
l\:é o zpětné platno'sti, neboť zá
: byl vyhlášen teprve 31. ledna, 
ividendy, t . .1. dividendy, které 

tohoto zákona, byly splatny, 

Dividendy postihuje ' při výplatě 
moment výplaty, nikoli moment 
ejí. U papírů pe~ně zúročených, 
Iii moment skutečného placení, 
iží 'se dalí 'za dobu od 1. ledna. 
Imto dni splatné a za období od 
p-ři kuponu únorovém prováděla 

ěžek daně, jest rozdíl me~i divi
sou postiženy daní, která plyne 
z 'obli.gací aspoú částečně, t. .1. 

'6, jde ku pl;ospechu dlužníkovu, 

v těch' přípndech, . když společ
, dále .isou osvobozeny od daně 
SOlJ podle stanov doplněny z re
na určitou výši. Tyto výjimky 
konstrukci daně jistě neprospí-

dani z dividend jsou podrobeny 
ků, které se teprve po účinnosti 

o papírech ' pevně zúročených. 
ani jen, pokud jde o pa píry vy,, ~ 
zúročeny ,úrokovou mírou vyšŠÍ" 

:tě nesmějí býti vydávány dluho-
lřipouští však, že ministr financí 
u. Toto ustanovení zdá ·se trochu 
š optimistické, poněvadž vychází 
budoucnosti časově neomezené 
časy, kdy by tato míra musila 
~ny. Rozhodně 'bylo by si :přáti, 

i se rozdíly ' mezi papíry dividen
píry dividendovými zase jest na

jsou vypláceny v tuzemsku, bez 
papíry pevně zúročené podléhají 

lzemsku, nebo jiChž výplata jest 
zní 'na československé koruny. 

'oto, aby mohly býti osvobozeny 
níž se stát zavázal, že její výnos 

podrobeny této 'dani papíry ták 
a v náhrada za titry rakousků-

.ividendy a platných pro úroky 
že tu jde fakticky o dvě daně, 
pro ně UVáděny, nýbrž i důvody, 

é zejluéna svým technickým pro-
že jsou svou základní koncepcí 

L zatíženy snůškou kasuistických 
(litky, které tato daň musí s hle
:i. 

Dr. Lepař. 
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8ankovnr 'zák<?ny V RČS S hlediska trestně-právn(hq. 

Bankovní -a peněžní , služba v R,ČS je upravena řadou zákonných 
předpisu, zejuléna serií zákonů č. 237, 238, 239 a 241 z roku 1924, t. j. 
zákonem o zvláštním fondu pro hrazení ztrát, povstalých válkou, zákonem 
o všeobecném fondu peněžních ústavů, zákonem o vkladních knížkách, 
akc. bankách a .. o revisi bankovních ústavů a konečně zákonem o povin'
nostech ba~kéřů 'při úschově cenný·ch papírů. VVechny tyto zákony, kromě 
zákona Č. 241, které měly sloužiti jednak k sanaci bankovních správ, jed
nak k povzbuzení spořivosti a ku zvýšení bezpečno'sti vkladu, nedosáhly 
ale plně svého úkolu. Nemohly ho ani plně dgsáhnouti, a to zejména 
prot~, poněvadž neobsahovaly celkem žádná trestní sankční ustanovení, . 
která by nastupovala pro případ, že by ustanovení v těchto zákonech da
ných nebylo šetřeno . Zákony z roku 1924 č. 237, 238 a 239 byly tudíž leges 
imperfectae. Chtěly sice bankovní a peněžní službu upraviti a povznésti, 
zůstaly však pouze na poloviční ces.tě. Státní zástupce, který chtěl stíhati 
provinění proti ustanovením jmenovaných bankovních zákonů resp. proti 
jakýmkoliv zájmům veřejného peněžnictví vůbec, měl velmi obtížné po
stavení. Svou žalobu musil sestaviti a upraviti takovým způsobem, aby 
odpovídala některé skutkové podstatě již dříve daných trestních zákonů. 
Byla to ,zejména ustanovení všeob. trestního zákona o krádeži (§§ _.171 a 
n. ; 460), o zpronevěře (§§ 181 a n., 461), o podvodu (§ 197), o brall1í darů 
ve věcech úředních (§ 104), o svádění ke zneužití moci úřední (§ 105), 
o podvodném úpadku (§ 205 a), o 'úpadku z nedbalosti (§ 486) a .1., dále 
U's,tanovení zákona Č. 178/24 Sb. n . a n. o úplatkářství, který v § 6 staví 
veřejným činitelům na roveň, pokud jde o úplatkářství, orgány a zaměst-

, nance bahk, spořitelen, záložen a jiných peněžních ústavů a podrobuje je 
v tom směru trestním ustanovením uvedeného zákona. Obtížnost postavení 
státního ' zástupce spočívala pak právě v tom, že všechna jmenovaná trest
ní ustap.ovení byla příliš široká a všeobecná., než aby jim mohl býti 'sub
sumován bankovní delikt leckdy velmi rafinovaný a delikátní. A tak se 
hromadily přÍ-pady, kdy bylo úplně evidentní, že určité jednání jednoho 
nebo více bankovních činitelů je v roZ'poru s účelnými ustanoveními ban
kovních zákonů, avšak státní zástupce nemohl ničeho podniknouti, poně
vadž právě nenalezl žádné trestní ustanovení, které by se na ono často 
rafinované a odborné protiprávní jednání vztahovalo. Neméně obtížné bylo 
také postavení soudcovo, měl-li stanoviti tresty 'na takováto provinění. 

Tato neúplno'st a nedokonalost zmíněných bankovní·ch zákonů ve 
smyslu trestně-právním dala vládě podnět k tomu, aby je pronikavým 
způsobem opravila a doplnila. A tak dochází roku 1932 k novelisaci ban
kovních zákonů č. 237, 238 a 239/1924 zákonem č. 54 Sb. z. a n. ze dne 
21. dl,lbna 1932. Úkolem této novely bylo, jak již naznačeno a jak plyne 
také z důvodové zprávy ústavně-právního výboru a rozpočtového výboI:u, 
jednak dokonati důležitě dílo ozdravění našeho peněžnictví, jakož i konso
lidaci bankovní služby vůbec. jednak posíliti důvěru v banky a zvýšiti 
jak morální, tak i materiální od!povědnost vedoucí-ch činitelů. V tomto 
pojednání všimneme si toho, do jaké míry splnila řečená novela druhý na 
sebe vzatý úkol. 

Trestní ustanovení, p"odle nichž je možno odsuzovati bankovní 
činitele, kteří se jakýmkoliv způsobem prohřešili proti všeobecným ustano
vením bankovních zál~onů, obsahuje novela Č. 54/32 ve článku XXXIII. 

Pokud se týče trestů, které novela na všechny jmenované delikty za- . 
vedla, vyznačují se tím, že sou.dce, resp. u správních p,řestupků okresní 
úřad, který potrestáni stanoví, musí v převážné většině pří-padů uložiti 
mimo trest na svobodě také trest peněžitý. Tento povinný trest peněžitý 
se stupňuJe podle závažnosti deliktu až do výše 500.000 Kč. Trestní usta
novení bankovního zákona ovšem nastU'pují pouze v tom případě, že čin 
není přísněji trestný. Tomu dlužno rozuměti tak, že lze-li provinilou osobu 
stíhati a potrestati podle některého přísnějšího ustanovení jiného trest-
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llího zákona, že tato osoba bude stíhána a potrestána podle tohoto z álq:m a , 
při čemž konkurence s delikty bankovními je vyloučena. 

Zvláštní trestní ustanovení platí pro bankéře, uschovávající cenné 
papíry. Tato trestní ustanovení nebyla však dána novelou z roku 1932, 
nýbrž byla pojata hned s 'počátku do osnovy zákona Č. 241/24 Sb. z. a n. 
o povinnostech bankéřtl při úschově cenný<ťh papírů. (Viz §§ 13, 14, 15 
a 16 t. z.) 

Velmi 'správné stanovisko zaujímá novela ke skutečnosti, že mezi 
jednotlivými peněžními ústavy samými jsou značné rozdíly. Jestliže ban
kovní zákony mají platiti Ipro všechny peněžní ústavy, musil míti záko 
nodárce na paměti, že jinak je dlužno posuzovati poklesky, jichž se do
pustili orgánové nepatrných kampeliček, záložen a podobných ústavů, 
kteří svou funkci na mnoze zastávají bez zvláštního odborného vzdělání a 
často také bez zvlášt.ní odměny, poklesky, které 'samy o sobě nemívají také 
žád.n~T tak vážných hospodářských následků, a jinak že je posuzovati 
závažná provinění odborně a dobře placených orgánů velkobank, která 
bývají spojena se značnými hospodáÍ"skými otřesy a viklají di'tvěrou v úvě
rové hospodářství. Odtud bylo do novely pojato ustanovení § 30 c), podle 
lderého pro kategorii malých peněžních ústavů platí zvláštní redukované 
sazby peněžních ,pokut. Jako kriterion mezi malý:;ni a vel~kými ústavy je 
stanoven počet stálých zaměstnaných Mednických sn s tím, . že peněžní 
ústavy, nemající více než 4 stálé úřednic.ké síly, jsou peněžními ústavy 
malé kategorie. 

Všemi svými ustanoveními, tedy zejména . přesným vymezením skut
kových podstat jednotlivých t. zv. bankovních deliktů, přesným stanove
ním trestních sazeb na tyto delikty, různými jinými doplňky a změnami 
ve směru ručení, které je důsledkem odpovědnosti, převzaté vstupem do 
banky a pí'ijetím společensky i hospodáí-sky důležitého tpostavení, a to ať 
členství v představenstvu nebo dozorčí radě nebo mis,ta vedoucího Med
níka, čímž zejména novela bojuje proti 1. zv. sinekurám, k<>nečně účelnou 
a důležitou úpravou služebních smluv se členy představenstva akciové 
banky a vedoucími Medníky, vším tím novela z r. 1932 byla velmi cen
ným a nezbytným dOfPlněním dÍ"Ívějškh bankovních zákonů. Ba můžeme 
Hci, že tento zákon tvoří jakýsi náběh k hospodáí'ské demokracii, ke státní 
sociali'sací v peněžním hospodářství, kterou lze vyvozovati ze státního zá
jmu kontrolovati veřejné peněžnictví a trestati i nejspeciálnější poklesky 
proti němu. Ale bankovní zákony i v dnešním svém znění ještě nevyho
vují docela všem požadavkům doby. Jejich hlavním nedostatkem je jed
notně neuspořádaná státní kontrola a dozor nad peněžním hospodáí'stvím . 
Tak jako stát bdí mimo jiné zejména svou policií nad všeobecným veřej., 
ným pořádkem a zachováváním zákonů, tak by zde měly býti také zvláštní 
státní orgány. které by bděly nad pořádkem v peněžním hosfPodáí-ství, nej
důležitější to 'složce národního hospodářství vůbec . Novoty, které by slu
šelo ještě v tom směru zavésti, jsou trojího druhu: 

Především by bylo možno zavésti zvláštní » hos'podářskou policii «. 
O organisaci této policie bylo podáno několik návrhů. Policejnímu odboru 
ministerstva vnitra byl v poslední době zejména pí'edložen přijatelný 
'návrh, aby tato policie byla zřízena jako zvláštní druh policie státní. Tato 
hospodářská policie má fungovat ovšem. nejenom pro :peněžní ústavy, 
nýbrž také pro průmysl a obchod, dále má bojovati účinným a odbor
ným 1Jpů's.obem proti lichvě, podvodným úpadkům, a v neposlední řadě 
má prováděti kontrolu daňovou, která je v dnešní době organisována a 
prováděna způsobem velmi nem.\pokojivým. Státním zastupitelstvím pak, 
která jsou pověřena stíháním jednotlivých bankovních deliktů, . byla by 
tato policie, jakožto policie odborná, velmi cenným pátracím orgánem, 
nehledě k tomu, že by její pomoc byla velmi účinná také pro jednotlivé 
úřady, kt~ré s veřejným peněžnictvím mají co činiti. 

Dl'Ulloll důležitou novotou je 'Pověření pouze určitých, s bankovními 
záležitostmi dobře obeznámený.ch státních záStupctl stíháním bankovnfch 
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deliktú. Tito státní zástupcové mohli by býti U'stanoveni při státních za
stupitelstvích pro soudy krajské a pouze oni by byli vzhledem ku svým 
odborným znalostem povoláni stíhati bankovní delikty, a to nejenom v Í"Í
zení před soudy krajskými, nýbrž i v řízení před soudy okresníini. Naproti 
tomu bylo by nutné ,pověřiti, u vrchních státních zastupitelství také jed
noho až dva úředníky stíháním jmenovaných deliktů pro pHpad, že by 
se Í'Ízení konalo pI-ed vrchním. soudem. 

Třetí a poslední větší novotou je stanovení výjimečné pr'íslušnosti 
soudu. Tak jako pro všechny přestupky tiskové nebo pro pI-estupky podle 
§§ 47 a 49 zákona o právu původském č. 218/26 Sb, z. a n. je příslušným 
okre'sní soud v sídle onoho krajského soudu, v jehož obvodu byl delikt 
spáchán, a tak jako tato výjimečná :příslušnost je odůvodněna poH-ebou 
odborných znalostí a zkušeností, které nelze předpokládati u každého 
okresního soudce, tak jest třeba ~ těchže důvodů se pl'imlouvati za sta
novení analogicJcé výjimečné příslušnosti (místní) pro řízení o deliktech 
bankovních, pokud toto by se mělo konati před soudy okresními. A také 
u krajský·ch soudů, které jsou věcně resp. funkčně tpříslušné, konati Í"Ízení 
o těžších bankovních deliktech anebo jako soudy odvolací, měli by býti 
jmenováni soudci, kteří vybaveni odbornými znalostmi a zkušenostmi, 
byli by speciálně povoláni souditi bankovní delikty. 

Jmenované tři novoty, z nichž doposud ,pouze první (hospodářs,}cá 

policie) byla příslušným orgánům veřejné správy navržena a je tedy před
mětem podrobeného jednání, ' jsou ' rázu zásadního a bylo by je provésti 
s pokud možným největš,ím ul'uchlením. Dnešní stav veř'ejného peněžnictví 
vyžaduje i'ádnou a neustálou kontrolu. Tato kontrola není ještě zaručena 
pouhým vy.:nezením určtých povinností, zákazlt resp. deliktů, nýbrž bude 
zaručena, až zde budou také orgány, které se již předem o zachovávání 
těchto povinností postarají a jednotlivé delikty budou odborným zpúsobem 
stíhati, soudi,ti a trestati. Důraz na odbol'nost klademe zde všude proto, 
poněvadž odborná znalost a prakse těchto orgánů je první podmínkou, 
aby tyto orgány v příslušných kruzích hos'podářských požívaly potřebné 
autority. .Te velmi těžká věc jak pro státního zástupce, stíhati delikty, 
které předpokládají odborné vědomosti, jichž on nemá, zrovna tak jako 
je velmi obtížné po'stavení soudcovo, aby takovéto deHkty soudil, nemů
že-li pro nedostatek zkušeností a vědomostí dokonale porozuměti skutko
vým podstatám tak čistě odborných deliktů . Dal-li proto zákonodárce 
bankovními zákony veřejnosti celou řadu důležitých odborných ustano
vení k podpoře veřejného peněžnictví a tím i ·celého národního hoslpodár,
ství, jest jeho povinhostí, postarati se také o to, aby tato odborná usta
novení byla zachovávána re's:p. poklesky proti nim odborně stíhány a od
suzovány. Tato kontrola, tak jako kontrola celého vei'ejného života, musí 
spočívati v první řadě v rukou státu, poněvadž stát jedině zabezpečuje 
pH soustavě dem9kraticko-retpublikánské největší objektivitu, veřejný zá
jem a prospěch proti stranickosti, zÍíjmům soukromým a prospěchářství. 
Starost ' o peněžní hospodál'ství je důležitou starostí státní, poněvadž 
právě hospodářství peněžní tak úzce souvisí s hospodářstvím národním, 
od něhož .isme všichni hospodářsky závislí. Zestátnění kontroly bankovní 
a peněžní služby, zejména skrze »státní hospodářskou policii «, dále zave
dení odborného resp. speciálního stíhání, souzení a trestání bankovních 
deliktů, jakož i těžších deliktů ve veřejném peněžnictví spáchaných bude 
tudíž příštím nezbytným a snad i posledním dopliíkem bankovních zá
konů v RCS a příští nezbytnou podporou tpeněžního a' tím i národního 
hospodářství. 

Oskar Kulendík , 




