke
svým zájmům dro d'ůis1edlku pfihlf'žie.jí:c.í :srtátní pol~tiky není
myslitelným zdar a pokrok' hrospodá,ř,sklélho 'podlni:kJállÚ. Nezhývá
tudiíž ne'ž alb y i zarytí odlpůrci tohro'to vývojové'hro ppogramu a
jeho tendlencí se s: ním smířili a hledlělř svér zá,jmy oll'gaI1Icky
včleniti do jeho c:elkorv'éh.a rámClel. Stedil1iě iJ Činit' elé ' , ovlá,d' a;j~cí
stált a j,e:h'o 'e,x e kut ivu', l1esměj~ přehlížieti Zlll['llěnolU' ~SlpiOljitoS.t,
ne chtějí-li dříve nebO' pozd'ěji podkopati hOlspl oidlá,řský pilíř, nesOllc,í spolu :S politi,ckým kle,l1lb1u s,t átní :s,amo'St'a,t nosti.
D voj í m smě r e m mll!žle stá,t a v:ef,e'jnlý svazek VŮJbec
půslohiti na utváření hOi spodlálř>ství: jl edllla.~ sta,nolVi a mčuje zásadnIÍ principy ho,spo;d!áJřsk1é činnosti, vydlá'V'áJ !Směrnice p1'o ni,
zákony a naří-zení, UTOl1j ie tenJdJe~c,i jich pTov:áJdiěrn a podlle vlals tního uv:áJžení, kde považuJj,e za! nutné, i přímo z3JS'ahuj,ed!OI 11o'sIJo ťUářslťého déní Istanove'l1JÍJXlI n:e jvyš:š]cih: Cle n, př,eldpis: o,vá'ním
určitých výtobníchr mletod! v tom onom v:ýrolbnÍllll ' O i CLvětvi, dohliží na s,oukromá sd:rttž,e ní a tak pod. Ve dl:uhém smě'f'u
vere1jný svazek sá::rnJ z,'úča:s,tní se hos,podláiřské čin'l1!o:sti a vlastními po,d niky d:á.viáJ sedlo soutěže SI8i souiklromým: po,(1I1ikánún:.
Ji,ž ternto, jen zc'e la 's1:luetní výipočet vz.áij'emnýclhi v1zt3!hů státu
k hospodářství a: narOpak Z.l·etreib.1ě naznaču}eI ne.jendIt11ežitols t,
ail{~ i velk,ou členitost celého prob~élmtul adiá.V'á tuši.ti ob:t íž,e" které
20*
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by b1yly spojeny s clo důsleclku prorvle,(Leil1ým: jehlo prlo zkoumáni111.
V rámci tohoto po j-eelhání nenjjá protol býlti Il1Iým úko~elm promysliti a d'omy:s:1iti všechny jeclnotlivél s~ožky toh,oto vz,álj emného
sOUlručenství státu a; hospodJálř'Ství, chci jen pokus-i ti seo úvahu
o jedné z nejdůležitědlšiÍcth, totiž tél, k't erá c1Jotýklá s~e prvního- a
neljhloubě'ji
položeného základního kame_n e' ceJ:é výstavb~
OTgall1isa,c E'J státu a hospoclálřství'. MáJm na mysli tak říkajíc
h Ol s P o-cl á ř s k o u ús t a v u stá t u, j-a ko, nej.ši:rši ráme'c pro
j.edi1'otný obraz, vzá1j.e nmou souhru m ed státem a hoslpocllář
stv'Ím, při oemž sa:mlolzŤejmě plř1 elc1levším hudJu pí-jhhž·e ti k našim
vla:stní:rn českoslo-venským poměrťúnJ a pokusim s,c, pokud sHy
huc1iou stačiti , zllOclnotiti i pa'ác,i Dra; Ka:r Ia Engliše" k't erou
v oboru tohoto tématu dosuď vykonal.
Pře cl 12 lety zachrámili jlsm61 I S~ 'S lv oje bytí a_powo-žili záJ.vLa,d
pro svoji lepší b'Uc1oucnost tím, ž:e Is'a mi a svobodn!ě dali .i'sl11e sli
pro svůj státní život v,1 astní úSlt a,v u. Ukázali jsme: tfun světu,
žle máme dosti sil a oclva.hy sami a z~ vlastní- odpovědnosti
říditi si s-v oje osucly a na vlas,tníc,h náJstTioljlt ch hntti v orchestru
v:šcch náJ'oclů tohoto, světa,. N ejsie m jisté daleko -0& p['a_v-dJy,
tvrdím-li, že tento čin bude hj-s to:l'ie j'eldrrou posru-zovat1 P['o nás
a mUže na něm blelzpwstředběl z-účastněné: mnohem pi'Í'ZiIlivěji
a vďěčněji llež se tak mnohdy d'n els; c1Jělj \el a ži61 také; obsah ústalvy,
kterou .i-s me si dali, čestně a c1Jobiřeoblstojí i pf-e dl pfllsnou kritikou pn:ští;ch ge:n'e['fllc1. Že v tom či onom Smě,Ttl jsou v ní mez_ery
a neúplnosti, neubírá nikterak na jledí c:eně podm<f je, snaha
vhodině j'e Vyphliti a ta usta.novenru, o- kterých se oa,s em zjistHo,
ž;e nej's'Ůu s tO' dostáti úkolu, clO' je'j ich obsahu vloženému, nahraditi jinými.
Kdio poz'Ům-ě pročetl naši ústa1'Vllí listinu, tomu jistě neušlo,
že mimo ustanOlVlen'Í ryze politicik1é'ho ráJz'lll a ll'sta,n ovenl upravující orga.nisaci výkonu .veř:ejné mo'ci, má; p o u z e ln ái 10' pře clpi,sů
obsahu ryze hosp -oc1'ářs, ké' ho. Tvlltrce této
ústavní listiny byl si j~stě věd10m oné siploljitos,tj a nell'o'zlučitelné
vzáJjemnosti zájmll státu a hOlspod'á~stvi, měl však zřejmě za to,
že zájem státu jako takovéibJo clla,leko převYŠ'Llje význam cllruhé
složky, že stát, jako v'šlemru 'ŮlstatnÍ'll1:U na;clij'-a;d1ěný čjnitel, potřebuje především c1'oklonalé a clo všech díts,ltedk'ů: pí-'e dem promYlšll ené politické organisaCle" k ní'ž hOlspoéLářská čalsem sama se
přiidáJ a Ž'E'J tudíž netřeba již c1Jo ústaíVy vsulllouti také ustanolv ení,
kt-e rá by stejně podrobně up~'avovala ÍI o['g-a\llickou výsta,vhu
ho.spodMiS,t vi neho zc1lěláiv:al'a a,spoú povšelc'hný její rámec.
Dúv-o dy toho vid'í!m před!ev:ším: ' v pře'V'zaté t r adi i c i našich
dřívějších potUtickych bojiU a tužieh, jak S-E) lmtáJlil'a a vžil<t
vmysli iSeského človělra v dJoháJCIh lli'etc1převrato,vý'ch. Po staletí
b~li j-sme nuceni boj'oV'ati pl4edevším ba výlhnudině proti politickým mocenským silám a kráJčeti p'o trnité c'Ctstě pOluzle kl'ok z~
h -o k-e m za získáJlím JTIlOŽnols.ti, v niClllž byť i jen ve skroV'ne
1
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mHie mohla by se uplatniti l1aJšer politicklá inCLi.vjiduaJita. To mělo
za, následek, že hospodářské pa'obl:éa.n'Y :s tály 's tranou a žle člověk
28. říj-na 1918 vzal si pďied'evším na staJ:ost ryz.e politic:k'é ,osudy
tehd'ej'š ího dneška a zít,řka.. Dod~1,e:S jsme: .Sle: z této id1eo,l ogie nevYll'1anili a nacházíme se v jlej ím z,a>,ietí i pii řeš~elni s®o,r o v'še,c h
otá zek, jež s·e nám v našem státnún ž ivotě den ze dill!e nwstkytují.
Druhý hlavní d'llv:o'd o'l1Jolho pď',ell1 í žerní hospodářských zájmů
při rozhodování o ohs,a lm naší úsrta.vy tkvi po mém slo udiu v d,ů
sledlcrch z k u š e 11 o.s t í z vál k y LI Č i 11 ě 11: J~ 'e, h. TT'e has, již pď'ed
válkou řa-d'ou zákoných př,edlpi:sa'i 'b yla ďána !s tátu jaklo, polmck ému činiteli nemalá příle,žito6t k bezplf'os.tř,ed!nímu up~atniění se
}1.D, poli hospodMském, rOlz,š, fřil a, váU{,a tyto. možno,s ti skow do
n ek one!čna, a dala státu ne,o bmezle nou plnou hospodářskou moc.
Stát regullo,v al do posledních podrohností výl'obu, stanovil' oeny
a pwved~ distribuci v rozs,a;hu, jeho'Ž z,V'ětšení lz:e: s,i jřž těžko
před1sta",iti. V ceIku však po v,áloe hy1'0 obelc ným IIÚněnim, že
tato státní reglementac.e V!ešk,e,r ého hospod'áiství byla sice, za
v~á1lky nezbytností,
žle však! ani z,d:aleka nedovedla cl!ocÍiliti
konečného vla:s tního účelu no,rmálního hO ls'lJŮ'dta,řl eil1Í:, totiž podae
možnosti d'okonalélho záls obenÍ všeho otbyvatelst;ya prostředky
nutnými: k ukoj:e ní je,h o potřeb.
.
Přes hřímavé táhoro,v é řeči a fulminantní úv:o dlniky, ned11v ěřovali proto ani ti, kdo'ž j,e pl'>ŮInáš'eE a psali', "~e svém nitru
příliš státu jako hospodláJřsl{,ému činit,elli. a ml-čky snesl i, ž,e
v ústavní listině se ho'spodáJřs'ké v:ěc.i oeLkle m přešly.
Dala by se jistě uvésti je,ště dlO'lliháJ řa;dla, jiných d't°lvodú,
pro které při zděláv:áil1í ústavní l!i's.tiny plřihlližel O' se s tako'v ou
po-oo'obností a úikosltliv;o,s tí předleVlším k pohtLck'é organi,s acl.
Stejně je j~sto, že se ďne,s tato jeďnos,tranlJ.1QIst v ri'~znJTc'h směl'eeh
a p ři různých pří1ežito,stech pO'ciťujle a že stMe víc,el přibývá
hla'sú, aby se tu stala vhodná nápra"va,.
Mám dojem, že dříve než d1áLe postoUlpďm ,~el své úva,ze,
lllLSM sle dříve vypořádati s jed'n ou l1áJn1:itkiou, ktemu v dlwhu slyším již 11yní s mnoha stľan. Chcete tedy - IJQ~arvrí, sel mi - aby již
y ústavní listin'ě poď její sankcí byl1a, řada u.sta,novelll', uplJ.'avující
a,sp oň povšedmě rámec organického ústmjiÍ! naš'e'ho' hOls pod'áfstvi.
Nu dobfe - - to vš'a k se l1Ie'Ob'ejd 1e bez určitýoh plJ.'incipi'l, zákl'ad:níc h hledils ek, hesd, či j'a k to na,z vete a -o jiclh ceně, j,ako'Ž i oeně
jich po}etí cLo ústavní listiny, po zkušenostech s ohdlo hnými
aľci j:wliticik3'ntni z.á'sla,dami, jlÍl(;.hž ve své Úist,a;vmí listině' máme
více n€lž dosti, s.e váš úsudek jistě ne'l'i ší odl našeh O'.
Neliší a liší. Že, by ta,k:o,v é "ús,í,aV11-í zálSwdiY", "ústavní
práva" a pod!. musily se rn:ia1Jou-ti vŠ1ltle a za všec,h 'o kolno's.tí
cílem, nedá se ta,jk zcela ptolvš.e.ohně tVl'dliti. Matji nepopiTatalně
nemalý užitek výchovný a pak pérávě v dlobách neklidu moh.o~.~
býti spo,l ehlivým opémým bodem a nO lsnÝl11J piliřem pro ro,zř ešení toho kterého p~' á:vě sporného problému. Předpokl:adlem
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m:ci je, ahy ony principy a záJkladlni smě'lmc,e nebyly mlhavou
v&di.nou státoprávních fanta'stlť, nýbr'žJ abfy hyl'y jasll1iě a '81'0Zumitelně formulovány, vylučujicedivo jt výlclad a, a:by hyly
v cl'ob:ě svého V'zniku s k II teč n Ý m p Úl s t LL l á t 6t ID o dll 0věďných
m ltHl, niko.liv p{)ullým výchoďis,ke' lll
z n o u; z e, či neupřímnýln ústupkem ILěj,akým líbi'V'ýIl1 hies:lem
dlo'čalsně vybičovanérrn'U! y;e:ře,j~lému míně'llÍ. Piři tom přichází
ještě k cl'ohru i skutielo nost, z,e hospo.d!áJřs[~éi principy př1 d'obré
v:ůlic1iají s,e mnohem: snáze p[ie:sně a jW8'1lě f:o~mulio,vati, ne'zli
principy ryz'e politjické.
O m e rit o r n Í 111 o b g a h u tě-ch to záik~aldll~c.hi ma:x im ,s tátl1!Í'ho finančního h;O'spod!á!řs,tv~dla~o by se jist ě dl0,ull0' uvažovati
a, cblo by také mn'olh'o pl"áiclel !sj'ed!notiti vš'eclhny nebo alSpto,ň
zna,č,nou většinu pro slp'o,l,ečné pOis tuláty. Spo,tehliv:ý1n' voditklelnl
by tu byly úvahy Dra Kar~a E Ir g 1 i'f~ e v jeho' "Finan ční vědě"
na st,rállJlce 315 až, 328, kd'e u'V'ažuje o vztaúch ve,ř'e ljl1ého hospoéLář:s-tví k hospodářství náll'oCInímu, z:ejména k produktivitě a
k so'CiálI1Í!nl' problémům. Jal{1o. oihvyk1e, kJdy,v KareL Engliš uvažuje o podstatě určitého Plr'oibilléimu, i v tomto. piřípacM ďOVíede
postuláty, na oko zcela prroticihůdfné, d'olsrt8Jti na spole čného
jmenov,a tele, a jeho d'ikc'e .skoro l1'ahývá: j:elště, nla, jasno,sti: a
srozmnitelnosti tím V'Í'ce, čim vii~eI dJá s'e č~sti mlelz~ řádikJy než
v řád1eích. Výsltedek jeho' šet'řenÍ' 'O po,siitivní podlp:oř€' proďukti
tivity s,e skany státu a o ro.zlS'aihu slolc iá'Ll1iÍ:ho s:ol~ďariís'lmu v model'ni lid's ké S]Jole čno,sti, vho,d'ně fonuiUlo'V'án, patr"fr btyi herze
sporu clo ústavní listiny hrO's:podláJliSk:é orgal1i'SlaJce každélho, da1e'šní:ho stá,t u.
Jsme si ovšem pJně vědiomi tohol, ž,e' hy iSIe. věc:it ?ee~a nepomohlo, kdyby ústavníi listinru obls,ahoV'ala pO'IIW taikio vé' povšechn.ě, třetba:s přesně dlefinorvané, a j,a:sn'ě fo,rmiu lnvané ho s:podáJfi\Slké po.stll'lá,t y. Thll b~ :se zŮls,ta'lo .stáJti na polovič,ili c'estě a
účelu ús,tavně zanl'oené organ.is:ruce státniho hospodáJfi\s,tw v ne~ 
širším slova 'Smyslu, podilie zkuiš,enostÍ' ~ pomickým~ postul'áJty,
by se pině jiistě nevyhovělo'.
Základní směrnice musily by s,e tudíž dnplni.'ti před!pris:y,
upravujícími v 10giC'lcé ~ihodě s těmito ztáHadJll'ÍIIl1i pr1Tl:cip'y
konkr,e tnÍ sl'ožkycelého naš:eno po:dblému a to jak ti s'oukl'ométho
ho.spod'áŤS.tví" tak i v 'oibloQ''ll 'holSip' od1 a,ř; elú slarrnJotného s,tátu! a, yle,·
řejnýc'h svazkú vllbec.
Uvažme nyní, které složky to jlSloul, které' z,a shlh:ují" ahy již
ústa,vně v živ,otě státu byly liolztřelš,eny a pifOi dle,l'ší buďoucnost
před.!em stanoveny.
Především: nejvícl€, 11.aSn~d!ě jielst otázk.a o r g a 11 i s,a čn í.
Okolnost, ž,e ústa,v:ní lis,timu 6 potřebnou podrobností neřeší
soubor m1a terie, dlané neQ'ozhučitJemýlm v:z.talhem IStá,t u a hospodár~stv:í , j:e beze sporu j,ednou z plTčin ptl'emÍlry zákonOtdlálrný'ch
pracÍ (z,ákonu a l1'ařízení}, vznitka,jícÍ'ch: podle doca:sných politicko-
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mocmllských poměru a upl~a,v,uj]c.rc:hi v důs,ledlku toho pak na
krátko11l ďobu tuté'ž materii. Z toho logicky v'znikáJ onle'11 n 0'jJříj'eilTI:llý Hak, kter}T hospodá:řl si!ťáJ bYl" ok, r~c:j,e na, :s oukromé podniká,ní chti'c ne-chtíc mus,í VYKonávati. Ze za ta!kovélho stavu
nemůže sle UlStáJiti žádná: jed'J:wtn'ál, svérrmt účelu ďobře vyhovujíc,í methodika zákonoďálrn.ých pmci, j1e lehce pochopitelné.
Mlurví-li .se u ná:s o nedlostatku tmid~ce v pa;r'!'amentě , pak dÍlv ody toho nedios,t atku, alspoú pokJud' jde o vělci hospodá:ňské ,
sluši hledati právě v tom, že chybí vhodná, platf'o rma, na, niž
a z nfž mohla by se tato tradice orga,n icky vyV'~j,e.ti.
V zpo:mínám si, ja;k - tlVŠím pře'd 3 lety - stělžovalsi kdJosi
v Be:rliIJier Tagblattu na ,plřemiT:U ruzných! llo's']JlOďá:šsk!ýich záikonu
2 , nařtz,ení v Něm!e'ck'Ll' a jia k .si Dia, konci po v l'Jd1
e,c hnul, ž,e, tř,ebm,
t o zrn paradoxně, přece jen potřebuje německý nárO'd ješt ě
jednoho, zákona, ktlerrý by jej chránil pď'led pď'em1;ron záJkonlI.
I u nás by takový z:áJ.ťon by~ na m~stě a j'eho funkci b~y jist ě
dJohř,e zas,t alo nělwlilli u'Stanov,ení vl ústavní: li:stiriě, dlo týkla jící'c h
s e organisační stránky našeho hOlSpod'áilis<tví.
J!SIOIU mnozí, j,im:Ž tato nmlQlhost hOiSpodlátsklých zákontl a
předipoklad j,e podlm:iňujíc:í, jle vlastně zlcle,l a, po, chuti:. Z rl'lzných
cl'llvodiůJ, j,e,ž uvadlějí, jle neljv'iee H1
b ivý ten, kbelr ý tVl'dliJ,. ž,e se tim
budí a udrž~uje zá',j em Šil'okých: Vl"s,t ev, na; z.áiklo nod'árné111' ře'šení
hospoďářsiK}Tch pmblém'ťt. Tě:žko 18 tímto náz,o·r em polemi:sovati.
Skutečnost mluví zř,e'jmě proti! nělm:u. Dva,nlá,ctiliet,á; his,t o;r1e n'a ší
státní samOls ta,t no's ti mJlližle s,e vyk'á,zati p11kXad'y, Vi nichž, a ni
nejsugestivnější úvodník,y, a,n i nejdlram!atičtěj' š ,Íj :scén.y v z,á kono'diárných sborech l1,edlo1v,edQy pohnouti k1~c1!nou hladli~loul .o he1cné
lhois,t ejno's ti a Yzbud'iti zá:jem voUJČ'Ů o' vělc, Ol j,ej,íž roúelš ení
právě šlO'.
S tím vším, třebais nepnmo, :SOUV~Sil 1 'orr1<O' kUJ1VOIStl'lll, jímž
znat,elně předstihujeme ,0~ltatnú: eV'r' ov:sk~ ,s tálty, totiž přímo, velkol'e páJa po k'a~d:é strál11icle, im'PlO's,aJ'1tniÍ: mno hi ·0, SItar ll' z n QI t vá"r11 os t
vš emo ~n Ý c h
h 'ollspo dlář~kÝ\0h
Ol' ganis, ač
n:í cll ce l k 11 ve:řejných a sOiUJborrn'ý:c!h, ktM'é,. í kic1lyhy tu hyla
vždy; a z:a vš'e rc-hokolností dlob["ál vlIlle', nemob:ou dJopustiti jednotu nějaké v:r'c holné organi:sa:c.e ru k o!l.1J8'c kOnCtl zpIŮs,obiuji
zmatek!, kte1rý pOIS:itivní tvl'l,rčí p'ráJci jle: na plřle~{]áJžkiui. Míls to ::Jhy
budiily a udržov:all y vUli a snahy po j'ed!l1otěorganického, ústro,jí,
formy a ohsahu hOispod1á,Ť'Sikého pod!nikálnLÍ', jS10u tato mrstruíi nebo
zá,jmová těles,a IlJejen zdrojem zbyteČného třilštění a tí'm: aiž ptři1i.ii
často bezúčelné činnQlsti, nýbtrž víclel 11Je~ cell ku zdtáV1o, a pa'ospěšJJio budí také a udtržují 'o nen eg'oÍJSaDhlS, který 11'a konec' vidi
v sobě samém SVtťj účel a pdiezírá: tu lunryslI1iě ondiel neúmyslJně
nitky, poj.icí j,ednotlivé :S~lo ,ž!k.y c~elihl v nelzblytnou j:ed1'1otu. A
ještě jleidtnu, stejně výzoomll!OU ftlJllik!ci, mohlo by ústa:v.nl řešení
vyplni t~. V ÝZJllarÍJI a dlMe!mtolS.t s, a I I o oS p r áJ vy, pfede'všiÍlffi
obecní a zemské, uzná~ál 'se obe1wě 31 chápe slel, že je z,apotřebí
1
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samo,s:piľávu

ponechati a 1l'rčitou vliastní pll':aN:OlIl1oc,í vybaviti.
s'e však" ž,e obce, okr:e sy a země - a ty z.e jména _
mohou býti v té' či oné fOI'nrě a ph vhodné přHe'žitosti ,"hodnou
pomůckou k POd)J'Ol'OV'ání hospio,dlMiského paai.ikulatl"ismu, zejména
buCLou-H toho potřebovati ti političtí čtnit,eJé, kt,e,řt k sOiuča;sné
V'laďě jsou v oposici. Odtud hude j1eln kll'l'ťček l~ vY'"o,l ání' IDÍstnílro nediútklivého eg'orsmu, ohdbbný jako u 'z ájmových skupin,
&terý idei j:ec1notného hospodiáJř,ského celkJu a j,eljÍllnu u:s~utečňo
v'á ní nemůže býti na pr'ospě:cih. Vše to tÍ!jn s;PlÍJše, čím ne,s nadněji j·e zkonstruovati vlhodiný a V'e s,výclb: c1UJs,l,ed cich účinný
'
systém sankci pro ,odpo'vědlnost :saIl1110's prálv nýc.hl funk:c:ionáJřtl.
Netouží jistě nilido po strohém hospodářlském clentralffimu, dn1s,l edný unitaf'ismuis jest vš:aik: nezhytný'lIl požla davkem dlfies
i vd'l'ou:hé budoucnosti.
V této souvis,l osti pOiVa~uj.i za viliodlné zmJÍl1iti se i o Y$r_
kladlu ustanovení § 41, ,od!st. 2. ústavní listiny. Praví se v: něm:
Ke kiaždému návrhu zákona, podiané!ffill črel1ly některé: sněmo,v.ny,
bu<1iž přiložen r02po,čJelt o fi11.a:n:čnim dos:ailiu OIsalorv;ya: Hálvnh' na
úhradu potřebných nákladu. Je to jediIl'Ú' z máJ10 'ulstaJl1Jo,v ení naší
ústaV11í listiny, které by patři~()d!o souboru h.ospodáJřské ústavy,
kte:r ou mám na mY'sli. Než toto u:s,t3Jno,v ení práJvě pro srv:oji n0ÚlJ:l!1Q:st a v neposJ'edmi řaďě také pro nediostateJť vlh:od!l.1Ié sanlme,
minulo s,e bohužel úpiln'ě cHe. Ne:biudlu se :s,áJmdiáJJe šílřiti al roz,ebkati toto ustarro,v ení, vzpomí11Jám jen. n:a úvocllní' člá:nek
nea Engliše v ranních "Lidových N Ú'vinác:h" Zlel ,diIl,e 17. dltlbna 1922, Vle kterém Is,e tímto U'stan:o,v enÍm poďpoibně zahývá a
c1o·cháJz.í k úsudku ,o něm jen ve,l mi z:d!l"žlentlivémul. Netají 81e· talké
úsucl!kem, ž'e pfipru'štění ruznýclh ná'v11hů k p'l'o,j,e1diI1á:n'Í!, k n ěmuž
ne·n í připojen přesně pl"O'Pl'acovMý mV1"h úlllr'a:dy, je' vla:stně
hrubým porušováním ústavy a; žle klone'cl1Jě nem:ělo b~y 8'e. buditi
zdáni, že ústava platí pouze Pil'Ú' občany a nikoliV' P["O, pÚ's,l an'ce
a senátory.
Da:lšú11. () ni,c méně du.le:žitým ú0e~em zmíněnél ú:stavní úpravy
by mělo býti z,abe,zpečielni p l' á V II í j 1: :S' to t Y ve v, ě c .e: c h
h o s pod á ř 8 ký ch. Kd!o pra:cu,je v hospodáJřských věc:e,c,h , d'á
mi za pra.v du, že nic tak rU'šivě neplŮ's,ohí j'a kooba,v a" že: n ějaký
pří'ští zákon mohl b~ jednotlivc:e zhaviti uži:tklu, ktea'ý ze svÉ:
práce podle dosud lJ~atných ustail1ove'I1Í pa'á"VIem oČlekává. Dá se
jistě dehatovatj o tom, v cem to,t o ZJaihez,pečení pn'ávl1'í jis1
toty
v ho:spod'áí1ských věcech má záll'e~:eti a kam až m]áj jiti. Budou
tu l'OIzhodlující specie~n~ piomě!r:y aJ zvláJštnos,t i n:á'r od:n ího c!etlk'u a
vůbec předpoklady, z:a nichž je nuc,en hospodlalřiti.
Jisto je, že sebe skl"omně!jŠlÍ' ziIIÚnk'a () ústavně za.ručené
prá;vm~ jistotě i v ho sp6cTářskiých V'ěoec!h zpil~slObila by značné
ukliďnění a dobře
pÍ'~sip'ěla k
p o s í I e' n í h o s P o. d á; ř s k é
e n erg i e všech vÝ'l'ob~úlcth a obc1h odnich Vl'ste,v. J,sle m d'al6!l~
toho tvrditi, že by u násmeby-lo této j:i!s,t o,tYi ne,ž ' praiV'd1ou zŮls,tá:v:á,
Přehlédlo
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ž,e i možnost opaku, tř:elbas jen v tilsku n'elbo v ře'oech na člen
ských :schůzích nadhozená, j,e za dla né poJitické struktury ,našeho státního zřírz,e ní !s to způ1sohiti neklid, kterrý svým ne'přh,
nivý'm dů:sled~{jelJIl dÍ'íve č.i pOlzděj,i m:us,í ISle p['oj,e'Viti tam, kde
nejméně byl očekáván a nejmé~iě j,e ž'áldouci.
Ve ř e j n é mí n ě ní v dJne:šni doM tvolj jeden z neja:ůJe
ž itěj, šíCh f3Jktorú, určující běh a směli.' clelého našeho národnj,ho'
a tud'Íž i hospodářského ži'V'ota, tak!žl8\ zá'vis-Í' na něm dnes
mnohem vl'c,e než pouze oB,u d jeic1ll1'o:ho dne. Stejně jle ji's to, že
t~sk, z,e'j ména d,ellní, mlá ze vš!e'c h SJOIŽIe!ki nrej,větši, a, nejbezp'l'o-,
střednější vliv na tvolĎení tohoto veřejného mínění a, je proto
bezpodl~lečllě zapotřleibí, aby, si byl vědom t:Qiholt o s:v:érho významu a pohyboval Sle v meúc!l1, v nic:l1:ž našemlu hOIS:pod:á,řsk'élrrnr
podnikání ml1že b3rti na prospěch, nilmilliv na škodu.
Ostatně d:iHežitols t ti:sku a jeho vliv nru pilal s:t~ck'é utváJřenf
sowčalsné hi,s.tori.e veřejnélho, života ulZnává s,e již, v: š leobelcně. Zabýval 'Se jí i m.ezinár 'o dlní Slj,ezdi novinářů, :kon'an,ý
v Prruz,e v d'Ubnu minulého roku, ktell'ý uvažoval: l11:ll11l0 jiné
i o s,e,sta,vení vho!diného meúnM'od:ního lm:ď'exu zákl3JCI!nich
pojmlů novinálřs:ké mO['álky a nálš č:els1k:osllov1ens:lz,ý dJm1l1í tisk
sám: uznává již nell(Uržitellloslt a. škodlivost mnohý'c h z:jevú
dnešní na,ší žurnali:sti:k:y. Oasto: IS'9 k nim vlr ací a ne'j'S,ou v něm
řídké úva.hy o prost-ředcich, jimi'ž by s,e úČin!l1ě (1alo čeiliti V!Ýstřelklun, je,ž, jak zkušenols t učí, nárlo:ďlúmu C:ell{jll po vŠie:ch
stráJnkJáAch jen 'Mwd:L
Z d~ou:h'é hv(Uy téchto článkiů a Úv:all chci zm~'lútise alelspoň
o úv,o'd níku v Právu Lidu :oe dne' 29'. pro:since 1929' "Kri:s1e, dJemO~'aóe v tj,sku", v němž Jarols hw Koud'el'ka 'S~J['áW1ě ukazuje,
z,e kris:e demokracie, o nÍ'ž s,e ny:n~ stáile pí:še a uva,zuj!e., neprojevuj,e 5e jen paJ'lamentem, n'Ýbr~ také tLskem a že, j,a k Ise trestá
šph1:a,vár s'outěž v is,o ukromém ob-chodě , ž·e mlu'sí se nekail,á slOutě,ž
stíhati i na poli žumalismu. Theibas pi:s,a tel má: na mYlsli otázky
a prob}émy především ryze politické, pa'e,ce to.té~ Is:tedn:ě platí
i o vě0ech a p110bl'é mech hosipodlá:řsk'ýCftl. Hospodářský život
dneška, je 'na. tolik spiat s poJit~c:kiým život'e m k:alždlého n'á roda,
~e m'á belz,~'ostředn:í živelný záj,em: n:a tom, j3Jk Is:e utv:á h veřejné
mínění.

Zkušenosti s na:š ím tiskem v pOlsledlnílc h lete.ch UlčiThěné jsou
mnohdy veJmi kormutlivé, a plroto dlá se jen uvítati' Sll aha
dnešní vlády, aby '11'ovýml tisko,v:ým záik;on,em bylo ul110,zněno
l'yc:h:le, účhmě a l,evně :stíha,ti ten tils k, který vě,dJomě, ne'b-o'
z nedbalosti hospodá\iis'k:élmu podinikáru více škiod1í l1Ie,ž pr'o's pívá.
Ministerstvo spravediJ.nosti vYiP~'3JCOiVa~o piřeď krátkou c1o:bou
osnoiVU nového zákona >O tisku, ohs,ruhující úhrnem 93 pa,ragl'a.fy.
Osno'v a tato znam:etná: ne1popil'ate:l'ný a znatel'n ý pokrok ki lepší-,
mu. Sn~Jží se rOlz.šířiti rozs'a h odpovědh.l0lslti vŠleclh těch, kdJolŽ na
tisku, vyd:á:Vání a rozšiřování tilskopisů jsou ziÚČlals:tněni, umož-
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niti cllá1e účinnou ocln'anu vŠ'e'Ch', klďlož obls,a,hem t~skopis,ů cítí
se a,ť na ,s:vé cti, či na svých spravedliv;ých hmotných zájmech
ohwženi nebo po,š kiolz€ni a konelčn:ě lU'Y'c:hliti říz·ení zaVie,ďlené za
úČleiLem nápravy křiV'dy, ohs,ahemJ tiskopisu z púsobené,
Mám z'a to, ž~e l"adla LUstanorvení zmměné! osnovy zá:kona, zejména ta, kte'l"áI upl'aV't1Jjí odlpoviěd~1O>s:t 11eďaktorú, o'CilU"MlU před
nepmvd'ivými zprávnJlŮ a,ť reld!akčními či jinou osob!ou V'yd1avate'Lstvu zaplacenými, jaklo,z i něktelré jiné záisladllÍbOl r'álz u patří
v1astně Io,~něž do ústavy ať jlelj i poEtickié neho< 11O'spodlMské
části.

UV'edJ jSo8111 joiž na jinýCih mílsteC'lli, žle, s.i přfuno lihujeuli8
v přo8c ,eňování tradiice z.ejm.é naonécll org ,ai ILisač
ních f'Úrem veř€ljnéiho života, ktle['é kdlJ"s,Í! z,a jiného, s.tátního
ústrojí, v němž jsme byl'i nuceni žíti, m' ěly svů1j l význam, dnes
však v naš'em novém 'státě nabyly jiné tV'á1"l1'0s,t i, jie žto změnily
se předipoklacl'y, na nich'ž byly M'ÍrVe VIYhL1JďO'V:~1JY a tím: i úkoly,
jimž na; roq;ctil od! diřívě.išich ma.jí sloužiti. Cítankovým přímo
příkladem j.e pro to hi's .tode na,š í fl a,m o SI p r á vy plřeld'evším
obecní a IS ní spojené hi 's to'l"io8 její' ho finan! čníh'Úl zabezpečení.

JecUnou z nejoelstněj!šich k,apitoL Cjels ké pÍ'ecTvál'elčné politik~T
z:fLstan:e pož'dly politika ob emU., ISipiťálva c,elskYich méslt a vesni'c.
N emoJl'o uce se upJ:a.tniti pod~e ~svých si~ a schopn'olstÍ' nal liŠls ké
radě a tím na v;erue'l1í a Sp~'áVie cel]éhio s.tá,t u, věnovali jisiffile, se
tím usilovněji ro'zkvětu č,e'ské' obic1e, abIY alspoň taJ náJSI přled pOlÍtick:ý m svě,tem I'e prelslentova.1a a; ud!rž;ují!c. v lidu poHticiké sebevědomí, připmvila j!elj n:al tehdy arc,~ jleln vyslně'll'ou 8amols,t atnost
státní. T,ehdiejší vládc'o'V'é' českých: tadmc. piř'elsle "šelchnlU stranickou nervn"aiživOIst a piře,sle všechny ÚJSlJniěš1!c,y, .ie~ dJe'l1né musili
snášeti, mohli hy dnels býti vem dobiný'mi uči'be'Li neljlen nY'lťědš.~m
domácím pánúm celských radniCi, nÝ'blI'ž :i' vš,em tě:m~ kdoŽs,t:ojí
II konnidla lSItátní sPQ·ávy.
Válka s,e s;vými ďú's,leldlky z,aJs~I;dlihlJ oblelc ní slamIO!SlptráV'ě knltou
Tánu. UU1ěIá pomoc, které 8'e ·obcíml za války odl státu CLolsltaao a
která počíta.l'a s vítězstvím: ně1l1le'ck!0 -rakolUský'Ch zbl'aalí, zh:t outila se úplně a stačily {!Iva, tli roky popř'evlra,tu, že i velká
města nevěděla si rady a co. hO['šlÍlho, 11Jelb.y~0. umoMy nikoho,
k:ďo by v ně na tolik dlů.věřoval, aby j~m půj,či] aspoň čá1stku,
jíž potřelbolvala na výpl'a-tu svých! z:am!ělsrtnanc:W.
Přels to žije dosud v .lidtu, v: čl,enech ·obiemlfch zastUJpiteIst,ev
pře'dlstava onoho p 00,1 i t i c k '0-8 t áJ t'Ú' P r á v n Íi ho píieldivá3'e,č.ného
výzcrmffiu mistní saJ11'oslprrávy a sko'l."o úplně zas.tírrá skute1onost,
ž.e mállne již \Tlals tní stát, jlellož mo'c i Isami: vládneme. Členúm
ObieC111Ch zarstupit€lStlelv pOlstavU,i se úplJrrě po bok čJ.enol\Té zastupitelstev okres,ů a zlelll'Í podilie po:sI:eiďní ú}Jl~a,vy naší místní
s amosprávy a CLo,sava,dJní zasledlálllí z,ems:k.'ých z.a s,t upitelsltelV byla
v~a;SotJ1lě skloll.~o úplně vy;ph1:ěnaJ ná.řky HaJ mJawšls ké odls,trkov:ání
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se strany státu. Čes k o s 1 o v 'el n s k áo b 'e c, o,kI re' s' ne b
zem ě n:e m II ž 'e v š a kl ,a a 11' i n e :8 mís, e CU ll: el s' s, tát op r á v 11 ě k 1 á s' t i d 10 P '1-"0 t H e 11 HI f r o Tl! t Y v ti č i s t ,áj t u,
jak bylo zvykem př'e1d plÍievratem a jak bylo ne'zřid/k:a, nutnosti,
šlo-li 10' obec nebo z,e mi českou.
Jinou příčinu pa'ecleňovaní m~lsrtní sla mols,prá;vy lze nalélzti
v OhO'lil SI tra,11 i c k o. - ])1(0 1r t 'i ~ k é m. V oblecnJ1m, oik'I'esnim
a zemsk~ém z,astupite'l stvu vid'íi s,e j:ak:y:si' dlopl'něik plm'lamlentu, fY
Kterém ,s e zcela mylně slOud~, ž:e jels t mu slVIJími ú!k oJy zCle1a
r0V110cenny; ,o dtúd sII:ahiw up~atniti sewsipoň na obci, v okrelse
l]ebo v zlemsikém za:s.tupitellsrtvu, ne'lz,e -li z,w dJaných poEtickomooeT1skych poměrů být mzthodlujioím činitel:em v' padamentě
a tím i ve vládě. - K prollitrcikémnl' prřeceňo'v iámiob!cí p~isipívá
kone'čně v nem'a.lé miře i 'skutJečnost, že voilleJbn~ úd:ohí v obcích
j'e kratš.í než v parlamentě, a,čkOlliv po. ménn Isoudlu Is právný
by hyl poměr ob'l'ácenY.
V pI"BC'eňov:á.ni politickié strá:n!&y mislt ní samol5Jple ávy p ř fr
hližejí se její vla: 's tní správní aJ hospodářské
ú k ol y a tak jls me ,s,věďroem zj'€lVU, Žle, pře:s to, žle, máme nej demokratičtější obecní zřízení a vo,l ehní řáJd a že vlšichnil jsme
plni zá:pal'u pro samosprá.V'tl, ,oboel i zl€rmě, polit'Lclk y 'slt áJe, upadají
a finančně jsou živy z valné Cá:slt i z,e, s,t á,tníicih; peněz. Rospoďáď
s kych, sociá:l nfch a kultumíclh; p[-ob~élmů pak, kt6réi ,s,el na obcích
rozřešily, }e, j,aK z'kuš'enols,t učí, méně než máil:o. NemáJ-li tedy
dnes: místní samo:sprálv',a onolho stát1olpl'álVně-politickiélho l významu
jako d1'íve, třeba její účie:l h:JJedJa,t i v obo'I"u velředné sprálv y, totiž
v otázc1e, jak nej'úč;e~něji a nej[eV1llěji: spoJřá.dla,ti ústroji stá.tu,
aby se proved:ly hospodá,řls:kél, So'c[lá Jníja kulturní strněmicl€:, na
nichž se uSiJJJels10 Nár:o dní shromáiždiěui jako nedvyi&ši a v.eďouc:í
'Orgán vrue lidu'. K tomu jls:ot~ ovš:elffil V prvnÍ! řiadJě povolán.y stáDní
'Orgány a záleží tudíž na hl eldlis:ku , podIDe kterélho m á se r o zdělitiob: starávání veř ,eji né ISpráivy mez,i 'olrgány
stá t n í a :s a m o' s' p r á. vn él (mí'srt[]Í nebOl odbo'l"ové). Mám z,a
to, žie nejlspolehlivěj'ší kriterion je d!áino po,va.d:avkeul'lJ účasti
1 a i c k é h o živlu na VleJřie:jné :srpu-ávě. NI €trllJŮŽe býti S,p01lil o tom,
ž,e mnohéob'OTY vefejné: správy mohou hýti SI úlspěchem oh..
stará.ny pouze státníil11~ (b:yrok:ra.ticlk,ými) o'l"gány, j'ak:o z.ase řada
jinych orgány, v nichž rQizihod'L~jád slovlo . má.!žive3! lailckY. Do
pTv:ní sk~lpiny náJeží obory, j'e'ž VlYž'a dujií napll'olsté jedinoty provádění v c,eiJ'ém státě" .i'ed!notnéih:o Ú'stiiedií a podL,. do cllru:hé zase
'O dvlě tví , jež n€sne,s ou ša.biI:OIly, j1
eržto jej~cihJ úSQJiěciu záiVis,í před e 
vším na dokonal'élIll vystižle ní spielc~álníclh m~srtn]cIh neh věouych
zvLáštností a přizIlÚlsoibienr pož1a,dia;v kfundlelJ:1Djlho žiViO ta před
literou zákona. Viďí'm tudíž pOls tavení: ISlaill110 S'P'ravy Vi Ú č' e 1ném vřaďění laick' ého živhl' do ú ,str ,o' j~ ve, ř 'eljné
spr á v y tak, aby ,obě S:kUjpilly, byl''Oik~'altrcik,áJ i .la.icklál, VIZ,ájemně
sle doplňujíce, zahe:zpeloŮ'valy maximum
činallosti a, minimnm
I
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nákladú. Pak také lll!Í.sto dos,a,vaJruniho p'řežitého p~·'O.tik1:a,du státsamosp,rá,v a nastou'P'í sprálv ný: .g t áJ t n í s. 'P' r á, v a - SIa m '0spr á va" byr o' k r a t - I a,i k .
K praktickému prov:edení této zá,sadiy je nejdříV'e z.a,potřebí
určiti rozls ah obou těchto sl'Ú'žle k veř' eijnéi sprr:á:vry. To, Sie, klone-čné
plně přiznává i v clúvodlové zprávě· k posJ'e dnímu v'1álďnimu
návrh.u z·ák ,o na o nové úpravě finančnih,o ho·spodářs, tvi s,vazkll úz 'e,mní slamospiJ:áv'y, který vypracovaLo mintstel'Stvo mamcí.. PTizil1'á'v~á. Slel ote'vřeně,že. na ten
čas není j'ešťě mo'žno pd"ikwčiti k trval,ej'š i koneentra.ci samostatných fina,ncí, je~to neru provedJerno dlo:SiUd! sys,t ematické,
racionelní l~ozvrž'ení úkolll mezi stá,t a slamo,s.prráMné: svazky a
uvnitř samJosprá.vnýclJ svalz kll s hlecTiskla podmorv'ého l'O'llišenf
sp:rávy ' 's tátní a .s:amo,s~rrá,yllé. Až' potom: ucrn:olž nJs,e konstrukC'e
hospodlálřstvi :s amosprávných sv: azků' po stránlcle pfi'í,jmorvé, která
by úoe'Iovému posláJllí v,š, e lc:lť v,eiřejnrÝ'ch siVlazků ve .státě lépe odpovíd.ala a kte,r á nebudle, jak d106Ud, piředevším odk,á,z2ma na
opétné zVYŠOVállí pH'jmú samoSipil:átvných ,srvazkli, ať již tou či
onou formou.
J s·am pd"eslvěd:ČJelIl!, ž,e by nebylo napll"Oslt o HaJ úkor d'e mokratickému z H'zellí našeho státu, kdyhy mlÍistnJ !Samosprávě o dňa l y se ty úko l y, j.e"ž lépe, úč·e}n:ě' ji a hla, vně l evně j i m úže o b s ta r a t i oS t :li t a aby pÚlsro bnost místních
'8amo'spirá:vnýdl svazků, pd"'ede,v ším obcí, byla obmez:8na j-en na
ty oho~'y, které svou po'v ahou těmito svazky v rámlci céi'ko·V'é
organisace Vle'řejné správy nejlépe mohou hýti obsta,r ány. Sy's tém
odpovědll0Stí reprels entantll s,t átní moci, UP['aJVl8tný na,š,] ústavní
listinou, za.ručuje, Ž'8 hy i potom nebylo funklci ve,řlelj[1él 6Plrárvy,
na něž by n'8'stačil a 'V'e.řejná kontll'o,l a 'se" všemi. s:vým:i. (ľůisle.d,ky.
Příslušné předipisry:, aJ to jla k ryze s.p["'ávního, ráz,u, tak i u'Pra.vujkí a zabez.pečuj,ící finanční možnos.ti, :p atli po mém p~esvěc1čeni TO'Vllěž j iž Cl o ú 1
8 t a vn í I i IS' ti: 11 Y za její sankcle. Ne1ú
kOlne'čně uc1:ržitelný sta,v , za něhož na k~,žl ďém na,š,e m finančním
ministl'ovi jako těžká mllra ležl8!la by starost o' opětnou sa,n a,ci
samosprávných financi a za: ného,ž p[""'Íp:adlnél zákonné úpIa,V'ě
oboru působnosti a celé ol"g'anis·aJce samlolspráN:y blY dooasná
oposic.e v pa.rlamentě moM,a hrorz.iti změnou, jiakmi:le i on.a; přijde
k moca. l\Hstní 's'amOSiplľá!va tvoří ta.k dtllle,ž,i tou složku C'el'ko",é
výstavby státu a její finance takl úz,c,e' Is ouvisle ji s' financemi
státními, ž,e nelze obě tyto věci upra.v'o,vati! 'V'žld y jen na poměn}ě
velmi krátké údobí podle d1o,č.a ,sných poHtic:ko-mo'e enský'ch
poměrú v zákonodárných sihorech.
Konečně i oS tát s ám, třebfus neljv.yš<Ší a S'l.lvell"errmí činitel,
přece j,e u musí si dáti líhiti určitou, v ústavě pd",e deps,mllo,u a jí
zaručenou formu a rorzsall s,v ého vlastmho ho' s lpodla,ření. Pře'jali
jsme z bý.vnlé monal"chi'e zvyklost, ulP~"arvovati ,soUlb!o!l' nejclůleži
těj'šiclJ otázek se státním hoslpotdiáí'stvi'm sio u'V'isej,ťc,í'ch vle fOll'mě
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zá!konú ka,vdoročn ě ~o<l~čas,ně s 1'0'1:sbo·ye-c.h prro1jed1návan,)rch a usnáJšenýc;h.
Koncem prosince 1918 vyšel ve Shkce zákonll a naiiz'6ní
první československý zákon o v'e dení stá:u'1Í'ho hOlspodářství
v, prvT1í polovici yoku 1919. Třebas by;r nez,v ykle krátký, ohs ahuje pouz.e 4 p~;ragra,fy, pl'e1ce ISlv ým v)rznamem Zl1'3Jmenal
s tě,žejníudálnst. N ejpádlněji aokUlT1enboV'al na,ši samostatnost,
ale také - !s uše sic'e a 's.tnzlivě, než tím naJélha,věji - připo
wnal v (Tobě radosti a b elzs,t alT ostnnsti prvr1ÍC!hdnlr nově rl!aby té sv'Úhod'Y tvrdoU' skute'Čl1JOlst, ž:e k ud)pženi této <Slv ohody
bud1e zapotřebí IIelj·e'II na,d,š'eQú aJ praporll, nýbrž i mnohých: a
nemal'Ý'cih ob'ětí se strany každého 'státníhoolbčan'a. Tento náš
první rnzpočtový zákon v podJstatě j,en zmocúoval vláďu, a,b y
vybírala d'aně i jiné, dlá,vlky podle platných, t'e dy ještě s,tal'oTakouských ust.3JnIO,venÍ. Tepnr:e v červenc.i 1919 vjl1šel poďroh
nědší f in a n ční z á k o n a rozpočet na rok 1919, který, j',a k
pochopitelno, obsahoval j6r1 z'ce~a pov'šle chné polo,ž ky a to nejen
výdajové, nýbrž i p~ijmové . N ehyl0 jeiště přehIedw mú o potře
hádl stá,tu, ani o mož:no:st'elC!l1 přiměř'ené úhradly a tak vlastně
i II tohoto mzpo'čtu ,b ylo nejdJůIežitějším ustanovením zmocnění
,n],álďy, aby opatřila peníze ptO vel ške~'é stáJtnJmi příjmy neh:r<az8né výd'a je a,ž do. čá,stkiy télměř 4 miliard' úvěr:n1rrni ope-rac.emi.
Po:z,dlětjší finanční zákony mamenaly k'ažidiý p~'O s,ebie další
nepo'P'Lratelllý pokrokl, vzhl<e·dem na jinaké! naMlha,vé~ úkoly, j,elž
jsme musili roúešiti (měna, no,v é d,an'ě atd\.) ibudlova.li jsme' jie
v podlstatě však na starél, z dlříhT;ě'j lška. přlelvz.at.é bia!Sli. Pi'e'l'om
. znamená finallční zákon na rok 1927 v,y pralClovaný DreiIIl Engli'šem a na podzim roku 192;6 p[',elC0'oŽ1en,ý pos1a:l}'6lck'é! sněnnovně
k projednálú. .J eho z.áIldaCLní kOl1'stnlke8 zŮ1stala podlkladem
i VŠ'6'ch dalších dos,aV'aidln]ch fin:ančnrch: z,á,lklo nú a 1'0ZpOIČtll! a
stala se tak hraničním lT16'z,ník,em v n.alŠí s,tá.tníi hOSipodá,řské
pOll itic,e .
Finanční zákon a rozpočet j·emu přip.oj:6inýobsah.uj.e nyní
podrobný plán celého. státního hospod!ářs,tv:i, tovčl!elllěný naid'to
ješt.ě podle jasných a ka<Ždé'm,u srozUl'nite~nýc:h h1:ed'isk na jed110t.l:ivá jeho odvětví, t.otřž státní Is právu, s,tátn'Í' podniky, účast
státu na Imsrpodl3Jř,ení samosprávnýiCll s'Vazk:ll a. sl1užbtt státnílfLo
dIluhru.
Třeba' s tato kons,t.r:ukCle' je 11<'1. prvlú pohh~dJ více for:m ál'n m
Táz,u, př6'c'e je zásadníh:o, Si t á,t.n ě - f 1 n a, n ční ho dosaJhu.
V l~á'll1lci celko'v é'ho ústrojí státní správy ,o,samols.tatňuje ty skupiny !Státního hnspodářs1tví, které sv'Ú'u po.va,hou a úč<elem v e
skladbě státního hospod!ářsltví tvofí v podls.tatě jl2Iho samo.statné
složky jak příjmové, tak VJýd'a jové,. Samozfe,jmě mu's,í konec
konclť výťěžek' j,e dtn é skupiny sloužiti na úhradu: ztrát dil"uhých
s kupin a zmíněné o:s·am:Olst.atněn:í. nesmí jíti tak d'a~ek;o', aby
vl}6's10 d!o c;elku nebrezpečný zámdleik pli:štíiho rozkladrL1J. Než ro'lt ak
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rozpo, čtu provedlené" zach!o,v:wjú'. tuto záJk1aldi1>f směrnici,
umožňuj<E} jasný pohled do s,t átního hOls,podiáJřstvi po vše,ch jeho

liš'e ní v

stráJl1'kách, a CQlŽ je'ště (liů1ež<itěj:šlÍ, pd'e1sně ViymJezuj'e vlš,em j,eho
složkám hranice l'ozpětí, až' po kt.ell:é za daných poměrů a v soula'dl1 se SV]Tm ú6el'e m mohou se odtv'álžiti. Tím ,s,e, také zamezí,
aby odvětví mé.ně dbalé eik:onomliky neibb po,vážlivě pfekll: očujrcí
přípustný rozsah své pú's,ohnOlsti l1Iebiylo Vi tomto, sN'étm n1esPQ'ávném ho,s,poďa,řel1Í ui1ržovám.o h!olstplodámolstÍi jiného ódvě,tvi.
Finanční zákon z Toku 1927 a v:š1
elcihny dalŠlí,ob,s,a huje také
i;a:dlt~ ustanoveni, uprruvujick,h p:ř' esa1:ě zprilis,ob použití jedln otlivých
ro,zpio,čto'vých polo'žek a d!á váJtak'é přeSJlé směmice, pfi'O' hospodM:s tví státních podniltú, hě'ŽQlél il H1IV'est~ční. T'ak'él upra,vuj!e
výplatu prosHedků uTčený'cih na podpory a p[něni úkolů, k lÚInŽ
není stát právně zavázán. Kd!Jnž ne v,šie,chny, ted'Y jistě; vel:klá
většina těchto ustaJlQIvení a Silllě:rnk, dlo,týkaj,í se kbřenll státní~l:O
finančniho. hospodářstV1lÍ a miMa by se proto, pojati dloz.ákona,
jehož účinnost nebyla by j;a ko účinnOlsrt d1o,s avadních finančnÍ!cih
z,ákonú obmB:wvána p'Útl'ze na dobitI 1 rok.u.
Konečně je:šfě v j,ednmll ,sm:ěru přin1els,l'Y Englišovy fina,nční
zákony podstatnou změnu vůči ,dřívějšku. Řada zmlocnění (ve
fina,nčl1Ím zákoně, na rok 1930 je ji'ch c,ell kem ll}, učinila určitá
finanční opatření růz,nj'rCJh resortnkih m~nis, trú odlvislj'r mi na
předchozím souhlasu mHll,str3J finaJlcí. T'í1Il1i s,e ,ait'ci l1epI01)~ratelně
podstatně l'ozšiřuje pravo'l11oc tohoto ministra, což' na první pohledJ zdálo b~ se v mzporu ,s' těmi ustanolVlenÍmi ústa,v ní listiny"
MeTá upravují kons,t rukci a obo,r plŮis.ohnosti vládly nebo, j,ednotlivých' .i'ejích člen ll. M'álm za to" že tent.o rozpo'r jie pome zdánlív:')!. Ústavní listina sice před1pok:láJd'á melzi řádky s:vých, ustanOV€I1Í pa.ritu Vlšech čLenů v1ád~ (s . výj~mkou ministerského
předsedcy), avšak nemá ustanovení, klt,el rýn~ pro hud;oucnost
mělo by se za všeclh okiolno,s.tí zamezi-ti, a.by n:ěkteří čl' eno,vé
vlády nemohli míti be'Zpros,tfedlni neblO' nepřhl1iJ'r vliv na výkon
práv jin1ého ministra.
Mám však za to, že ta,to no,v:1; úpra,v:a postaVlení mňniska
fin:a.ncí, dJá,n a změn'ěný'mi před:p~sy finaJlčl1ÍIch zák-oml, za:stavil'a,
se tak íikajíc na polovi011Íoe's ltě. SOlwdim to-tiž" ž,e úměrně, tomu
mě,lo by sle upraviti, to j'e s,t l)'Ů!silit~ také p o I i ti c' l{) é P o s' t aven í ministra finanCÍ, tak, ahy odpoví!daLo jleho' pfev'lad1ajilicímu
vliv'tl'. Vž!dyť nenÍ ani VI zájmu finaJlčnilhlO hlo,s podiálisrtvf ' ,státu,
3Jbiy bytí či l1!eib~í určitélho ministra fi·n anc,] ;s touto' p~'a,vomod
ve vláJdě zá;vi,selo na: těcM,e podinh'lkálclha [JIředl:wkiadJech jako
i postaveni toho ministra, j,eb:ož význam pl'O' výk-on státni a-diministrativy j,e pod1s-tatné mlenŠÍ:. Že biylo ' úm!ys]eoIl z,M{iono(tá,l"ce
po'siiliti a pový.šiti postaveni mi.nis,t ra financi, toho, n8Jkla:rrll1iý
ďůkia,z "Vidím v tom, ž,e práv' ě jielDJIu a ni'I{oliv vláid'ě byly svě,řeny
ony rozhodující a d'ohléda'CÍ funk:ce. Ji:s,ťě je to novinka, j€lž to
podj],e Cle[:é ho slmyslu pfi.slUJšný'ch ustanoV'ení na,ŠlÍi úsrtavlú' listiny
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v plrvé řadě vláda by tu méla pÍ'ij,~ti v' úvahu. Z dlols a,vadlni pa,r lamentál'l1í pTaJ0e nedlá s,e uIs uzovati, 'Ž'el by" '8,e' na, základ:ě tohoto
zvětš' eného rozsalm piŮl soblJJ:Q<sti m:inis,tra financfÍi začal vyvinovati
speoÍ'e lní poměr mhus,tra financi k pairlamentu a naopak. Osta,tně
osud přtedpoIsleďního Eng'lišova mrni:s,t r'ování SlJíše, mhlv'ÍI pro to',
že našim zákollodárným Is!borůml tOIt.O j'a ksi výmti!nečné pos.ta,~ení
min~iS,tra financí ve srovnání 's jinlý~n.í členy V'láJd~ nelllí zvláště
po chuti.
Z pře četných člá:nků a :t-6či Dra. Engaišie" j.atk:ož i nai mnoha
mí:ste,ch jeho fimlmční vědJy, 'ITIIě] j's em - d1obÍ':e:-li j,s,em četl dojem, že ion a zle jména ve svélm pů:sobelú jako miníst.r financi,
llTlnohdy trpc,e pociťova~ ne,dos,t a,t ek j:e dllotné úplravy mate,r ielnich a formáhúc'h záikhdlLl final1lční'ho hospodlá1fstV'Í v naš!em
státě. Sám dal také podnět k vypra: c lo,rv:á;n~ finanČlúhol iiád'll,
kteryby tomuto ne:dlo's ta,tku měl odpomo'Ci. Ať ji'ž přÍlSlulšný
zákon bude prohlá'š,e n poilie Ulslta.no,~elli článku I. U!\710'ZIO'Vac:í!ho
zálwna k ústavní ,l istiné či nikoli, j,e jistě ned'V'ýšiel 11'a, časle" aby
k ,i'etho u'sk:ubečněni hrzydošwo. Piři známém klidlu a jisté Thoste,jnos,t i nalšich zá:kio:nod:á;rl1ých :sblo rú prá,vě v těchto' věcle1ch, cl'á
se sprílše očekávati, ž,e j e!Mě uplyne mnoho vody než ve Sbírce
zákonú a n3Jřízení onen toli:k:o čekáN'aJ.1,ý záko'l1 ;s,eobjle'ViÍ. Přeji
Dm Englišovi ze 'Sll'CUCe, a,b~ S,0 zdráN toho dlo hl, a, aby HIOhl
spolupTacov,a ti i na tomto, diíle" které hy jřs.tě hy~,o ' nedlepšhn
uc,ele'l1ím a vyvrchoi1ením jl~iho vešklell"éI rulčitellSké l a, hospocllMsk'o-státnic:lté prálce.

