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V Ě S T N Í K 
 

ministerstva financí státu Československého. – 
 

     Současně s ustavením se ministerstva financí koncem roku 1918 v našem státě 
Československém, bylo nutno učinit opatření, aby byl vydáván – po způsobu dřívějšího 
rakouského „Verordnungs-Blattu“ – jeho samostatný „Věstník“, který by byl – po přání pana 
ministra Dr Karla Engliše – po stránce správně finanční jakousi učebnicí a pramenem 
odborných vědomostí pro úřady finanční a jejich úřednictvo. Tak došlo k vydání prvního jeho 
čísla /resp. částky/ dne 21. ledna 1919. Úkolem a  tím tedy jeho obsahem bylo z počátku jen 
přinášeti podrobný přehled: 
A/   „všech zákonů a nařízení, ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlášených, pokud se týkají 
finanční správy“, ovšem vyznačením pouze jejich předmětu /názvu/, nikoliv tedy obsahu nebo 
doslovného znění, dále  
B/ doslovné znění důležitých "nařízení a výnosů ve Sbírce zákonů a nařízení nevyhlášených", 
pokud se týkají správy finanční, konečně : 
C/ "jmenování a změny v osobním stavu finančního úřednictva vůbec". 
     Podle těchto tří hlavních oddílů byl "Věstník" rozdělen a pod názvem "Věstník 
ministerstva financí státu Československého" a za redakce presidia ministerstva financí v roce 
1918 a 1919 vydáván. Zasílán byl zdarma všem finančním úřadům v republice 
Československé jako úřední pomůcka, dále jiným centrálním úřadům a mimo to i soukromým 
abonentům, jejichž počet koncem roku 1920 činil 267. V roce 1919 bylo vydáno čísel 18, 
v roce 1920..13, podle potřeby a nahromaděného materiálu. Pevného termínu k vydávání 
nebylo. 
     Bylo jisto, že "Věstník" tento s tak obmezeným obsahem nemohl úplně vyhovovati ani 
svému účelu ani době samotné. Proto již koncem roku 1920 pojal tehdejší ministr financí Dr. 
Engliš myšlenku, "Věstník" rozšířiti tak, aby byl nejen informátorem finančních úřadů a jejich 
úřednictva, ale i naší veřejnosti domácí a současně i správně orientovaným finančním 
zpravodajstvím ciziny. Z té příčiny byl obsah jeho od 1. ledna 1921 značně rozšířen a 
rozdělen ve dva samostatné oddíly a to:  
1/ Část normativní, 
2/ část revuální. 
     Část normativní zůstala ve skutečnosti rozšířeným „Věstníkem“ původním, s obsahem 
úředním, určeným hlavně pro finanční úřady, část revuální stala se finanční revue, s obsahem 
informativním, určeným pro veřejnost domácí a cizí.  
     Obsah části normativní rozšířen a doplněn z původního obsahu na tyto části: 
A/ Zákony a nařízení ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlášené, pokud se dotýkají finanční 
správy, které se od této doby uveřejňovaly již celým svým zněním, 
B/ nařízení a výnosy ve Sbírce zákonů a nařízení nevyhlášené, 
C/ vyhlášky a různá sdělení, 
D/ rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech finančních, 
E/ konkursy, 
F/ jmenování. 
 
     Podle potřeby začala býti přikládána k tomuto prvnímu oddílu zvláštní příloha 
"Rozhodnutí celních sporů a dotazů". 
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                  Obsah nové části revuální rozvržen na tyto části:  
 

Články rozpravné, 
I. hlídka legislativní, 
II. statistika a výkazy, 
III. hlídka zahraniční, 
IV. různé, 
V. bibliografie, 
VI. jazykový koutek. 
 
     Je-li pro první část t.zv. normativní materiál úřední dodáván ministerstvem financí 
samotným a tím přesně předem stanoven, jest pro druhou, revuální část, měněn podle 
potřeby, důležitosti, časovosti a spolupráce přispívatelů, jsoucích i mimo ministerstvo 
financí. Přirozeně vždy se zřetelem na finanční otázky a zájem státu Československého a 
na informativní úvahy po této stránce i o státech jiných. Tomu slouží hlavně články 
rozpravné a hlídka zahraniční. V hlídce legislativní uveřejňovány jsou důvodové zprávy 
návrhů různých finančních zákonů za účelem přehledného jejich studia, v bibliografii 
přehled finančních a národohospodářských článků a úvah jiných listů za týmž účelem, a 
v jazykovém koutku poukazováno jest na chybné a nečeské výrazy úředního slohu. 
     První číslo takto rozšířeného a změněného „Věstníku“ vyšlo 15. ledna 1921 a od té 
doby vychází pravidelně koncem každého měsíce, tedy celkem ročně 12 čísel. Zasílá se 
zdarma jako úřední výtisk všem finančním úřadům republiky Československé, všem 
centrálním úřadům, universitním knihovnám domácím a zahraničním, všem 
Československým úřadům vyslaneckým v cizině, takže přichází do většiny zahraničních 
států. Počet soukromých abonentů pohybuje se mezi 800 až 900.  
     Hlavním redaktorem ustanoven byl ministerský rada Karel Chochole, který tuto funkci 
zastával až do svého povolání do sekce poplatkové ministerstva financí, t.j. do konce roku 
1925. Po té pověřen hlavní redakcí přednosta presidia ministerstva financí ministerský 
rada JUDr Eugen Lippanský a to od počátku roku 1926 do konce roku1927. Utvořením se 
tzv. vědeckého oddělení při oddělení 19. ministerstva financí, přešla hlavní redakce do 
rukou jeho přednosty, ministerského rady JUDra Josefa Hladkého a to od počátku roku 
1928. Za zodpovědného redaktora povolán byl počátkem roku 1921 berní ředitel František 
S. Paukner, jemuž svěřena i administrace, účetní evidence plateb a vyřizování běžné 
korespondence. 
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Ú Č T Á R N Y 
 

ministerstva financí. 
 
 

Ú v o d 
 
     Úkolem každého řádně vedeného hospodářství jest, aby se koncem správního období 
přesvědčil o výsledku své hospodářské činnosti. Platí-li stěžejní tato zásada pro 
soukromohospodářský podnik, tím spíše musí platiti pro stát, jenž je hospodářem největším. 
Spravujeť a distribuje peníze nesčetných poplatníků, které jsou určeny veřejnoprávním 
úkolům státním, jako je zabezpečení státu uvnitř /: policie a četnictvo:/ a i na venek /:vojsko:/ 
jakož i právní jistoty /:soudnictví:/, dále opatření finančních prostředků /:finance:/ bez nichž 
veškerá činnost státní byla by ilusorní. Je-li povolování těchto peněžních prostředků /: státní 
rozpočet :/ od prvopočátku výsostním právem každého parlamentu, nelze neuznati, že činnost 
vížící se k tomu, jak těchto povolených prostředků skutečně bylo použito a jak bylo se 
státními penězi vůbec hospodařeno jest nadmíru důležito. Činnost tato pak svěřena jest 
zvláštním oddělením zvaným účtárny. 
     K ministerstvu financí přičleněno jest účtáren pět. Vlastní účetní službu vykonává účtárna 
1. Ostatní účtárny jsou účtárnami odbornými, jejichž činnost se vztahuje na jistý okruh daní a 
poplatků. 
 
 
 

Zřízení 
ú č t á r n y   1. 

 
     Stanoveno bylo současně s ostatními účtárnami odborovým přednostou Dr. Vlasákem na 
návrh nejstarších účetních úředníků v ústní konferenci konané kolem 15. prosince 1918 
v presidiu ministerstva financí. V hrubých rysech vymezen byl při tom pracovní úkol každé 
účtárny a ústně označení úředníci, kteří měli organisaci účtáren převzíti. Takto určen za 
provisorního přednostu účtárny 1. tehdejší účetní rada býv. rak. ministerstva financí Martin 
Smejkal a jemu přiděleni účetní úředníci: František Princ, Josef Hrůša, Josef Putník a 
Bohumil Papírek. 
     Účtárna 1. byla při svém zřízení ubytována v Klementinu po obou stranách vchodu 
z Mariánského náměstí ve dvou úzkých a jedné velké místnosti. Pracovní příděl nebyl nijak 
roztříděn, každý pracoval na tom, co ten který den do účtárny 1. právě zavál a co mu bylo 
přikázáno, buď ve věci státní nebo kontokorentní. Z přidělených úředníků vyznal se Princ 
v osobních požitcích, ostatní zaměstnanci nebyli ani v účetní službě státní ani v kontokorentní 
obeznalí. Museli tedy přednostou do každé jednotlivé podrobnosti býti zavedeni. Týž opatřil 
sám všechny knihy a všechny tiskopisy a uvedl svěřenou mu účtárnu během 6-ti měsíců  
v řádný chod. 
     První pravidelnou výplatu osobních požitků likvidovala účtárna 1 pro měsíc leden 1919 
prostřednictvím zemské finanční pokladny v Praze. Celkem bylo tehdy v ministerstvu financí 
145 zaměstnanců, z toho 34 konceptních, 67 účetních, 3 kancelářští, 22 úředních sluhů, 18 
kancelářských pomocných sil, pro něž vyhotoveno 6 platebních listin. 
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Počátkem února 1919 přibyli do účtárny 1. 2 další síly a zároveň pozorovati bylo zvětšení 
agendy a větší příliv spisů. V únoru 1920 ukázala se potřeba, aby v účtárně 1. zřízeny byly 
zvláštní oddělení pro účetnictví státní a zvláštní oddělení kontokorentní. Správcem oddělení 
státního určen tehdejší účetní rada František Princ, v oddělení kontokorentním účetní rada 
Karel Šrámek, a v oddělení pro stát revisního odboru byl správcem účetní rada Václav Bouše. 
V ten čas byla služba účetní všestranně již v plném proudu. V květnu 1921 povstalo dočasné 
oddělení pro účiny plnomocníka ve Vídni, jež bylo zrušeno v červenci 1923. Další tj. čtvrté 
oddělení zřízeno bylo teprve koncem roku 1922 a přidělena mu agenda depositní a později 
agenda cenných papírů a nově založených fondů. 
Během času vzrostl i počet zaměstnanců této účtárny k poměru přibývajícím pracovním 
přídělem. V jubilejním roce sestává účtárna 1. ze zmíněných 4 oddělení a její personál z 1 
přednosty, 4 správců oddělení, 32 účetních úředníků, 3 kancelářských oficiantek a 2 zřízenců. 
 
 
 

S t á t n í   o d d ě l e n í 
 

      zove se oddělení, které účtuje a vede v evidenci všechny platby na povolený rozpočet 
jakož i súčtování účinů mimostátních resultujících z provádění různých úvěrových zákonů /: 
úvěrní operace :/. Od roku 1921 je jeho správcem vrchní účetní tajemník Václav Bouše. 
Oddělení to vyhotovuje přibližně ročně 360 súčtenek na poštovní úřad šekový, jeho 
prostřednictvím se proplácí přes 5.000 předpisů do hlavních knih, kterých je 11. Kromě těchto 
jedenácti hlavních knih je tu kniha aktiv a pasiv, v nichž se vede v evidenci 48 státních aktiv 
v hodnotě ca 200,000.000 Kč, 7 mimostátních v částce přes 660,000.000 Kč a jedno aktivum 
dávky z majetku přes 320,000.000 Kč, tedy celkem téměř 1,,200,000.000 Kč. Kontovních 
záznamů možno odhadnouti počtem přes 9.000 ročně. 
     V uvedených jedenácti hlavních knihách provádějí se veškeré účetní úkony těchto účetních  
odvětví: 
Ústřední správa ministerstva financí 
Ústřední správa pozemkového katastru 
Triangulační kancelář 
Ústřední státní pokladna 
Chemicko-technická zkušebna finanční správy 
Úvěry vyhražené ústřední správě ministerstva financí 
Správa státních budov. 
Všeobecná pokladní správa 
Státní podniky 
Etát dávky z majetku 
Mimostátní účiny. 
     Do roku 1928 vzrostl počet zaměstnanců ministerstva financí tak, že nyní likviduje toto 
oddělení služební platy zaměstnanců ministerstva financí včetně ústřední evidence katastru 
daně pozemkové, chemicko-technické zkušebny a ústřední státní pokladny v 36 platebních 
seznamech pro 695 zaměstnanců, z nichž je 625 pragmatikálních, 5 smluvních, 34 dekursivní, 
3 úkoloví a 38 uklízeček.  
     Kromě běžných účetních prací vyhotovuje se zde 117 výkazů ročně o poukázané 
náležitosti pro nejvyšší účetní kontrolní úřad a četné výkazy jiné. Dále adjustují, předpisují a 
realisují se zde všechny živnostenské účty a také všechny cestovní účty, ať tuzemské, ať 
cizozemské. Účetních závěrek vyhotoveno v roce 1918…..3, jichž počet zvyšoval se 
každoročně až stoupl v roce 1927 na ….. 20.  
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     Pronikavých změn ve výměře a tím i v likvidaci služebních požitků prodělala účtárny 1. 
v uplynulém 10-ti letí několik První počínal od 1./9. 1919 úpravou požitků  ve smyslu zákona 
č. 541 ai 1919, další od 1. ledna 1923 ve smyslu zákona č. 394 z r. 1922, poslední pak od 
1.ledna 1926 ve smyslu platového zákona čís. 103 ai 1926. 
     Technická změna provádění likvidace nastala zavedením likvidačního stroje soustavy 
„Elliot Fischer“. Stroj tento vyznačuje likvidované částky v likvidačních listech a vyhotovuje 
současně průpisem platební seznamy. Likvidace strojem po prve provedena na leden 1925.  
     Totéž oddělení obstarává případně obstarávalo srážky s platů a vyúčtování rozličných akcí 
jako akce uhelná /: od roku 1919:/ akce ošacování /: od roku 1921 do konce roku 1923 :/ 
srážky na státní premiovou půjčku /:od 1./4. 1920 do konce roku 1921 :/ akce státních 
stavebních loyů /: od 1./4. 1924 :/ a provádí se jiné pravidelné srážky měsíčně ze služebních 
platů podle příslušných zákonů a nařízení. První pravidelné zákonné srážky počínají od 1. 
března 1922 a týkají se pensijního příspěvku a daně z příjmu, která srážkami od 1. srpna 1927 
přechází v daň důchodovou. Od 1. srpna 1926 počínají srážky na nemocenské pojištění 
státních zaměstnanců.  
      Personál sestává z jednoho vrchní účetního tajemníka, 12 účetních úředníků, 1 vrchní 
kancelářské oficientky a 1 zřízence. 
 

O d d ě l e n í   k o n  t o k o r  e n t n í 
 
     Úkol tohoto oddělení pozůstává v evidenci příjmů a vydání všech centrálních a jim na 
roveň postavených úřadů /států/ a kromě toho odsouhlasuje a kontroluje správnost 
závěrečných účtů všech těchto úřadů. V evidenci peněžních přídělů a odvodů zemských 
finančních pokladen jakož i úřadů II. stolice /: zemské politické správy – vrchní zemské soudy 
– zemská finanční ředitelství atd. :/. V kontrolní evidenci deposit a fondů jakož i záloh a 
vkladů v účetním projednání hospodářských zařízení veřejného významu jako byly: Akce 
"Dálný Východ" zvaná, týkající se zboží vezeného lodí "Liverpool-Maru" na Dálný Východ, 
dále účet "Devisové ústředny" týkající se vázaného hospodářství cizími valutami pak účet tak 
zvaných "Remitancí" vztahující se na poukazy dolarů pro příslušníky čsl. republiky od jejich 
příbuzných v Americe žijících jakož i účet "Finanční správě ruských legií" a tak zv. "Čínské 
vlny" vesměs to akce hlubšího hospodářského významu, diktované poválečnémi poměry. 
Mimo to provádělo kontokorentní oddělení vyúčtování válečných ústředen zejména: "Státního 
obilního ústavu a ústavu pro tuky oleje a mléko, dále "Ústředny kovů, Líhové komise, 
Czechosugaru a mnoha ještě jiných". Dále soustřeďují se zde veškeré úvěrové operace 
státního dluhu /: podložené i krátkodobé:/ jakož i úroková služba anglické a americké půjčky 
a odúčtování státní ošacovací akce a uhelné akce, jakož i vyúčtování okolkovací činnosti 
s bankovním úřadem ministerstva financí. Od roku 1925 zřízeno bylo i odúčtování se státními 
podniky na běžných účtech.  
      Oddělení to vyhotovuje kontokorentní uzávěrku ústřední státní pokladny a měsíční výkaz 
kontokorentních účinů pro nejvyšší účetní kontrolní úřad. 
     Přídělem tohoto oddělení je dále účtování a celková kontrola dávky z majetku a 
vyhotovení separátní kontokorentní uzávěrky i půlletní bilance této dávky. 
     Kromě toho vede se zde "hlavní záznam" dle instrukce o výplatách poštovním úřadem 
šekovým bez pokladny. 
     Na knihovních zápisech tohoto oddělení možno přehledně sledovati i nejmenší výkazy a 
pohyby pokladního stavu RCS a usuzovati na stinné i slunné stránky našeho státního 
hospodářství.  
     Přednostou tohoto oddělení jest vrchní účetní tajemník Rudolf Urban. 
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S t á t n í   o d d ě l e n í    p r o    r e v i s n í   o db o r 
 
     Agenda revisního odboru ministerstva financí během roku 1919 vzrostla tak, že bylo nutno 
v účtárně 1. ministerstva financí zříditi zvláštní oddělení pro revisní odbor, jehož činnost 
započala 1. prosince 1919 a jehož správcem je od roku 1922 vrchní účetní tajemník Rudolf 
Beneš. Mimo něho sestává personál ze 6-ti účetních úředniků a 1 kancelářské officientky. 
     Pracovním přídělem tohoto oddělení jsou především předpisy, likvidace a poukazování 
služebních platů všech zaměstnanců zmíněného odboru, jichž počet činil z počátku 138, po 
zřízení odbočky revisního odboru pro Moravu a odbočky pro Slovensko stoupl na 252, během 
času byl dále rozmnožen a činí nyní 476.  
     Další podstatnou část agendy tohoto účetního oddělení tvoří adjustace cestovních deníků 
revisních úředníků jakož i evidence cestovních záloh, které těmto zaměstnancům vyplácí 
pokladna revisního odboru 2x měsíčně a účtuje ve zvláštním deníku, který předkládá účtárně 
3x měsíčně k přezkoušení. Počet cestovních deníků, které účtárna dostává k adjustování činí 
průměrně 400 měsíčně.  
     Mimo to adjustuje řečené oddělení všechny účty za úřední a kancelářské potřeby dodané 
revisnímu odboru a předpisuje a poukazuje adjustované částky poštovním úřadem šekovým 
příslušným živnostníkům a dodavatelům. 
     Další práce jsou různá vyjádření, zejména o námitkách proti adjustaci cestovních účtů, 
měsíční výkazy náležitosti, které se předkládají od roku 1927 vždy 5-tého každého měsíce 
nejvyššímu účetnímu kontrolnímu úřadu, měsíční kontační zkoušky, roční výkazy ohledně 
vyměření a vybírání důchodové daně, vyhotovení účetní závěrky revisního odboru, již nutno 
předkládati do 1. dubna každého roku zmíněnému úřadu a sestavení návrhu dílčího rozpočtu 
do konce dubna každého roku. 
 
 

O d d ě l e n í   d e p o s i t n í 
 
bylo zřízeno teprve v roce 1923. Personál tohoto oddělení sestává z 1 účetního ředitele a 4 
účetních úředníků. 
     Agenda depositní byla hlavně v prvních letech rozsáhlá, jelikož veškeré pohraničními 
finančními strážemi a celními úřady zabavené hotovosti, cizí valuty atd. z důvodů 
nedovoleného vývozu resp. dovozu byly odváděny ústřední státní pokladně. Později změněn 
tento postup a evidence takových deposit vyloučena z ústřední státní pokladny. 
     Toto oddělení vede též v patrnosti záruky složené v dluhopisech za ověřené daně, 
censuruje a kontuje depositní deníky, a vyřizuje korespondenci ohledně vysvětlivek 
jednotlivých depositních položek, za účelem jich definitivního súčtování. Vede pak depositní 
záznam, dále pak obstarává evidenci cenných papírů složených na daň z válečných zisků, 
evidenci splatných kuponů těchto papírů, evidenci akcií a jiných dluhopisů, převzatých do 
majetku státu, evidenci splatných dividend a amortisačního řízení. K tomu účelu založeny 
jsou pro jednotlivé druhy cenných papírů zvláštní knihy a záznamy, jichž je nyní 11. Pro 
deposita založeny jsou 3 hlavní a 2 pomocné knihy. Rašínův fond vyžaduje 5 knih. 
Přeplatkový fond daňový /: fond pro konsolidaci státního dluhu :/ jednu hlavní knihu a jeden 
záznam. 
     Oddělení depositní sestavuje účetní závěrky: pro cenné papíry, pro Rašínův fond, pro 
přeplatkový fond daňový a výkaz zbytků administrativních deposit koncem každého roku. 
     Konečně dlužno poznamenati, že v účtárně 1 ministerstva financí bylo provedeno celé 
vyúčtování peněžních účinů zmocněnce republiky čsl. ve Vídni a tomuto přičleněných 
hospodářských institucí za dobu od 1. listopadu 1918 do 31. prosince 1920. Práce ta trvala od 
dubna 1921 do června 1923 a vyžadovala veliké námahy a to z té příčiny, že bylo nutno 
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veškerý účetní materiál vyhotovený v poválečné době silami neznalými účetních předpisů a 
obsahující platby týkající se všech resortů znovu podrobně přezkoušeti, aby příslušný elaborát 
byl způsobilý k správnému vyúčtování. 
     Přednostou tohoto oddělení jest účetní ředitel Karel Šrámek. 

 
 

Ú č t á r n a   3 
 

     Účtárna 3. ministerstva financí pro přímé daně byla zřízena počátkem roku 1919 jako 
odborná účtárna, přidělená III. odboru ministerstva financí.  
     Jejím úkolem byly – vedle pomocné služby administrativní, vykonávané pro III. odbor – 
hlavně účetní práce, týkající se oboru přímých daní a to: 

1) Sestavování měsíčních výkazů výnosu přímých daní pro celou republiku. 
2) Sestavování zpráv, týkajících se postupu při vyměřování přímých daní. 
3) Sestavování sumářů a předpisu přímých daní, celkových statistik, závěrek a bilancí pro 

území celého státu. 
4) Sestavování návrhů na rozpočty přímých daní. 
5) Vypracování různých klíčů a tabulek k výpočtu daní. 
6) Adjustace účtů pro reprodukční ústav a triangulační kancelář ministerstva financí. 
7) Statistické výkazy a výpočty pro oddělení III/9b při rozdělování přídělů z daně z obratu 

a přepychové, daně pozemkové a daně domovní zemím, okresům a župám. 
8) Sestavování dat ze všech okresních a župních rozpočtů celé republiky pro rozdělování 

přídělu daně z obratu a přepychové. 
9) Obsáhlé propočty kont dávky z majetku u velkostatkářů za účelem poskytnutí slev na 

dávce z majetku z titulu pozemkové reformy. 
 

Mimo tyto hlavní účetní práce sestavovala účtárna 3. mnoho menších výkazů a 
různých seznamů. 
     K této agendě přistoupila v r. 1920 dávka z majetku a z přírůstku na majetku, jejíž 
účetní provedení bylo rovněž úkolem 3. účtárny. 
     Od 1. ledna 1924 bylo přikázáno 3. účtárně též účtování daně z obratu a 
přepychové. 
     Kromě prací účetních vykonala 3. účtárna platné služby odboru pro přímé daně /III/, 
pomáhajíc při vyřizování různých spisů, kde šlo o účtování přímých daní, daně 
z obratu a přepychové a dávky z majetku a z přírůstku na majetku /: počítání úroků 
z prodlení, úroků náhradních, zkoušení různých výpočtů, sestavování pomocných 
přehledů, statistik, zpráv, výkazů a jiných :/, nebo přímo vyřizujíc spisy III. odboru /: 
výplaty z úvěru, prominutí přeběrků na vyživovacích příspěvcích, odpisy přímých daní 
pro nedobytnost, dohlídky nejvyššího účetního kontrolního úřadu v záležitostech dávky 
z majetku a jiné:/. 
     Přehled činnosti, pokud se týče došlých a vyřízených spisů 3. účtárnou lze sledovati 
z připojené tabulky. 
     Přednostou 3. účtárny byl od počátku nyní již zesnulý účetní ředitel Karel Ptáček, za 
jehož vedení účtárna 3. vypracovala se z těžkých popřevratových začátků. 
     Účetní ředitel Karel Ptáček zemřel předčasně v plné životní síle, raněn byv mrtvicí 
v Lázních Poděbradech, kde hledal posily pro novou práci, jež jej očekávala při nových 
a nových údělech, souvisejících zvláště s připravovanou daňovou reformou. Zemřel 
dne 9. října 1926 po delším utrpení. Čest budiž jeho památce. Po smrti jmenovaného 
pověřen byl vedením 3. účtárny vrchní účetní tajemník Josef Kolář. Za něho byly 
dokončeny četné účetní a statistické práce pro daňovou reformu a po jejím odhlasování 
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v červnu 1927 /: zákona ze dne 15. června 1927 č. 76 Sb. z. a n. :/ pracuje se dále na 
jejím uvedení v život po stránce účetní. 
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Příloha ke str.: 
 

Počet došlých a vyřízených spisů za léta 1919 – 1927. 
 
 
 

Rok                Počet čísel                                                
                       účetního protokolu                     hlavního protokolu              Oba protokoly 
                       /spisy účtárny/                             /spisy III. odboru/               dohromady 
 
1919                           154                                                   680                                   834 
1920                           373                                                  1500                                 1873 
1921                           383                                                  1154                                 1537 
1922                           366                                                  1541                                 1907 
1923                           382                                                  1952                                 2334 
1924                           429                                                  2025                                 2454 
1925                           514                                                  1741                                 2255 
1926                           585                                                  1709                                 2294 
1927                           380                                                  1850                                 2230 
Úhrnem                    3566                                                14152                               17718 
Roční průměr             396                                                  1572                                 1968 
 
 
Poznámka:   Do 30. června 1928 
                     došlo čísel účetního protokolu:   204 
                               čísel hlavního protokolu: 1165 
 
 
 

Ú č t á r n a    4a 
 
 
Založení a vývoj. 
     Když  na konci roku 1918 v ministerstvu financí Československé republiky zřízen byl 
administrativní odbor pro daně nepřímé byla založena také účtárna 4a a jejich vedením 
pověřen nynější vrchní ředitel Čeněk Slavík, který zahájil se svými 10 spolupracovníky ještě 
na sklonku roku 1918 přípravné práce účtárenské ve dvou místnostech "Klementina". 
     Za účelem získání větších úředních místností přesídlila účtárna v červnu roku 1920 do 
budovy "České spořitelny" na Národní třídě, kde se až dosud nalézá. 
 
Úkoly a kompetence. 
     Účtárna 4a obstarává: 
1/ odbornou censuru spotřebních daní z cukru, lihu, minerálních olejů a s nimi souvisejících 
daní a dávek t.j. paušalovaných daní z obratu, zemské /župní/ přirážky ku dani z lihu /: agendu 
daně z piva změněnou v daň nápojovou převzala počátkem roku 1921 účtárna 4b ministerstva 
financí:/, 
2/ administrativní pomocnou službu učetní a sestavování statistických výkazů, 
3/ evidenci stavu úředníků technické finanční kontroly. 
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Rozsah agendy. 
     Rozsah agendy účtárny 4a lze posouditi z následujících pro poslední výrobní období 
1926/27 a správní rok 1927 vyšetřených dat: 
 
     Ve výrobním období 1926/27 pracovalo: 
    152   surováren a továren smíšených a 

11   rafinerií, které vyrobily 10,458.627 q cukru v hodnotě suroviny, 
27 továren, které vyrobily 47.262 q bramborového a škrobového cukru  a     
     ..16.073 q cukru ostatních druhů 

    838   zemědělských a 
37   průmyslových lihovarů, které vyrobily 515.857 hl alkoholu 

  1190   produkčních lihovarů paušálovaných  
    129   produkčních lihovarů ostatních, které vyrobily …………7.765 hl alkoholu 

11   rafinerií minerálních olejů 
a bylo v činnosti: 

 5   svobodných skladišť cukru 
     47      svobodných skladišť lihu spojených s rafineriemi 

 7    čistých skladišť lihu,     
dále odebíralo: 

     43   podniků daněprostý cukr 
   564   podniků daněprostý líh 

45  podniků daněprostý líh k výrobě zboží na vývoz. 
 
     Dále předloženo přibližně 10.650 účtů od 355 percepčních úřadů, případně účtáren    
zemských finančních ředitelství. 
     Na 387 úvěrových účtech použito celkem …..  Kč 918,290.262 pro úvěr spotřebních daní 
z cukru, lihu, minerálních olejů. 
     V roce 1927 bylo provedeno asi 450 pozastávek a předepsáno nedoměrků Kč 500.261.  
 
     V době od založení účtárny 4a až do konce roku 1927 bylo na pozastávky učiněné touto 
účtárnou předepsáno celkem Kč 15,137.879. 
                        Počet protokolovaných spisů v r. 1927 ….                         5.374 
                          -"- neprotokolovaných -"-          1927                        cca  4.500 
                          -"- videatů došlých z administrativních oddělení …         1.418 
 
Rozdělení agendy.  
 
     Účtárně 4a je přiděleno 23 účetních úředníků i s přednostou a 5 funkcionářů ostatních 
kategorií. Byla původně rozdělena na pododdělení a to: 
 
1/ pro "spotřební daň z lihu“ /Slovensko a Podkarpatská Rus/, jež zpracoval až do května r. 
1924, vrchní účetní rada Josef Krch, který byl též zástupcem přednosty, od toho času, 
 
2/ pro "spotřební daň z lihu" /: země historické :/, jehož vedením pověřen nynější vrchní 
účetní tajemník Tomáš Veselý, 
 
3/ pro "výrobní dávku z lihu", přidělené nyní již pensionovanému vrch.účt.tajemníku 
Daleckému /: od roku 1925 bez Moravy a Slezska:/, 
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4/ pro "spotřební daň z cukru", které svěřeno nynějšímu vrch.účet.tajemníku Josefu 
Kofránkovi, 
 
5/ pro "daň z piva", které vedl nynější vrch.účt.taj. Rain /: do r. 1921:/. 
 
     Daň z minerálních olejů spravuje od založení účtárny samostatně nynější vrch.úč. tajemník 
Jaroslav Černý, kterému od r. 1925 bylo svěřeno pododddělení výrobní dávky pro Moravu a 
Slezsko a po pensionování vrch.úč.taj. Daleckého též pro Čechy. 
     Samostatný referát o vývozu lihu přes celní čáru obstarával nynější vrch.úč.taj. František 
Hrouda. Když začátkem roku 1921 přeměněna byla daň z piva v daň nápojovou a tato 
převzata účtárnou 4b, bylo zrušeno i výše zmíněné pododdělení pro daň z piva a byla vrch.úč. 
taj. Rainovi svěřeno obstarávání agendy výrobní dávky pro Slovensko a Podkarpatskou Rus  a 
týž přidělen vrch.úč.taj.Daleckému. 
     Po smrti nástupce přednosty vrch.úč.taj. Krcha v květnu 1924 ustanovil přednosta účtárny 
svým zástupcem vrch.úč.taj. Kofránka, který převzal po zemřelém pododdělení "spotřební 
daně z lihu" pro Slovensko a Podkarpatskou Rus  a předal svoje pododdělení nynějšímu 
vrch.úč.taj.Čeňku Kopeckému.  
     V lednu 1928 byl z účtárny 5.min.fin. přesazen do účtárny 4a úč.ředitel Eduard Černý jako 
zástupce přednosty.  
 
 

Ú č t á r n a     4b. 
 

     Účtárna 4b byla ustavena 1. ledna 1919. Převzatý personál z účtáren bývalého ministerstva 
financí ve Vídni zabýval se v měsících listopadu a prosinci 1918 jednak převzetím a tříděním 
došlého materiálu, jednak bylo ho použito k jiným neodkladným pracím. 
     Prvním přednostou účtárny byl účetní ředitel Ing. Karel Hájek, který však v krátké době 
vstoupil do výslužby. Jeho nástupcem byl ustanoven nynější přednosta vrchní ředitel Karel 
Kunz, který provedl organisaci této účtárny. 
     V roce 1918 a 1919 spadala do působnosti této účtárny pouze odborná censura agendy 
celních úřadů, daně ze zapalovadel, daně ze šumivého vína, monopolní dávky z umělých 
sladidel, puncovních poplatků a konečně agenda dobročinného fondu důchodkových pokut. 
Ohledně posledních tří odvětví sestavovala účtárna též účetní závěrky. Personální stav činil 
tehdy pouze 10 funkcionářů.  
     Značné rozšíření agendy nastalo postupným přidělením agendy nově zavedených 
spotřebních daní a monopolních dávek, ohledně jichž bylo nutno v první řadě vypracovati pro 
výkonné úřady instrukce, aby kontrola a sestavování účtů dály se jednotně. 
     V oboru celní agendy přezkouší účtárna z měsíčních účtů 258 celních úřadů celním 
odborem ministerstva financí stanovený počet účtů a veškerou agendu vládním nařízením ze 
dne 16.července 1926 č. 138 Sb. z. a n. zavedených dovozních listů. 
     Daň ze zapalovadel byla zákonem ze dne 9. října 1919 č. 550 Sb. z. a n. rozšířena též na 
Slovensko. Účtárna zkouší měsíční účty všech 12 továren na zápalky a 10 výrobců 
zapalovačů. 
     V oboru monopolní dávky z umělých sladidel přezkouší účtárna měsíční odpočty jedné 
továrny. 
     Agenda puncovních poplatků přešla 1. lednem 1923 dle zákona z 26. června 1922 č. 196 
Sb. z. a n. v působnost ministerstva veřejných prací. 
     Agenda dobročinného fondu důchodkových pokut rozšířila se taktéž značnou měrou 
v důsledku staveb obytných domů a kasáren pro finanční pohraniční stráž z prostředků tohoto 
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fondu, jelikož účtárně připadlo tím také přezkoušení účtů a poukazování peněz na stavební 
náklad. 
     Do všeobecné daně nápojové bylo zákonem z 22. prosince 1920 č. 676 Sb.z. a n. od 1. 
ledna 1921 pojato též zdanění piva, kterou kontrolu vykonávala až do té doby účtárna 4a. 
V oboru této daně obstarává účtárna 4b přezkoušení měsíčních účtů 417 důchodkových 
kontrolních úřadů, jakož i vyrovnání zemské /župní/ dávky z piva mezi jednotlivými 
zemskými /župními/ fondy podle skutečné spotřeby piva v jednotlivých zemích, případně 
župách. 
     Dále provádí účtárna nejméně jednou v roce revizi u zemské finanční pokladny ohledně 
zásob zvláštní dávky z vína v láhvích. 
     Vzhledem k tomu, že se daň z uhlí platí zásadně na zvláštní účet účtárny 4b u poštovního 
úřadu šekového, obstarává tato účtárna nejen kontrolu, nýbrž i celou účetní agendu této daně 
včetně sestavení účetní závěrky a vede k tomu účelu 1380 osobních účtů poplatníků. Pokud se 
platila daň z úředně stanovených cen, prováděli funkcionáři účtárny revise výrobních nákladů 
na dolech za účelem stanovení těchto cen; po zavedení placení dávky z fakturovaných cen 
provádějí čas od času revise v obchodních ústředích uhelných dolů v tom směru, zda se daň 
z těchto cen správně odvádí. 
     V oboru daně z masa přísluší účtárně přezkoušení měsíčních účtů 417 důchodkových 
kontrolních úřadů a měsíčních účtů 162 obecních režií. 
     V oboru potravní daně na čáře zkouší účtárna měsíční odpočty tří finančních ředitelstev. 
Jelikož citovaným zákonem bylo vybírání této daně převzato do režie státní, působila účtárna 
též při převodu obecních zaměstnanců do státní služby. 
     Monopolní dávce z výbušnin podléhají dvě továrny a dvě velkoprodejny, jichž měsíční 
odpočty účtárna přezkouší. Též ohledně této dávky obstarává účtárna státní vyúčtování. 
     Ohledně monopolní dávky ze soli zkouší účtárna měsíční účty tří prodejních úřadů soli, 
jakož i dvou výroben umělé soli. Jelikož v ceně tuzemské soli jsou zahrnuty též výrobní 
náklady, které nutno zemskými finančními úřady v Bratislavě a Užhorodě ministerstva 
veřejných prací poukazovati, zkouší účtárna též tyto odpočty. Ohledně soli dovezené solným 
mlýnům v Olomouci zkouší účtárna měsíční vyúčtování tohoto podniku a současně zařizuje 
vyúčtování výrobních nákladů. 
     Dani z vodní síly podléhá 14.500 podniků, z nichž platí daň na 12.100 podniků paušálem, 
350 podniků dle elektroměrů neb automatického měřidla a asi 2050 dle ohlašovacích a 
provozních rejstříků. Účtárna přezkouší měsíční účty 417 důchodkových kontrolních úřadů.  
     Ohledně všech těchto odvětví sestavuje účtárna statistiku výnosů a je spolučinna při 
sestavování státního rozpočtu. 
     Účtárna je rozdělena na 6 oddělení a manipulační kancelář s počtem 52 funkcionářů a 5 
zřízenců. Přednostové oddělení jsou: účetní ředitelé František Zoubek, Josef Pírka, Josef 
Záhoř, vrchní účetní tajemníci Josef Panocha, Josef Kohout a Josef Havlín. 
      

Ú č t á  r n a     5.
 

     Základem personálu  účtárny 5., jíž  přikázán  byl pokoj rektorátu  německé theologické  
fakulty v Klementinu, bylo 8 účetních, 2 kancelářští úředníci a 2 zřízenci národnosti české, 
kteří přiděleni byli odborné účtárně II. a účtárně 6. býv. ministerstva financí ve Vídni a kteří 
hned po převratu se přihlásili do služeb republiky čsl. 
     Po jmenování  ze dne 23. ledna 1919 pověřen byl vedením účtárny 5. tehdejší vrchní 
účetní rada Josef Rys, dříve správce účtárny úřadu pro vyměřování poplatků v Praze a počato 
beze stolů  židlí s vybudováním účtárny. Dne 29. ledna 1919 započato prvým číslem 
protokolu a učiněny kroky, aby berní úřady zasílaly pravidelně měsíční účty. Byla to svízelná 
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práce, uváží-li se, že německé úřady předkládaly spisy a účty vzdorovládě v Liberci, polské 
ve Slezsku do Lvova a že celá agenda poplatková válkou byla zanedbána. 
     V lednu 1919 přišly po diplomatickém vyjednávání a dohodě týkající se rozluky spisové 
prvé vagonové zásilky spisů a doprava spisů do účtárny 5. dála se i během roku 1920. 
     Třídění jich vyžadovalo namáhavou práci, neboť došlo do účtárny mnoho dotazů a urgencí 
od soudů, které požadovaly vrácení různých soudních spisů, jež byly odbornou účtárnou II. 
ministerstva financí ve Vídni vyžádány. 
     
      Po přídělu nových sil z účtárny zemského finančního ředitelství v Praze v dubnu 1919 
byla účtárna 5. podle vymezeného oboru působnosti rozdělena na oddělení A, B a C:  
 
Oddělení A: přikázána účetní kontrola poplatků předpisovaných /právních/ s vedoucím 
vrchním účetním radou Černým Eduardem. 
 
Oddělení B: obstarávalo účetní kontrolu poplatkového ekvivalentu a školního příspěvku za 
jmění ekvivalentu podrobeného. Vedením pověřen vrchní účetní rada Hilliš Karel. 
 
Oddělení C: příslušela účetní a meritorní kontrola poplatků nepředpisovaných /spolková 
agenda/, daně z obchodu, cennými papíry a železničních daní. Vedoucím vrchní účetní rada 
Hausknecht František. 
     Přidělené úřednictvo s největší chutí a sebezapřením věnovalo se zpracování mnohaletých 
nedodělků. Ač mnohdy bylo pro nedostatek nutných příloh pro přezkoušení proplýtváno 
mnoho času, ježto chybějící přílohy musily býti diplomatickou cestou z Vídně požadovány a 
mnohdy i zcela bezvýsledně, přec již koncem roku 1920 bylo znáti, že dosaženo bylo 
mezníku u zdolání nedodělků a že v první polovici roku 1921 bude přezkoušení všech došlých 
spisů ukončeno.  
 
     V oddělení A při zkoušení ročních účtů berních úřadů za léta 1919 a 1920 bylo 
pozorováno, že ve výkazu nedoplatků, v němž za poslední 3 léta nedoplatky ve smyslu 
výnosu ministerstva financí z 31. července 1913 č. 55.961 /: popl. příl. 9/1913 :/ nebyly 
individalně vykazovány, skrývaly se závady účetní a berní úřady mohly libovolně po léta 
vzniklé diference ve vyúčtování zakrývati. Na žádost účtárny 5. a na pokyn N.Ú.K.U. bylo 
výnosem ministerstva financí ze 22. května 1921 čj. 9.668 resp. ze dne 26. dubna 1922 čj. 
23414-22 uloženo berním úřadům, aby ve výkazu nedoplatků vykazovaly nedoplatky všech 
let individuelně. Důsledkem těchto nařízení zvětšila se značně agenda oddělení A, kterou 
v roce 1920 obstarávalo 13 účedních a 5 kancelářských úředníků. 
     Ku posouzení činnosti oddělení A uvádíme, že spisů zapsaných do popl. rejstř. v roce 1919 
bylo …  466.635 a v roce 1927 …………896.789.  
     Po odchodu účetního ředitele Eduarda Černého do účtárny 4a pověřen byl vedením vrchní 
účetní tajemník František Jech a oddělení toto pro jeho obsáhlost musí býti rozděleno. 
V oddělení B započato s pracemi v dubnu 1919 a činnost jeho obmezovala se na zkoušení 
dosud nepřezkoušených účtů a podání od roku 1914 a činěny přípravy pro nové decenium. 
     Kontrola tohoto odvětví poplatkového jest novými předpisy tak přesna, že nebylo třeba 
sáhnouti k individuelnímu zkoušení, jak se to děje u poplatků předpisovaných. 
     Počátkem nového desetiletí bylo přiděleno tomuto oddělení mimo vedoucího 9 účetních 
úředníků, nyní, kdy ku konci desetiletí agenda oslabuje, pouze 4 síly účetní. Mimo to 
adjustuje oddělení B každý rok docházející výkazy sepisovatelů úředních nálezů z celé 
republiky a od roku 1925, obstarává kontrolu dávky za úřední úkony ve věcech správních 
s nově přidělenými 5 účetními a 2 kancelářskými silami. 
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     Oddělení C zkouší meritorně poplatky přímo placené společnostmi, ústavy, pojišťovnami 
atd. bez předchozího úředního měření a zkouška provádí se na základě složních listů 
připojených k příjmovým položkám pomocného deníku, po případě na základě ročních 
závěrek předkládaných stranami prostřednictvím finančních úřadů I. stolice. 
          V roce 1927 bylo přezkoušeno 33.830 účetních závěrek. 
          Od roku 1921 přibyla tomuto oddělení kontrola 1/2% paušálu ze služebních smluv a ku 
zdolání zcela nového zatížení přiděleny další účetní síly a oddělení C rozděleno na 3 
pododdělení s vedoucími účetními řediteli Františkem Hausknechtem, Richardem Lomarem a 
Stanislavem Svobodou. 
     Oddělení C jest přičleněna též účetní a meritorní kontrola daně z obchodu cennými papíry, 
jakož i kontrola dopravních daní. 
     Stanovení výše těchto daní děje se na základě měsíčně od všech ředitelství státních drah 
docházejících odpočtů. Mimo to sestavuje oddělení C pro účely administrativní od počátku 
působnosti účtárny 5. na základě měsíčních výkazů pokladních účinů měsíční výkaz o výnosu 
různých druhů poplatků. 
Oddělení D: agenda pro celostátní kontrolu kolkovou pro nedostatek místností účtárny 5. byla 
prozatímně v zastoupení ministerské účtárny přenesena na oddělení 8. účtárny zemského 
finančního ředitelství v Praze a teprve 15. února 1928, když účtárna 5. získala dostatečný 
počet úředních místností v předním traktu v Klementině, bylo toto kolkové oddělení se 3 
účetními silami jako oddělní D účtárně 5. přičleněno a vedením pověřen vrchní účetní 
tajemník Rudolf Neubauer. 
Kancelářské oddělení /: 3 kancelářské síly a 2 zřízenci:/ obstarává protokol, spisovnu a 
výpravnu. Protokol vykazuje 
v roce 1919 čísel ………………………………….3.517 
v roce 1927 čísel ………………………………...22.470 
v roce 1928 v I. pololetí …………………………14.447 
     Vrchní účetní rada Josef Strnad, jenž v roce 1927 odešel na dočasný odpočinek, súčastnil 
se velmi činně na spracování Úředního návodu pro manipulaci poplatků pro Slovensko /: čj. 
86.000/24 :/ a přeložil též Úřední Návod pro historické země. 
     V říjnu 1920 byli ministerstvem financí vyslání vrchní účetní radové Eduard Černý a Karel 
Hilliš na informativní prohlídku finančních úřadů na Slovensko a bylo jim uloženo po 
vykonané cestě podati zprávu s příslušnými návrhy. To se též stalo předložením obsáhlé 
zprávy, důsledkem které byl vrchní účetní rada František Kraus v roce 1924 přidělen 
generálnímu finančnímu ředitelství v Bratislavě, aby zorganisoval patřičnou poplatkovou 
účtárnu pro Slovensko. 
     Jaký význam účtárna 5. pro účetní kontrolu a státní pokladnu má, vidno z toho, že na 
náhradách /doplatcích/ od počátku působnosti do konce roku 1927 bylo předepsáno přes 
81,000.000 Kč. 
     Z řad účetních úředníků zemřel v únoru 1927 vrchní účetní rada Petr Kaláb. 
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P o m o c n é   ú ř a d y 
m i n i s t e r s t v a   f i n a n c í 

 
 

     Kancelářská agenda ministerstva financí soustředěna byla od 14. listopadu 1918 v presidiu 
pod vedením kancelářského oficiála Václava Vaníčka, 2 pomocných kancelářských sil, 2 
telefonistek a 2 zřízenců. 
     V prosinci 1918 bylo přikročeno k vybudování pomocných úřadů a sice : 
1/ ředitelství pomocných úřadů, 
2/ kanceláře presidia, 
3/ podacího protokolu, 
4/ kanceláře odborů /oddělení/, 
5/ ústřední výpravny, 
6/ hlavního rejstříku, 
7/ ústřední spisovny, 
8/ hospodářského úřadu, 
9/ litografie. 
     Činnost těchto kancelářských oddělení byla zahájena dne 1. ledna 1919 za okolností velmi 
nepříznivých pro nedostatek vhodných místností kancelářského zařízení hlavně stolů, židlí, 
které pokud bylo možno zapůjčeny byly podřízenými úřady, rovněž psací stroje. 
     Denní záběh činil přibližně 620 spisů připočtením konsignovaných přihlášek k soupisu 
válečných půjček /10260/ a žádosti o uvolnění vkladu /14967/ přes 700 spisů denně. 
      Přednostou těchto pomocných úřadů byl ustanoven vrchní ředitel Antonín Innemann. 
     Přednostou kancelářského odděleni presidia ředitel pomocných úřadů Václav Vaníček /: do 
28. října 1925:/, nyní až dodnes vrchní kancelářský oficiál Emil Brož,  
podacího protokolu ředitel pomocných úřadů P. Seifert, 
kanceláře odboru I.   "           "               "        Jaroslav Cížek, 
   "               "      IIA  "           "               "        Antonín Kadlec, 
                     později  "           "               "        Rudolf Kraus, 
   "          odd. odb.III "           "               "        Rudolf Neumann, 
   "        odboru IVA   "           "               "        Jos. Havlíček, 
   "        odboru IVB   "           "               "        Jan Kokeš, 
   "           "          V kancelářský oficiál            Emil Melzer, 
   "           "        VI. ředitel pomocných úřadů  Karel Eminger, 
   "           "        VII.  "           "                 "       Hubert Slouka, 
ústřední výpravny     "            "                "       Frant. Znojemský, 
                   později   "            "                "       Antonín Tůma, 
ústředního rejstříku kancelářský adjunkt          Frant. Vitáček, 
ústřední spisovny kancelářský oficiál Václav Němec a  
hospodářského úřadu hospodářský správec Josef Klečka. 
      Ředitelství pomocných úřadů pověřeno bylo od roku 1918 přijímáním a ukládáním darů 
na zlatý poklad, dále přijímáním a uschováváním peněžitých obnosů a cenných papírů, 
vedením pokladního denníku a pokladny. V letech 1919 a 1920 také administrací Věstníku. 
Pokladní deník obsahuje 4488 položek zaslaných peněžních obnosů v následující tabulce 
vyznačených: 
 
       Rok              Bankovky různých hodnot                Obnos Kč 

1919                             1.674.767 
1920                             2.297.680 
1921                             1.291.814 
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1922                            661.021 
1923                         1.407.977  
1924                            617.943 
1925                              94.959 
1926                              85.359 
1927                                5.944 
1928                                   212 
                                                 Úhrnem ……     8,137.677   
 
     Mimo to několik set položek obsahujících cenné papíry různých rak. a uh. rent, 
válečných půjček, losů, vkladních knížek a j. 
     Rozsah kancelářské agendy vykazuje následující tabulka: 
 
Odbor. 1918   1919    1920    1921   1922   1923    1924    1925    1926    1927   30.6.1928    
-odd
 
Pres.     3220  20017  12068 13364  13707  4595     4438    4102    4686   3494     1940 
I.             -      10427  14437 18773  22535 20647  25258  24440  16235 12632     6664 
IIA          -      44893  39841 32074  31146 19561  14447    4762    4599   3710     1668 
II/3          -       1848     5380   8113   7562    7461    8621    9011    6982   6378     2771 
IIB          -          -           -        5071   3731   2830    2513   16012    9734  8173      4020 
II/5a        -       5095   14077  12283 10839 10505  10442  10100     9002  9004      4136 
III.          -     24370   12508  16000  18968 20163  21940  21254   23145 25330   13551 
IVA        -     24963   32599  35616  21893 25077  21642  20551   18453 17826   10270 
IVB        -         -        -             -        22267 22216  20319  24665   26750 27304   20000 
V.           -       4618     5570    8030   8119   8795    7332    6807      7151   7451    3854 
VI           -    110466  96541 105404 93767 89053 43522  39642   48897  37385   16083 
VII.        -          -          -         -            -       17528 18383  19020  17516   16329     8280 
17          -          5           350      792      775    1358  1459    1861     -           -          - 
18          -        2458     4350    4661    5435      -          -          -         -           -          - 
19          -           -         -         2316    2978    4718  2203    7162     6502   4389       1596 
Dohromady 
        3220  249160 237721  26097 262722 254507 202619 206389 199652 179405 94833 
                                                          2,154.325 
 
Činnost podatelny od roku 1918 až do 30.června 1928 znázorněna jest počtem spisů dle 
následující tabulky : 
 
Rok       Počet zapsaných spisů v podatelně 
              presidia            ústředí           rev. odb.              Úhrnem 
1918          3220                 -                    -                           3220 
1919         20017            117 136          110765                247918 
1920         12059            128552           112440                254055 
1921         13364            140907           105828                260096  
1922         13707            151292             93768                258767 
1923           4595            153980             90053                248628 
1924           4438            154162             46382                204982                                                       
1925           4102            164852             39772                208596      
1926           4686            141072             48897                193655 
1927          3494             134615             37385                175494  
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30.6. 
1928         1941                72392             16083                 94416  
 
 
Litografie od 8. března 1919 vykazuje následující činnost : 
 
Rok        Počet                                        Počet                                      Poznámka 
              Objednávek                    předtisků     výtisků 
 
1919         432                                659              42247 
1920       1320                              1902            229223 
1921       1665                              2599            375482 
1922       2703                              1669            427728 
1923       1838                              2320            600974 
1924       1785                              2928            582329 
1925       2121                              2965            535884 
1926       1710                              2758            457832 
1927       1601                              2008            428620 
1928         126                                184              49700     
 
     V roce 1923 vydán byl kancelářský řád o XI.částech a 129 paragrafech obsahujících 
pokyny pro zpracování spisů od jich podání, až vypravení a uložení. 
     Ústřední výpravna započala svoji činnost dne 20.prosince 1918 v jedné nedostatečné 
místnosti za velmi svízelných poměrů a byla nucena úřadovati částečně i na chodbě. 
     Dne 10. ledna 1919 byly jí přiděleny 2 místnosti, které naprosto nevyhovovaly, později 
byly přiděleny další 4 místnosti, v celku tedy 7. 
     Počet zaměstnanců od roku 1918 až 1928 a jimi vypravených spisů jeví se takto: 
 
Rok             Počet zaměstnanců     Počet vypravených spisů 
1918                                4                               4 
1919                                9                      42.708 
1920                              24            54.502 
1921                              30                      98.455 
1922                              33                      81.524 
1923                              31                      90.410 
1924                              37                      83.384 
1925                              36                      87.577 
1926                              36                      87.572 
1927                              37                      82.289 
1928                              37                      46.082 
Úhrnem                   …………………  754.517 
     
 Zvláště zmíniti se dlužno o hospodářském úřadě ministerstva financí, v jehož čelo 
povolán byl nynější správce Josef Klečka, který ujal se úřadování dne 17. ledna 1919. 
     V prvních dnech obstarával agendu jmenovaný společně s ředitelstvím pomocných 
úřadů a podatelny v jedné místnosti a teprve později zabrány byly 3 místnosti sloužící 
dříve za spíž majitelů paláce Clam-Callasova, jež musely býti dříve adaptací 
přizpůsobeny. 
     Od počátku roku 1919 přidělena byla hospodářskému úřadu také agenda převzetí 
spisové rozluky, jmenovitě třídění říšských zákonníků v českém vydání z bývalé 
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monarchie a to ročníků od roku 1870 až do r. 1918 a došlo celkem 16 vagonů těchto 
zákonníků a jiných spisů. Zprvu zmíněné došly z Vídně podle jednotlivých částek a 
musely býti snášeny v celkové ročníky a na to vydávány podle klíče všem ministerstvům a 
ústředním úřadům rep. čsl. Práce tato vyžadovala si dobu několik měsíců. 
     Rovněž intervenoval hospodářský úřad ministerstva financí při přebírání t.zv. " zlatého 
pokladu", t.j. materiáliemi dovezenými sem našimi legionáři z Ruska /: celkem 14 
vagonů:/ a uložen byl ve vojenských zásobárnách v Dejvicích. 
     Hospodářský úřad ministerstva financí jest zároveň jako organisační středisko pro 
opatřování služebních oděvních součástek pro podúředníky, zřízence a pomocné zřízence 
ministerstva financí, revisního odboru ministerstva financí, chemicko-technické zkušebny 
finanční správy, ústřední státní pokladny, ředitelství státního dluhu a ředitelství  státních 
loterií. 
     Hospodářskému úřadu ministerstva financí svěřena jest také hotová výplata všech 
požitků a ostatních výplat pro aktivní zaměstnance ministerstva financí. Vyplaceno bylo 
peněz: 
          V roce 1919 ………………… Kč      3,310.950.10 
                     1920 ………………… Kč      7,224.154.82 
                     1921 ………………… Kč    12,005.141.68 
                     1922 ………………… Kč    12,451.942.94 
                     1923 ………………… Kč    12,541.206.47 
                     1924 ………………… Kč    12,611.187.78 
                     1925 ………………… Kč    13,481.235.06 
                     1926 ………………… Kč    15,668.474.48 
                     1927 ………………… Kč    15,155.504,05 
 
     Záběh hospodářského úřadu ministerstva financí činil : 
                       v roce 1919 ………………   860 čísel 
                                  1920 ………………1.022  " 
                                  1921 ………………2.269  " 
                                  1922 ………………3.274  " 
                                  1923 ………………3.977  " 
                                  1924 ………………2.935  " 
                                  1925 ………………2.495  " 
                                  1926 ………………3.546  " 
                                  1927 ………………3.739  " 
     Tím, že oddělení ministerstva financí byla umísťována postupně v různých budovách 
po Praze stoupala spotřeba paliva takto : 
 

Rok/kg     1918      1919      1920     1921      1922      1923      1924      1925      1926      1927    
uhlí         34350   759700  610050  669650  70020  816450  683600  708547  692605  917125 
koks           -            8350    31000   25530   29400    76905    75155    75470    58980    80620 
antracit       -            -             -            -         17770     6075      6725        -         -               3200 
dřev.uhlí     -            -           1100     1750       2000     1800     1600       1600       1000     1500      
dříví          2380     49145       292      372         398        404       402         413         356      325 
                     kg           kg         m3       m3           m3               m3            m3                m3                m3           m3 

 

     Stále vzrůstající agendou bylo nutno vybaviti kancelářské oddělení stroji jak psacími tak i 
počítacími a bylo v provozu ministerstva financí: 
Rok/stroje    1918   1919     1920   1921   1922   1923   1924   1925   1926   1927   1928 
Psací                  5        44       54       58       72       76       82       87       86       93       99   
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Sčítací/počítací  -         -          -          1         2         4         6          7         8        9         9 
tytéž s motorem -        -           -          -         1         1         4          4         5        6          6 
 
                 Nynější stav zaměstnanců hospodářského úřadu jest: 
 

1 kancelářský správce, 
2 kancelářský vrchní oficiál, 
1 kancelářský oficiál, 
1 podúředník pro odborné služby /montér/, 
1 kancelářský zřízenec, 
2 řidiči automobilů, 
36 pomocných sil / posluhovačky, uklízečky a topičky/. 
 
Celkem činil počet kancelářských zaměstnanců dne 30.června 1928 : 
 
vrchní kancelářský správce         4. platová stupnice.. …….……………1 
kancelářští správci                       5.                                                           5 
vrchní kancelářští oficiálové       6.                                                          14 
kancelářští oficiálové                  7.                                                          24 
vrchní kancelářští oficianti          I.                                                          27 
kancelářští oficianti                    II.                                                          63 
kancelářští pomocníci               III.                                                          19 
podúředníci                                  I.                                                            4 
    -"-                                            II.                                                          17 
odborní zřízenci, podúředníci v  II.                                                            3 
zřízenci                                      III.                                                          41 
pomocní zřízenci                                                                                        3 
                                                                                   úhrnem                 211 
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S e z n a m 
 

pensionovaných – případně vystouplých s odbytným - zaměstnanců ministerstva 
financí od převratu. 
 
Pol.  Jméno                            Hodnost               Pensionován od         Poznámka 
1.     Pibl Čeněk                      úč. zřízenec            1.8.1919 
2.     Kubíková Helena            kancelista             1.11.1921 
3.     Král Václav                    podúředník             1.2.1923 
4.     Poláček Karel                    -"-                        1.2.1924 
5.     Berka Josef                     úč. ředitel               1.3.1924 
6.     Vandas Alois                  podúředník             1.8.1924 
7.      Hnátek Alois                 úč. ředitel              1.12.1924 
8.      Klein Viktor                  vr.úč.rada              1.12.1924 
9.      Halfer Josef                   podúředník             1.1.1925 
10.    Pavlíček Josef                 -"-                         1.2.1925 
11.    Waller Čeněk                  -"-                         1.2.1925 
12.    Hartmanová Anna       kanc.oficiant          1.3.1925 provd. Herrmanová s odb.                        
13.    Grundová Vlasta            -"-                         1.4.1925          s odbytným 
14.     Syrový Jindřich          podúředník              1.4.1925 
15.     Šulc František              -"-                          1.5.1925 
16      Tengler Jan                  vr.k.oficiant           1.5.1925 
17.     Tomša Jan                   podúředník             1.5.1925 
18.     Roubal František          -"-                          1.5.1925 
19.     Dr. Kačírek Frt.          min.rada                  1.5.1925    v důsledku restrikce 
20.     Kaláb Petr                  vr.úč.rada                 1.5.1925 
21.     Kovařík Josef             podúředník              1.5.1925 
22.     Plzák Ferdinand         -"-                            1.5.1925 
23.     Pára Josef                  min.rada                   1.5.1925          -"-  
24.     Kratochvílová Jaroslava    k.oficiant        1.6.1925   provd.Winzorová s odb. 
25.    Weischera Jan            podúředník               1.6.1925 
26.    Fejtek Bohuslav           -"-                           1.6.1925 
27.    Firštová Antonie         k.oficient                 1.6.1925   s odbytným 
28.    Špronglová Božena    k.oficient                  1.6.1925  provd. Fetterová s odb. 
29     Soukal Karel              podúředník               1.6.1925 
30     Slavíčková Marie       k.oficient                  1.6.1925 s odbytným 
31     Mika František          podúředník                1.7.1925 
32     Moravcová Lucie      k.oficient                   1.7.1925 s odbytným 
33     Hartmanová Pavla     k.adjunkt                   1.7.1925 
34    Řežábková Anežka    k.adjunkt                  1.7.1925   provd.Heyduková s odb. 
35     Rejkubová Helena     k.adjunkt                   1.7.1925   s odb. 
36     Nosková Marie          k.adjunkt                   1.7.1925 provd. Remtová s odb. 
37     Fuksová Ludmila      k.adjunkt                    1.9.1925 s odb. 
38     Landa Jindřich          podúředník                 1.9.1925 
39     Mužík Josef              k.oficient                    1.9.1925  s odb. 
40     Znojemský Frt.         ř.pom.úř.                    1.9.1925  s odb. 
41     Javorský Jindř.         šofér                          1.10.1925 
42     Moravcová Markéta  k.oficient                 1.11.1925 s odb. 
43     Nováková Božena    k.oficient                  1.11.1925 s odb. 
44     Hégrová Marie         k.oficient                    1.1.1926   s odb. 
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Pol.  Jméno                      Hodnost                 Pensionován od         Poznámka 
45    Plaček Václav           podúředník             1.3.1926 
46   Strnad Josef               vr.úč.rada               1.4.1927 dočasně na odpočinek 
47   Kakš Jan                     min.rada                1.6.1927 
48   Malina Alois              úč.ředitel                1.7.1927 
49   Viškovský Antonín    vr.fin.rada              1.7.1927 
50   Zapletal Frant.            kontrolor               1.8.1927   
51   Dalecký Josef             vr.úč.taj.              1.10.1927    
52   Krix Karel                  cel.řed.                 1.10.1927 
53   Ing. Malík Václ.         min.rada              1.10.1928    
54   Ocásek Florián           odb.přednosta        1.2.1928 
55   Starnovský Jan            vr.úč.ředitel          1.3.1928 
56   Werner Václav            cel.řed.                  1.4.1928 
57   Kraus Rudolf               k.správce              1.4.1928 
58   Hanžl Jan                    úč.ředitel               1.4.1928 
59   Elmerich Ant.              k.správce              1.4.1928 
60   Dr. Šmaha Václav       odb.rada                1.5.1928 
61   Dr. Kunzl Karel           min.rada               1.5.1928 
62   Leopold Karel             odb.přednosta       1.5.1928 
63   Zoulek Karel               důch.kontr.           1.7.1928 
 
 

S e z n a m 
 

pensionovaných, případně vystouplých s odbytným zaměstnanců revisního odboru 
ministerstva financí od převratu. 
 
Pol.        Jméno             Hodnost              Pensionování/odbytné           Poznámka 
1    Brauner Karel     sml.revisor             odbytné               vystoupil dne 31.5.1925 
2    Durdil Václav     vrch. -"-                 pensionován        od 1.5.1925 
3    Eminger Karel    řed.p.úř.                     -"-                    dnem 31.5.1925 
4    Ing. Holánek Jakub  prov.rev           odbytné                vyst.dnem 30.6.1925 
5    Honzáková Bož. k.oficient                   -"-                         -"-       31.12.1925 
6    Chlad Oldř.        sml.rev.                      -"-                         -"-         15.4.1925 
7    Jirák Frant.            -"-                           -"-                         -"-         31.7.1925 
8.   Jůdová Jindra    sml.úř.                        -"-                         -"-         30.6.1925 
9.   Karvánek Václ. rev.insp.             pensionován                        od 30.11.1924 
10  Kodeš Václav     -"-                             -"-                                  od   1.6.1925    
11  Nechvátalová   k.výp.síla              odbytné                   vyst.dnem 31.7.1925 
12  Novotný K.P.  sml.rev.                        -"-                          -"-        31.5.1925 
13  Ružička   Václ.   -"-                             -"-                          -"-        30.5.1925 
14  Řehák Jaromír prov.rev.adj.                -"-                         -"-         28.2.1925 
15  Vilenbach Jan  sml.rev.                       -"-                         -"-         30.4.1925   
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S e z n a m 

 
zemřelých /: v době od převratu až do dnešní doby :/ funkcionářů a zaměstnanců 
ministerstva financí – revisního odboru ministerstva financí, ústřední státní 
pokladny a ředitelství státního dluhu. 
 
Běž.čís.     Jméno                               Hodnost               Doba úmrtí         Poznámka  
1           JUDr. Rašín Alois             ministr                     18.2.1923 
2           Kuchař Jindřich                 účetní rada               20.5.1919 
3           Tietz Artur                             -"-                        říjen 1919 
4           Thannbauer Antonín         insp.t.f.kontr.        červen 1920 
5           Jaroš Kamil                       kanc.adjunkt           11.12.1920 
6           Kučerová Marie                k.pomocnice             24.1.1921 
7           Šebelík Alexandr              smluvní úředník        24.1.1921 
8           Štěpař Antonín                 zatímní sluha           30.11.1921 
9           Haering Antonín               kanc.oficient               6.1.1922 
10         Špaček Frant.                    podúředník                28.5.1922 
11         Dvořák František              kancelista                21.10.1922 
12         Moravec František           účetní rada               27.12.1922 
13         Hromádka Maxmilián      sml.úředník                 6.1.1923 
14         Ing. Maršálek Stan.         vr.t.f.rada                     3.2.1923 
15         Kratochvíl Otakar             podúředník               29.3.1923 
16         Bukvářová Marie             k.pomocnice              27.8.1923 
17         Dr. Hunka Karel              odb.přednosta              2.1.1924 
18         Pippich Albert                 vr.t.f.rada                   19.1.1924 
19         Hofman František            odb.rada                     21.1.1924 
20         Najman František            podúředník                 22.2.1924 
21         Mráz Rudolf                    kanc.oficiál                27.4.1924 
22         Krch Josef                       vr.úč.rada                   13.5.1924 
23         Charvát Josef                   úč.oficiál                   20.5.1924 
24         Krupková Anna               k.oficiantka                 8.8.1924 
25         Sula Václav                     vr.úč.rada                  30.9.1924 
26         Ledecký Eduard               kanc.adjunkt           22.12.1924 
27         Hrubý karel                      min.rada                    11.5.1925 
28         Jaroš František                  -"-                               9.6.1925 
29        Ing.Leipert Josef               -"-                              28.6.1925 
30        Ptáček Karel                     úč.ředitel                    9.10.1926 
31        Záveská Terezie               uklízečka                  24.10.1926 
32        Frolík Karel                      vr.cel.inspk.               9.12.1926 
33        Dr. Valníček Vlad.           odb.přednosta          20.12.1926 
34        Brtoun František               kanc.adjunkt             15.1.1927 
35        Dynter Adolf                    vr.tech.oficiál            19.2.1927 
36        Dohnal Josef                     úč.asistent                 11.4.1927 
37       Neumann Bohumil             zřízenec                    23.5.1927 
38       Valtruský Frant.                 k.oficient                   10.6.1927 
39        Dr Slaba Ferdinand           min.tajemník             12.8.1927 
40        Vrbický Josef                    úč.tajemník               25.3.1928 
41        Vobiš František                vr.úč.taj.                       3.4.1928 
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Revizní odbor ministerstva financí. 
 
 

1       Hrdý Jan                      sml.rev.úřed.                       13.2.1920 
2       Dr Holeček Zdeněk     odb.rada                              únor 1922 
3       Mikeš Jaroslav            sml.rev.úř.                         27.12.1922 
4       Škoda Jindřich                -"-                                      9.2.1923 
5       Dittrich František           -"-                                     26.2.1923 
6       Pač Eugen                      -"-                                       4.3.1923 
7       Petrášek Antonín        kanc.adjunkt                        18.8.1923  
8       Havliš Robert             sml.rev.úř.                          14.10.1923 
9       Urban Rudolf                  -"-                                  22.10.1923 
10     Lesman Karel                 -"-                                   23.10.1923 
11     Beneš František         prov.revisor                           14.5.1925 
12     Šimáček Rudolf        vrch.revisor                            6.11.1925 
13     Stichová Aloisie       k.oficientka                           22.11.1925 
14     Velický Václav        prov.rev.adj.                          29.12.1925 
15     Krajský František     revisor                                    12.4.1926 
16     Jedenáctík Jan          sml.rev.úř.                               24.4.1926 
17     Brunner Antonín      vr.rev.adj.                                29.4.1926 
18     Slánský František     rev.oficiál                                  6.1.1927 
19     Vilín Jaroslav            rev.adjunkt                             11.4.1927 
20     Ing.Holý Miloš        sml.rev.úř.                                30.4.1927 
21     Houdek Jan                  -"-                                        30.6.1927 
 
 
 

Ústřední státní pokladna. 
 

1      Hánek František          výp.zřízenec                          23.1.1923 
2      Rýgl Vladislav            berní adjunkt                           8.3.1928 
 

 
Ředitelství státního dluhu. 

 
1     Novák Viktor              úč.čekatel                                14.4.1924 
2     Urbanová Helena         k.oficientka                               8.8.1924 
3     Prokop Tomáš             fin.rada                                      5.1.1925 
4     Vacatová Anna            k.oficientka                             18.5.1925 
5     Port Josef                    úč.čekatel                                   4.5.1926 
6     Krása Jindřich             vr.úč.rada                                 27.7.1927 
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Literární činnost úředníků ministerstva financí. 
 
 

Karel Baier                 "Dávka z majetku a bilance" v "Českém finančníku" 1920. 
ministerský rada: 

                 "Bilance v předlohách o berní reformě" v "Národohospodářském 
                  obzoru" 1926. 
 
                 "Článek VII. uváděcích ustanovení k zákonu o přímých daních“  
                 v "Hospodářské politice" 1927. 
 
                 "Besondere Erwerbsteuer" v "Mitteilungen des deutschen Haupt- 
                 verbandes der Industrie" 1927. 

 
Karel Baier a               "Komentář k daňové reformě" – Státní tiskárna 1927. 
7 spoluautorů: 
 
Ing. Bohuslav Bednář "K vládnímu návrhu zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení" 
měřičský rada:             - v Zeměměřičském Věstníku 1927. 
 
                                   "Unifikace zákonů o pozemkovém katastru" v Zeměměřičském  
                                   Věstníku 1927. 
 
Dr. Tomáš Bednář,      "Přehled ustanovení kolkových a poplatkových" – Praha – 1925. 
odb.rada spolu  
s min.radou  
Karlem Chocholem: 
 
Dr.Frt.Binar, vrch.     "Komentář k daňové reformě" – Státní tiskárna – 1927. 
odb.rada a 7 spolu- 
autorů:  
 
František Blažek        "Provádění daňové srážky u daně důchodové" – Státní tiskárna – 1927. 
ministerský rada: 
"a 7 spoluautorů:        "Komentář k daňové reformě" – Státní tiskárna – 1927. 
 
Dr. Jan Civín               "Poplatek z převodu nemovitosti" – Praha – 1927 
ministerský rada: 
 
Dr Boleslav Fux         "Komentář k zákonu o dávce z majetku /1922 a 1924/ ve sbírce 
odborový přednosta:   "Komentované zákony čsl. republiky" vydané Čsl.kompasem. 
 
                                   "Dávka z majetku a z přírůstku na majetku" článek ve Sborníku  
                                    veřejného práva čsl." 1928 
 
                                   "Reforma přímých daní v čsl.státě" – Praha – 1923 
 
                                   "Mezistátní úprava přímých daní v čsl. republice" v časopise "Všehrd" - 

     1924 č.1. 
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Dr. Boleslav Fux     "Die Vermögenssteuer" v souborném 2-dílném díle "Handbuch  
odborový přednosta: der Finanzwissenschaft" Tübingen 1927. 

 
      Daňové delikty podle §§ 185 až 188 zák. č.76/1927 Sb.z. a n. 
    "v Časopisu pro právní a státní vědu" v Brně 1927 č. 6 – 8. 
 
   "Reform der direkten Steuern in den Cechoslovakei" – Deutsche       
    Juristenzeitung" 1928 č. 5 

 
" a 7 spoluautorů: "Komentář k daňové reformě" – Státní tiskárna – 1927. 
 
Dr. Zdeněk Hájek "Daň z masa" – 1927 
vrch.min.komisař   
                             "Daň z motorových vozidel" – 1927 
 
Bohuslav Hák      "Daň z cukru, lihu a minerálních olejů – Slovník veřejného práva Českoslo- 
ministerský rada:  venského. 
 
Josef Handschuh   "Potravní daň na čáře" – 1927. 
vrch.min.komisař   
 
Dr. Otakar Hanuš   "Daňová příručka pro zemědělce a živnostníky“ Praha – Čs. mor podniky  
vrch.min.komisař   tiskařské a nakladatelské – 1928. 
Spolu s Dr Janem 
Novotným, fin.ko- 
misařem 
 
Benjamin Heide,    Směnečný poplatek, Praha – 1928 
ministerský rada: 
 
Karel Hüttel, min. "Komentář k daňové reformě" -  Státní tiskárna – 1927.  
rada a 7 spolu- 
autorů: 
 
Karel Chochole,    " Umsatz und Luxussteuergesetzt", Praha – 1924 
min.rada 
 
                              Dávky pro úřední výkony ve věcech správních dle zákona č.53/25 

- Praha – 1925. 
 
                              Dávky za úřední úkony ve věcech správních dle zákona č.253/26  
                              - Praha – 1927. 

 
                             " Pokud nynější zákonodárství resp. organisace finanční správy poskytuje 
                             záruku za naprosto objektivní výkon soudnictví ve věcech finančních a  
                             v jakém směru bylo by po té stránce třeba nápravy" - /: Dobrozdání pro  
                             právnický sjezd v Brně 1925, publikace sjezdová:/. 
 
-"-  společně         "Přehled ustanovení kolkových a poplatkových" – Praha – 1925. 
 s Dr Tomášem Bednářem: 
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Dr. Leopold Jung   "Daňová reserva" v Účetních listech – 1926. 
vrch.min.komisař 
                          "Obnova řízení“ v Daňové reformě. 
 
                          "Odpisy ztrát při zvláštní dani výdělkové" v Hospodářské politice – 1927 
 
                         " Reservy samopojistné, po stránce daňové"  v Hospodářské politice – 1928 
 
                         " Die angemessene Steuerreserve auf dem Gebiete der allg. Erwerbsteuer"  
                          v "Mitteilungen des deutschen Hauptverbandes der Industrie"  - 1927. 
 
                         " Die Verwendung der sog.unversteuerten Reserven und ihre Rückwirkung 
                          auf die besondere Erwerbsteuer"  v " Steuer- und Bilanzrevue"  - 1928 
 
 
Dr. Frant.Kačírek  "Všeobecná daň nápojová"   - 1920. 
ministerský rada:  
                               "Daň z uhlí"   - 1924 
 
                               "Die Kohlensteuer"   - 1925. 
 
                               Daň z uhlí a daň z vodní síly ve Slovníku veřejného práva československé- 
                               ho. 
 
Eduard Kallus        "Státní rozpočet"   ve Státním nakladatelství v Praze 1926 "Občanská  
ministerský rada:   knihovna"  svazek 76-77. 
 
Ing. Václav Kolomazník 
vrch.měř.komisař  "Měření úhlů trigonometrické sítě I a II řádu ve všech sestavách"  - 1925. 
                                Zprávy veřejné služby technické. 
 
                               "Přesný teodolit Ing.H.Wilda"   - 1928. 
                               Zprávy veřejné služby technické. 
                                 
                              "Stavby měřičských věží  trigonometrické sítě I. a II. tř." - 1935 
                              Zeměměřičský věstník.    
 
                            " Signalisační stavby trigonometrických sítí"  - 1934  

- Zeměměřičský věstník. 
 
                             Zpráva o studijní cestě do Německa, Švýcar a Francie – 1926  
                             -  Zeměměřičský věstník     
 
Josef Kouřimský    "Státní kontrola u nás a jinde"  – Věstník min. financí č. 2/1926. 
vrch.min.komisař   "Státní hospodářství a měnová politika ve státech bývalé latinské Unie" 

- v zahraniční politice č. 7/1927. 
 
Dr. Antonín Krajíček "Zvláštní daň výdělková" – Praha – 1928. 
finanční koncipista: 
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Ing. Josef Křovák     Ve zprávách veřejné služby technické napsal tyto články: 
vrch.měř.rada:   
                               "Zřízení triangulační kanceláře". 
 
                                "Ku zřízení triangulační kanceláře" . 
 
                                "Praktické výpočty v konformní kuželové projekci" . 
 
                                "Základy konformní kůželové projekce a její upotřebení pro jednotnou  
                                síť v celé oblasti čsl. republiky" – 1920. 
 
                                "Výpočet souřadnic bodu určeného protínáním vpřed“ /Ethenotův  
                                problém/ - 1921 
 
                                "Volba zobrazení čs.státu" – 1922. 
 
                                "Nový typ teodolitu s pákovým mikrometrem". 
 
                                "Zjednodušení řešení normálních rovnic při nezávislém směrovém 
                                vyrovnání jednoduchých triangulačních obrazců bez přepon, a byly-li   
                                všechny směry oboustranně měřeny"  - 1923. 
 
                                "Z činnosti triangulační kanceláře ministerstva financí v r.1920-1923"  

   - 1924. 
 
                                "Řešení normálních rovnic připojováním nebo spojováním" .  
 
                               "Volba směru, rozměru a polohy nové nákladní trigonometrické sítě v Čs.  
                                republice na Besselově zemském elipsoidu" – 1927. 
 
                               "Obecné válcové nebo obecné kuželové zobrazení československého  
                               státu". 
 
                               Poznámky k článku "Nynější stav geodetických základů triangulačních 
                               v čs. republice – 1928. 
 
                               Mimo to napsal pro potřebu triangulační kanceláře: 
 
                               "některé prozatímní ustanovení o měření směrů ve skupinách a řadách a  
                               zajišťování centr. prvků" . 
 
                                "Číselné sedmimístné tabulky trigon. funkcí upravené pro počítací stroj  
                                 - 1925. 
 
                                Konečně uveřejnil v publikaci "Union géodétique et geophysique   
                               internationale"  článek "Travaux du Bureau des Triangulations on  
                                ministere des financeus Triangulations on ministere des finances  
                                Triangulation Cadastrales" . 
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Dr Jiří Kurfürst    "Koncentrace v průmyslu a daně z obratu"  v Národohospodářském       
fin.koncipista:       obzoru č. 5 – 1928. 
 
 
Zdeněk Lepař      "Zákon o dani z obohacení" – Brno – 1922 
dříve odborový 
přednosta min.fin., 
nyní president    "Daň z obchodu cennými papíry – Praha – 1921. 
zem. fin. řed. 
v Brně: 
   
 
Emil Martinec    "Celní sazebník dle stavu z 2.ledna 1935 /: český a německý:/. 
odborový přednosta:  
                           "Sbírka vyobrazení k celnímu sazebníku". 
 
                           "Vysvětlivky k čsl. celnímu sazebníku" – 1926, které v roce 1927 
                            vyšly i v německém vydání. 
 
                           "Seznam chemických pomocných látek a výrobků a jejich průměrné ceny  

- 1926. 
 
                          "Celní sazebník" v české i německé řeči – 1927 – jež jsou periodicky  
                          doplňovány. 
 
                          "Celní  zákon" – 1928 – obsahující mimo systematické zpracování celního 
                          zákona ze dne 14. července 1927, č.114 Sb. z. a n. a prováděcího předpisu  
                          k němu /: vlád. nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb. z. a n.:/ a 
                          návodu /:výnos ministerstva financí ze dne 24. ledna 1928 č. 1 Věstníku  
                          ministerstva financí z r. 1928:/autorské poznámky a jiné důležité celní  
                          předpisy. 
 
 
Dr. Jan Martinec  "Daň z masa, potravní daň na čáře a všeobecná daň nápojová" ve Slovníku  
vrch.odbor.rada:  veřejného práva československého. 
 
 
Dr. Alfred Nesveda  "Válečné přirážky k poplatkům" – Praha – 1920. 
odbor.přednosta: 
 
 
 
Dr Bohumil Novotný  "Daň z obratu a daň přepychová“, - 1921. 
vrch.odborový rada 
                                    "Prováděcí nařízení k zákonu o dani z obratu a dani přepychové  
                                    s daňovými paušály" – 1921. 
 
                                   "Nová daň z obratu a daň přepychová" – 1924. 
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                                   "Prováděcí nařízení s vysvětlivkami a daňovými paušály" – 1924. 
 
                                   "Zákon o dani z obratu a dani přepychové ve znění zákona ze dne  
                                    16. prosince 1926 č. 246 Sb.z. a n. s vysvětlivkami" – 1926 
 
                                    "Prováděcí nařízení č.247/27 Sb.z.a n. s vysvětlivkami a paušály a  
                                    seznam předmětů podrobených dani z obratu při dovozu a seznamem 
                                    předmětů podrobených dani přepychové" – 1927. 
 
                                   "Paušál daně z obratu u obilí a některých luštěnin, dovážených z ciziny,  
                                   dále pak u mouky, mlýnských výrobků a otrub" – 1927. 
 
                                   "Abecední seznam všech předmětů, které podléhají dani z obratu při  
                                   dovozu, dani přepychové, dani 1%ní a daňovému paušálu" – 1928. 
 
                                    Mimo to uveřejnil řadu článků v odborných časopisech na př. bilanční 
                                    a daňové revui v Národohospodářské politice a Potravinářském  
                                    věstníku. 
 
 
Dr Jan Novotný,        "Daňová příručka pro zemědělce a živnostníky" Praha – Čes.mor.   
vrch.ministerský        podniky tiskařské a nakladatelské – 1928. 
komisař spolu 
s Dr Otakarem 
Hanušem: 
 
Jiří Rozvoda:          "Poplatkové právo československé – přednášky pro vysokou obchodní 
odborový rada:        školu – 1925. 
 
                              "Několik poznámek k chystané reformě poplatkového práva českoslo- 
                               venského" – 1927. 
 
Ing. Alois Šimek,  "Trigonometrické zaměření detailu" – 1922 – Zeměměřičský věstník. 
vrch. měř. rada 
                              "O prosekávání lesů při triangulacích" – 1923 – Zeměměřičský věstník. 
 
                              "Výkony triangulační kanceláře min.financí v r. 1924 a nově získané  
                               zkušenosti"  – 1925 – Zeměměř.věstník. 
 
                            " Z činnosti triangulační kanceláře min.fin. v r.1925"  - 1926 – 
                               Zeměměřičský věstník.  
    
Dr. Václav Štorkán     "Nové zákony proti lichvě" . 
ministerský rada:         
                                  "Příručka pro hospodářské rady" . 
 
Ing. Antonín Štván    " Zkouška drobnoměrného šroubu" , - 1924.     
vrch. měř. komisař: 
                                  " Měření mořské hloubky" , - 1924. 
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Ing. Antonín Štván   " Čištění čoček dalekohledu"  - 1924. 
vrch. měř. komisař: 
                                 " O postavení pro teodolit při polním měření" , 
 
                                "Fennelův teodolit typu XXV., jeho rozbor, čištění a rektifikace"  - 1925, 
 
                                "Pojednání o měřičské metodě polárné"  1925, 
 
                                vesměs v Zeměměřičském věstníku. 
 
 
 
Dr Stanislav Švarc:  " Odpisy na dani pozemkové při škodách způsobených živelními 
                                    pohromami" v Daňové a bilanční revue. 
 
                               "Co dlužno povazovati se stanoviska finanční správy za samostatný  
                                 hospodářský celek podrobený všeobecné dani výdělkové" v Daňové a 
                                 bilanč.revue.       
   
 
Dr Emanuel Uher,  "K rozdělení výnosu zdravotní přirážky podle zákona č.477/21 a  
odborový rada:      č.254/23" ve věstníku min.financí č.11/1924.   
 
 
Dr Karel Utěšil,     "Odpočitatelnost provozovacích ztrát při dani z příjmu". 
vrch. měř. komisař: 
                               "O právní povaze revizního operátu", 
 
                             "Daň důchodová vybíraná srážkou podle nového zákona o přímých 
                              daních", 
 
                             "Trestní právo v daňové reformě", 
 
                             "Provádění daňové srážky v praxi", 
 
                             vesměs v daňové a bilanční revue. 
 
                            "Několik poznámek k provádění srážek daně důchodové" v Pojistném  
                            obzoru. 
 
 
 
Dr Vladimír Valníček,  Přednáška v České národohospodářské společnosti v roce 1923,  
odborový přednosta:     vydaná tiskem, která se týká reformy přímých daní. 
 
 
Dr Bohumil Vlasák,      Do "Sborníku veřejného práva čsl." – 1928 – napsal článek  
odborový přednosta,     "O finančních úřadech".      
zplnomocněný ministr: 
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Dr. Eduard Wichta,     "Příděly daní samosprávným korporacím a vybírání přirážek" 
ministerský rada:          v Knihovně Svazu českých okresů. 
 
 
" a 7 spoluautorů:       "Komentář k daňové reformě“ – Státní tiskárna – 1927. 
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