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Dr. Julius Čapek:

Znění liJstimy této pOltvrzujle nruzlOry v 11teratuř-e opětně p~'()-:
jevené,žle riEmUIlJma,Ce alrlCivévodkyň neměly. vÝ'Zlllalnu stwqpL'áv...!
ního/ 9 ) Illýhrž ž,e měly jen výma,m majetkoprávní.

Dr. Julius Čapek:

o

běžném pojištění
1. Pov la ha

P.ř'Í!způsohujÍlc

běžn

dopravy zboží.

ého poj

sle pot:vehám

ž~V'ota

i ,štěnL

obchodního

vytvořila

prruk81El pojišťovad zvláštní druh smlu\': t. zv.. bě'žn:é (gene,r álci)
pojištěnÍ. Smlouva pojišťovací není smlouvou, ' již by bylo m~,žThQ

'U:zavHti (prostými pf'ojevy vůre ,přímo po Isobě n,á;sloedujicimi
PojistiteJ :nmnů'Ž-e vzíM iI1a sebe rdsilko, dokud si '0 němnevy,žáJdaI
od rpodisf:ní:ka iPodrlObnych Zlpráv a sám lha na jej~ch zá\kladě neb
na záktťadě odboIiného nálezu řádně neprozlk!oumal a neooeniL
To Y.š e zaj1stévyžélJduj.e času, dllkladného rtO'zyážení na 'Oboru
stranách a činí uzavření smlouvy pojiMavud velice těž1kqpáJd
ným. 1 )
P'ŮIj:išf.OV3JCÍ

tJechn:iJka Z!ajils té -81e snaží 00 nejvLce l1Z'aJvření
smlouvy poj:iJšťovací ul,ehčiti , ,avšaik JlJemůže jíti přes ji1sté ll'8ze,
ahy tím nepodlom'ilI-a reelnost a pevný základ svůj lllJ8b výhodnost
pro 1p1()Jj1stníky.2) Os,tai1mé, pokud se 1lojistite[ ohrad k š1r'O)ký~
Hl) Viz na pr·. Pražák, l<akouské právo ústavní IV., str. 41-2, str.
53, poz. V); Tezner, Der Kaiser, str. 191, . poz. 28), Seidler, Thronfolge
y Mischler-Ulbrich Staatsworterbuch, 2. vyd. IV., str 550,
1) Za tím účelem bylo ~utno změniti všeobecná .ustanovení o vázanosti k návrhu stanovená v Čll. 318 a 319 obeh. zák. a
862 obč. zák.
Pojistník vázán jest podle § I zák. o sml. poj . z 23. XII. 1917 ř. z. č~
501 plil1}'ch čtrnáct dní, aby pojistitel mohl si opatřiti llutné zpráJvy pro
posouzení risika a u pojištění, kde jest nutna lékai'-ská prohlídka, trvá
vázanost plný měsíc.
2) Tak možno se zmíniti na př. o lidovém žiyotním. pojištění, kde
pojistitel upouští . v zájmu ulehčení uzavření pojišťovací smlou';y od ]ékařské prohlídky, umožňuje placení prémie v drobn)"ch sp látkách, zvláště
zdokonaluje inkasní službu, aby též trvání smlouvy spíše zabezpečil.
Následek :však. tohoto \'ych~zení vstříc přes to, že odpadá l'ékařský honorář, objevuje se v~ vyšší prémii než bývá u pojištění nOfll;álního.
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vrstvám obyvatel,sÍ'Via, 'IlJeabeznárrneného doibře .s pajišMnÍffi,
nabiZJeje pojištění zájmů tr'Valých (/Životní, požární pojilštěni a
pOď.), není tato těž:]~opádnost ,smlo.wvy n/a překážku, ba má své
výhady 'V tom, že Is e jí iahrání ukv,a'Penému uzavření smlouvy
iPOjišťOWlJCí. ) AV1Ša1k j~ná ,otázka nwsLan,e, když jde 'Ol paMštění
záj,mů čaSitých, běžných, krátkého trvání, Jako jest tamu 'Právě
u poj!:ůštění da[J·f'ruvníh'Ol. Kruh 'asab, jimž vznik'ají takové zájmy
ča;s,té, 'k rátkéhO' tr'v ání, jest vždy ZlIl1aJČně 'o mezen, jlslau t1n osoby
2Nykilé na prudší běh živoiÍJa, rychlé romod,ová:ní, z ,převámné
. větš:ůny ,aibchadJníei ,a to rOlwtinnv-aní oibdlOdníá. TlaJ~a'Vým 'OIsoibám
a takov'ÝlIll záj-mŮ!m by těžkopádné uz,avírám.í smlouvy padiJšťla'Vací
nemohlo vyhovov,ati. Dů-ka\z;em žrilv,a rtma.stli! [l'ojišťalváJní j1eSlt, že se
těmt'O IpotĎehám ohchadního, čiJéha žirvarba daiVedla' pHzJpŮJsobiIti
vytvoĎenÍJm for/my hěžnéha 'poj:ůštění.
Bě.žmé piaj~šténí nevyJs\kytuj,e se jen v pojištění .dapravtnlm.
Vzm':illdo nejpr'VH u vniitř oboru pOIjišťov1acÍho v poměru mem zajtÍlStilbeJ.em a pojisitr:i.teJ.em. Tu nejdHv,e bylo třeba, ,aby pojl~stirbel
mahl 00 lI l'ejryehleji 'r'02Jdělovati ,s vá risika, jež denně n 'a ,s ebe
smloovanri pojiIŠť/alVrucl.mi' bral. Tu lIlJejdHvH ukázala se. nernalž;nost
uZJavírati 10 ka:ž.dém ta!k!ovém r,i s.iku Zlvláštní smlauvu ,a dašLO' se
k for-mě běŽlného 'P'ojilŠtění. Teprve vša1t v nejnovější daibě pře
nesen byl rteruto způsab U'z;a,v Írání 's mluv pGjišťavací-ch dio 'Žl~V1ata
vnějšÍ!hro, do Iparně'ru mezi .pajjstit~lem a aibecenstvem a to lfiJejprve apět ta1ill, kde toho byla potřeba nejbližšÍ, do pojišilkní dopr,ruvnÍho, kde 0asté zájmy In ad to :S pnmě,rně krátkým ŤJIwám.ím
vyžHdalValy jiné, hybnější f.a1r.m y ip ojišWní, j,ež by nezrubír,ru1a !ŤJaUík
drahooenlIléha čaJSu. K{mečně vtniká bě~né pojiJš,těni .dOl 'padÍlšOOní
p'o žár:niJho,av,š1ak apět jen do vrstev OIbchodJnich, do. pojřštění s/kLa,d:išť, v nÍJchž je ,shi;l,e fluktualoe zbQlží a nrusledkem íŤ!aiho 00' ,chví.1i
IDThSe1a by býtJi mělIlěnla smloU'v.a pojdJšťO'V,ací 00 do sumy vad/i lště
né, odpOIVida.jÍ!cí hodJniotě 'Pojištěných zájU1Ů 'a premÍJe pajdJMov'aJci
llIefUst4le .přiZlpů.scmaVlaJné změněné v"Ýlšii dsdlka. Jest jisiÍJo, ·ž e rtím
vývoj a rozvoj běžného poj,išrtění není vyčerpána že pajlSltlná toohniOOa ,i nrudále sTI'ažiti se bude V'Ť'izriHisaibiti ,s e pat,ř·ebám 'ž wota!)
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3) Tuto okolnost dobře pociťují právě pojišťuvny životní, počet
storen v lidovém pojištění vždy jest poměrně daleko vyšší než v pojištění . normálním . .
~) Od běžného pojiště.ní nutno rozezn<ÍJvati t. zv. kolektivní pojiště ní , jímž po'jišťuje se jedinou smlouvou pojišťovací celá .řada osob
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má býti všcuk !pouze přihlédJnuŤ!o k hěžnému
5
), ·a tG u:31
8 stanoviska právního. Po té IStráruce skýJtá 'pojištění běžné ll}[llcfuo ,zajímavýoh ZivláštlfiOlStí vůči obyčejné s,m,loUtvě Ipoj:iJštorvlací. .

V tmnrtoO

Čilán ku

poji~tění, jlak se vytvořil v pojilštění clupravnirn

Kl'IC))illě

jediného, ustla novení v § 166 odst. 1. zákolIťao smlouz 23. XII. 1917 XII. 1917 č. ř. z. 501 :nedošlo
ku zvláštní úpravě běžnéh./o 'poM,š taní. 6 ) Nebyla však an] z,amýIŠlena, jediným :timrto usrtaJllOlvenÍm n -aopa!k byla :stam'OIvena vioJm.l()lst
stran upr-aNiJti si pomě'r ISilllluVlIlí p'OId~e B'VýJcID. zájmů a !potřeb tim,
že pro tento obal' ipodllšťov,alCÍ zrušoo.a hyl,a omezení ,smluvní ISI VíO~
bOldy 'Obsa~ooá jtn,a k v tomto zákoně, a to ' j,ak přeclp:iJsy pOlVaID.y
oboustr,aJTI.'llě 1lJurtroa'Vé, st'a novící neipla~no'St úmluv odlpolrujÍJCÍ<ch
zuaní zákOln,a, truk i předpi,sy jeduOIsrbr.a[l;ně Il!utkavé prohlJašujÍJcí,
že poj.listitel nemůže oSle dOIVoláva1i úmluv Jněnkíoh ustanovení
zákonná v 'heprospěch 'Pojist.níka, resp. z,c:izitel,e :noo !JN1Jbyv,atel,e
7
věcí pojištěn ý'ch. )
vě pojiš~olV'ací

neb

věcí vůči sobě

sice zcela samostatných a schopných zvláštního pojistý soubor, vyšší celek, jenž stává se podk~a
dem pojištění, takže zájem o jednotlivou osobu neh věc ustupuje do po~'adí a mttže -po případě býti nahražena jinou osobou neb věcí. Podobnost kolektivního pojištění s běžným pojištěním může b)'rti V' některých
případech až nápadnou. Srovn. Manes, Versicherungslexikon pod heslem
Kollektivversicherung, pojednání Henri Rouc;seal1-él o běžném pojištění
v Annales de droit commercial I910 str. 9 2 10.
5) Plod pojmem pojištění dopravního rozumí Ee podle § I I I zák.
o sml. poj . pouze pojištění proti nebezpečím dopravy pozemní a po vodách vnitrozemských. Pojištění dopravy n:ímoi"l11 podléhá právu námoř
nímu, t. j. !lOrmálQ. francouzského Code de C01l11l1ercc v Rakousku recipovaným. (Srv. Hennann- Otavský ve »Sborníku věd pr. (\ st.4: 1922, str.
334.) V Německu obsaženy jsou předpisy p, ojišťovac:ího práva ' námoř
ního v desátém oddílu čtvrté knihy obchodního zákonníka, francouzský
Code ne commerce upravuj'c námořní poji;tění 'V desáté hlavě druhé .
knihy.
6)' Tento Pl·edpis jest jedním z těch, které podle ~ 167 zák. o sml.
P?j . nabyly platnosti již 9-nem r. lednal I9IR. Ostatní předpisy, jež mělý
nabýti platnosti dne I. 1. I9I9, nevstoupily dosud v platnost. N'ařízenÍm
z 28. XII. 19I8 odložena jejich pttsobnost o rOK a nař. z 9. xn. I9I9 na
neurčito. Obdobué u8tanovení, jako § I67 odst. 1., jest v německém zákoně o sml. poj. ze 7. V. I90'8 § I87.
7) Úmlluvy odporující předpisům absolutně, oboustranně nu tkaným .
stiženy ' Jsou nezhojitelnou neúčinností, úmlivy proti předpisům jednostranně ' nutkanýnl vyjme'n ovaným v §§ '22, 42, 46,47, 72, 87, 95. ho, I29;
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tohoto ustanovení jest, ~e předpisy zákona
stávají. se pr-o obor pojišťování do'praJVního
a zvláště pro běžné pojištění . vůb, ee právern dieposrLtivním, vollně
měniteln):m shodnou vůlí str,alfi; avšaik podržují svoj-i pJ'rut.IlIQ1st
pr-o ty otáZlky, jež smlouvou upraveny rnehy,ly. Ov,š em llIeThí mni
Zlde smluvní ISv1obotda nap.rostá, jsou jí položeny hr,aJD,1ce § 879
v,šeoib. obč. zákonika, stanovící, ~e smlou'y;a protlz.á;kolilllá neb
proti dohrým IIDrI(tvům jest ])1(:~plat'llJa.
Jestliže 'záJfuOlniOdárce omeZlil pro jiná pojišto'v élJcíotd;yětví
smlluvní lsvobodu Sltr,aJIl v j:i!ný,ch rpřiprudech reSlpeMov,an'Ou, UČ1I1il
taJk jedilně proto" aby ohránlJ. slab,š i strlrunu v POiIllě,l'u snlluvním, ·
pojilSltn:íka lll'lltoh~y [l'8 zkušeného, J1Jem.ohoudh-o bez bližší zna}OIS:ti pod,ilšť'OIVrucí techniky posouditi, zda j,e ho zárvazky poj.ilStIDte1em
mu u] olŽené jsou ÚIněrn y j'e ho né-Í;rokům a j·e h·o prtQls.pětchu ze
sml!OfUVý rpod:ilšť'oIVlací. Avšak v 1JojiJštění dopraV1fiÍm a. zvláJŠtě při
f,ormě is mluv bě'Žný,ch stojí VllČ'] 'Pojistiteli vždy pojistník stejného
'rQwletC1u, dohře si vědo'mý vlaJsltmáho 'pr'Olspětchu. BěŽlné pojištění
dopT1a'Vrní joot formlolu' hodící ,s e pouze pro 'V,eilkoohchoid, rtolVárny,
dlOiprruvní s'PoJečnoŠtt~, tu lJ.l, ~rií móžmo mluviliti o silném, irUJtmovamém 'PojiJst'iJteH a si'abém, neZKušeném podi-stníku. Obě lsrtr,amy
jsou IS~ Zloe1a Ir1olVny, ochr,a na pojilstnrl\:a neměla by tu smyslu.
KJromě toho joest lmo~n,o z,alVésti nu1:k'avý ráz předp:iJsů zákOlnlIlýeh
jie n pro oldrvěltví jsoucí n la vrcholu v-ýlvoj,e) u těch není na 'záJv,a du
j:iJs,t á ZlimruultOlst ,takolVé ÚP,NiNy z~olIlné, rprlO odvěrrNí poj~šťQlV1aJcí
. všaik teprve 6i{J vyvíjoející neb pro odvětví pojiš-Covací, j:iJchž polem
pThSOhn'olstJi j'e st obchod IStá1e hybný .a .8le měnicí, byla by t'aJ~()tVá
úpr,av,a 1lla závadu. S ) Tu vl1atí nutnost Vři.zpŮostOhiiti se ,r ychle a
vhlOdmě mětníciJm StB porf:,řebáJlIl ,obchodu 'a žirvor!::a., jiln,ak Zltr,rutHo
byprro něj pojištěíIlí na oeně a vÝZlIl!amu. Právě forma bě~ného
poj:~štění td'opr.ruvnrno jest nejlepšim tduroaJzem, j1a1k podiJšťováJní dovede se phzvůsohillti lpožadavkům ÍJnter,e senty na ně klarue'llý'm .
Jest tedy plně I ddůVlod:něno, Ž1e § 166 ·o dst. .1. z,ruk . .o @ul. 'pod . ZlfUšuje pro tento obor pojišťovací ome'z eni smluV1fií svobody.
o

sm.l<ouvě pojišťovací

153 a 163 zák. o smÍ. poj . mohou ' se státi účinnými, dovolá-li se jich pojistník sám. Srovnef: Herman~Otavský, Souk'r omé pojišťov ací p'rávo čes
skoslovenské 1. 192I, str. 35 a sl., Ehrenz'weigův . komentář zák. o sml.
P(o~. str. 208.
.
'S) Uznáno též v ~ák. o sml. poj. § 166 TI., jímž zmocňuje se ministr
v nitra, aby v souhlasu S ministerstvem spravedlnosti : zrušil omezení
sml'uvní svob~dy mezi jinými též pro nově v; ni$ající odvětví pojiš~oJ'V'acL
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tom, že
def,imitci běžného p·oji,5!.ění. ) Určuj,e je jako poj1štšní šikodOlVé, pTI n.ěmž pojišt.ěné zájmy lOíIDJaJčeny jsou j,en; druhově a teJprve VO sivém vLIDiku jS1(l!U po,j,jlS!titel~ ,přihloašovány. Při
hlédneme tud,í,ž bH~e k. této d,eE~n1ci. Charak!ter.iLSuje .předně běžné
poj~štění jakožto po~:iJštooí šk,odové~ t. j. pojištěni, př,~ rněmž pogirstitel nahra;žuje v'ž dy jen ollejvirše uitr,pěn'O'u škodu. IlJa rozdíl 'od
poj-iJštěni 'olsOIbních i(životnÍlhrO, úra.l)ového, nemocensikého .a iII1vaHdmilio), kde pojiJstitHlrOrvo pl! nění - kromě ,event. ÚltrlaJ1) léčenlÍ
a. pod. - LSltanaV'8lIlO jest pĎedem určitoru výší lroa:piltáJu nloo dů
chodu. 10 )
DeHmÍ!ce mluví dále '0 !pojištěný'chzájm,ech j,akOl~to předmětu
pojiJštěni. N,ask)iá .se tedy otáJ~a, 00 jest ~oj ,1s~ný zájem. Použív.ajíce ,rlQzboru tolhorto pojmu prof. Dr. Heunanem-Otavským
v jehlO :dile »80ruilHIQ,mé pod'iIŠIÚOIvalCÍ; práJvo českosilovenS1ké~,l1) formuluj,eme pojÍlS,fmý zájem jaiko majetikově hodnotný vztah oSrOby
(p,ojÍJštěnce) k osohě neh věoem (podkladu poj1štění), ohrožený
'určÍ1toru, avšak ,nejisto'u udál,OISlt í (příhodo~ pojl~stll:orU).
Jes.t tedy pod:iJstný záj8lIIl vázáJn svojí eXhstencí ollla dobu ,oihrožení !přihodoru POMlSltm.IOU. Doikud toto 01?-rolžení ,nen'aSltaIOl, nooxistuje poj:js.tnýzáj,em, j,alkmůl,e ohr1oIŽení OIdpaidJo, ~alIŮiká též pOljistný Il)ájem.. Sted,ně Víšak j.8ISt ipoj'~s:tiný záj,em váZéÍJl1J na svůj podk1aJd,12) mů~e trlY-Mi též j'e n ·p otud, dOkud stanovený jeho podkJ.ad 'nalézá sle rv mla,j,etk,Qiv,ě hodn1otmé záJjmQivé \S,féř,e poj'~ště:nloe.
Př·ešel-Ji !prQldlk[aid do zájmlové sféry jdlné osoby, múže př,ejíti i poA v,š ak ustalIlJorvlEmí toto má j,e šté další význam v

současně podává

9

9) Definice týkající se přímo běžného pojištění dopravního (námoř
ního) uvádí na př. Dubruel ,Des polices flottantes ou ďabonnement
en matiere ďassurances maritimesc 19II, Rousseau v Amales de droit
-commerciéUl 1910, str. 13., Lyon-Caěn a Renault Il97/VI.
10) V našem poj. zákoně není v)Tslovně tato charakteristika pojiště~í
škodového uvedena, vysví~á jen z § 52 1. Německý záklon o sml. poj.
ze 7. II. 1908 výslovně však takto škodové pojištění charakterisuje v § 1.
11) Op. cit. str 125. a sl. zdůrazňující hlavně skutkovou, majetkově·
hodnott1JOIu povahu zájmu pojis,t ného a nutnost ohrožení určitou přího
-dou nejistou. Srov. též Manesův .výklad: . Versicherungsllexikon str. 146.
12) Uznáváme zde za vhodno užívati zde všeobecného názvu podklad pojišiění pro t. zv. osoby a věci (v ncjširšim smyslu) pojištěné: poněvadž jak v zákonodárství, tak i doktrině pojišťovací pokládá se pojistný zájem za předmět pojištění, tudíž vztah p'ojiště~ce k podkladu pojištění. Srovnej však rvý'kllad Hermana-Otavského, op. cit: str. 136. a. sl.
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j1stn:ý zaJem, j'B-l:i lona osoba též pojLštěnloem. (při ,pojÍJštfulÍ n:a
ci'ZÍ účet), Mlnaik vŠlak z;~rriiká, iSrtejně j, a~o v tom p'ří:pad~, ~aniJk
ne-Ii podklad IpojÍJště1).í vůbec. Pod liš těm. Ý zájem j,e st tU!dí:ž určoo .
svým rpod]kl~adem, ohrlQlženlÍJm poj,ilSJtnou !přihodou a olSloibou poj,:iJštěllloe" jež lOV/Šeru mů~e býti stanorv-ena jen v,šeolbecně (na účet,
koho se týče), -ťaik!W tu n ,aJstává jistá rObjlekt~visalC'e l)loj:iJs1mého
zájmu. T(~ jlBst lD.iutno míti na mysl]!, márrne-lIi 'V ·krOniklretmÍim pří
padě rozih odnoutá\, }edná-lli Is e o j'e d1ell a týJž záj,e m, ČJ.i márrne~
před ISlabOU j jJŽ pod i~.tn Ý záj,e m zoe-1a j Ln ý. DůWežilta m ů~e býti tato
O!tá~a pl'IOrbO, ~e v 1lJalŠí ,defjmjcimluví se :O rpojÍJsŤiIlÝch zájmecm
(v ffilllO!Žlném ·č1s1e), J~ po siVéní vzmMu j e Id ill. tO t I i v ě mají b-ý1tri
piiililašovány ípodriJsib1teli. 13 ) Z tono v'YIpJývá, ž-e běfu.é pojt:iištěnÍ
předJpOkláJdá vzniík ,v íce poj.isťnýlch zájmů neznámého počtu, na
1:om však, zda a k'oiiik jroh skuteČJniě vznikne, ne-záleží. Právě taík
vysvítá ·z flOf,mullaoe pojmu hěžm.ébo poj,iš't.ění, žle j'81st smloUrVou
uzavřenou .o budoucích .z ájmeoh ipojiJstný'ch, dOS1ud IpĎeffilJě neurčiJtelný'0h, a prlQlt'o Istanlov,e nla dodatečná povilnlfiiOist p01ffitnÍko~a
-oznamovati Ipoj:ÍJstiteli :Uskwteč.něné záj,m y pojistné sa všemi údaji
pojistiftJeli ~roO posoUliooí r.is~a a ev. vytIIlě~sní prémile !potřeb
nými.
DůsleďJkem 11oho, ~e pH Illzavírámí smlouvy bp:o oého poj.ilštění
nejlS10u poj:ilštěné zájim y známy, ·a tOl nejen 00 do ',počtu, nýb['ž ani
ne eo do ZlpŮrsobu a výše (hodnoty), }esrt; ·nutno určití je ve S!IIl1'OIUvě poljjJstlllé ,aspoň ,00 do druhu. 'Do j'e st pTáV'Ilí nezbytnosti, pojJilStný záj,e m jlaJkož.t o předm.ět pojištění jesrt; e&Sffil.1ÍJa~e smllQu;v y
pojiJštov,aCÍ, I1aprr-ostá neurčitost v tomto bodě nemO!h1a by ZialOžiti platnou, záva;lJIlou SIfilVOUVU. N sní-li molŽm.lo Uf'č]t~ preSlIlě
předmět poj:ilitění již ve smloulVě samé, jest nutno stanoviti 8Jspoň
smlouvou takové hraJIúce, aby později v konkrle tnw prřípwdě hylo
mložno vždy s určitostí říci, lid-a ten který záje,m pojistný smlouvě
podléhá či mc.
13) Ještě lépe než z našeho rekstu zákona o sml. poj. vyplývá tato
'cha,rakteritická známka pojištění běžného ze znění ' německého, zák.
o sml. poj. § 187 odst. II.: Das Glleiche gilt von e i n e r Schadensver'sicherung (t. j. vyloučení omezení smlouvy svobody), die in der Weise
genommen wird, dass d i e versicher ten Interes sen bei der Schlies-·
sung des Vertrags nur der Gattung nach bezeichnet und erst nach ihrer
"Entstehung dem Versicherer e i n z e I n aufgegeben weruen (laufende
Versicherung). Viz komentář k zák. o sml. poj. Gerl·ard-Hagen etc. 1908.
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Třoeba tudíž uroiIti, ktéré druhy dop['laIVo'VHmého zibQlž~ po....
jjŠt811í podléhají (druh zbo'ž í), síbamÚ'v~ti ,způsob ,do!p['avy, ,do~
pr<1\'ilÍ prostřed8lk:, event i trať, na nÍiŽ jedině zboží j'est kryto- p~
jit,šěIiím (druh n.ehe~pečí) · a určiti i osohy, jež m;CYhou vznésti nárok proti pojiJstiteli, třebas všeúbeeně (poj.ištěný). Tyto tř,i momooty, )ak jsme shor,a ukáZ1ali', určují zájem rpojisrtný ·a nrusí Zle'
sm.1ouvy býiti zř,ejmy. NjjaJk [l'ři tom nevadi, ~e jsou stJa;IlJO~Hny.
VŠeObp.iCnýrn, 'Širrroik~iffi poj.m e·m , č~m šir8í pojem, tím jels t jen rozsáhlejší rThčenÍ poj ÍlSItnikovo, netrrplÍ t1m v;šaik určÍlbe1fi1olSt ipřHd
mětu pojištění. Strruny tu mají dos.tat8'č,ruou volnost slmluvirti vodle
svýoh rpotřeb, kt,e ré tra:nsporty mají sanJoU!v8 podJé.hati.
JHsrt n yní ~koumati, j·a:ké má následky truto illieurčiItJost nTImE'V neur,č,i\teltrwst - ;pojištěných zájnlll při slmloU'vě hě~ného
pojiStění, j'ež jil()ldl'i šují od obyčejné Ismlmlvy pojiJšfo'V'a eí, při níž
Lt
' př'edluět ,poji6t.ění Jest -přesně Is tanoven. · ) Pii bě~ném -pojj;Šttěni
není zmámia -a ni hodm.orta j.ed~n'OtHvÝ'ch zájmů pojdLgrtných, ani
s'o uhrnná hodnota všeoh zájmů IpojisItných sml, oru:vě podlléhajicích. J ,e st tedy piQijistitel 'V TI<lJpiTiosté nezlll,a,101sti výš,e risllika, jež
mu ze smlouvy pojilšť'orv<lJcÍ rpl,%e. N elilí tudiž d1vu, že se snažÍ,
aby taJspoň dal ri.silk u ze Ism10Ulvy jisté hralIli,ce. TOIhlO dociluje buď
tím,že -ome~uje hodnotu j-ec1notliv-é ho z,áj,m u, do jejíž výš,e jelŠtě
ručí, nebo rtím, že stanoví nejvyšší hr,ami'ci rp'f'O souhrnnloru. hOldllotu 'Všeoh pojd!tš-ěJnýeh zájmů dJolhro,m ady. V 'p rvérn případě j1est
newytmo ,st.aJloviti i mle-z ČlliS'OVOU, .do níž .za'\r:ruzuje B'e přid1malti
v poji;Š:těJní r:iJsi~ca vzn'ilknuvší 'PrQi [llěho ze smlourvy p'ogišťlOlvacÍ.
Prvý 23pů,soh zaručuje ,m u, že jedn.ot]jvé rúsiik,o 'nep:veikrlOčí výšliJ,

H) Za podstatné body smluvní možno při sm l ouvě pojišťovad pokládati udání 1. pojistitele a 2. pojistníka, jakožto smluvních stran~
3. ud ání p o jiště nce (při živ. poj .. obmyšleného), jenž mtiže býti udán zcela
všeobecně. Není-li udán vůbec , má se za to, že jest jím pojistník. V těch
to třech bodech není rozdílu mezi smlouvou běžnou a obyčejnou smlouVlOU pojišťovací. Stejně nikoliv v bodě 4. pojistitelOlva plněni. Rozdíl
VŠéLk jest v bode 5. určení pojistného zájmu (při poj. škodových) co
do podkla.du pojištění a pojistné příhody a vblodě 6. stanov.e ní premie
pojistníkovy.
Kdežto při obvyklé smlouvě pojisťovací jest naprostá.
určitost v obou těchto bodech, charakterisuje smlouvy běžné pojmová
neurčitost v bodě 5. a pravidelln á v bodě 6. Uvážíme-li, že údaj č. 3. může
bfrti všeob ecným a plnění pojistitelovlo bod 4. jest podmíněno na stoup<!ním příhody pojistné, shledáme, že jediné, co jest ve smlouvě z podstatných bodů předem určito, jsou pouze o.bě smluvní strany. Srov. též
Kašpárek, O pzavření smlouvy pojišťovad 1920 str. 13. a 14.
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jež by mu moihlla hýtli n.elbe~pečnl olu, necháJvá ho však v nej:is~ortě
o cehlmrvém rri'sd&u .smluV1Ilim, druhý způsob nao[pak dáva mu
přehled o ce~kOtvém risiku ze ISIID~QiUvy vyp~Ý;v, adÍJcínl, ll'edárvá mu
však zá;ru'ky o vý1š~ jedJnotlirvého rdJs,~a. NeibráIDí mu orvšelm IDC,
aby oba způs,oiby n!ekomibiJnJorval, uznáH toho IPl 0rt~ebu a nleibude...1]
okolnost ta podi]srfill.illk,o'Vým záj ,můnl na zá;vadu. N.eznalolst hOldnO'ty
zájnlů p'ojišrt:én ýoh 111á však v~á.rv i [La staJI1Ů'vení prrOOlÍle !plod liš eOIvlací. Premů<e Ipod:iJstm.íl\JOlv,a j.aJmžto úp~arta za pojtštění však j'e st
záJcl:élJdním boldem ,ISllnl'OillJvy pod.iš,1jorvací, jenJž lUfl1sí hýlti. z'e ISlIIrl!Oruvy zřejmý; !l1:ení-l:iJ určen: a chlerně svojí vý;ší, j,est IlJwtfiiO smlluv:irtJí
aspoň ,sa,zbu prlQloe-ntní, j.ež hwde V'ZlartJa při . j,edlJllrllli1
vých dJruzich
r:Ílsik z,a základ. Toou, kde ,podl.iJstjftel slIIl1uvil urČJitJOu SUlIDU 'Omezuj ici eelklQrvlOlU výši! risilka ze sm.lJoru1vy pojjlšť1o,v,ací, IDŮOO vzíti!
tento .oibnqs za záJkléVd a vyměHti z něho př'edem premiJi, v 'olstatll~ch přÍ1padeeh vš:ak stanovena j'e8t VíŤecleIu . PlQtuze Is azba 'a ke Slta1l'0v'enÍ prém1ie doj'de teprlve pot;om, az poji.stll1:Úk .dodá pojj:stiteli:
data o Ths;kut,ečněný1cb. porjůstlIlÝch zájmech a j.eji'Oh hold!DJotě.
ll . . D r u h y fl

ě

ž !ti é ho poj ,i š t

ě

n i.

Snl10uvy bMmého ipIo~,ištění př:Ů:VPŮJSOflUjí B'e v lmlŽdém pn- \
a požad3Jviků1m stTa:n, pr.aikse lpojriJšúov&cí vytlvoh~a tu velilké množství růzlIl:Ýclh m'o dalit vyhorvujících 2N~ášt
nostem jt9dnOltl~vého pHp'a:du, ta~že není možno 'VIŠlemi z[piŮJsoby
běžného ,poj:ištění Is ezabýv.ati. Též lIlelze rozhr1runiciU přioouě jednotHvé kategorie jej:iJch, ,neiboť přecháZiejí j1edJna do druhé. Úče
lem bylo vyhověti potřebám oibchodu, nikoH tVQiřiti' nějaký
přesn y sy,sténl smluv. Př'8S to jest všaik momo ro~třhliJť] je do'
určitých Slkupin :podle jedn,ortlJiJvýoh ib1aViIlíwa ZiIl:aJkŮ.
B.lavnÍnl krjA:,eriem, -p'odl1e něhož možno smloruvy iběžlIléoo
poji'štBní spořádati, jest zluíněná již ok'Ůlnost, zda strunolvena
byl;:t .smLouvou pojišťova.cí určitá souhrnná poj.ištěná suma za.
rlisiJk a ze smlouvy vyrp[ýv,ad~cí čř [hUC. Nutno však ~důraJZlIii.ti pfedem, ž,e tato su·m a SIt'MlIOV'Emá př'edem nemívá ,pr,a;v~dellIlě v~ast
nootí a. rnáslledJků pod ,~ště1J.1é sumy" 'ohlVyk.lé pH smlouváJOh 'oby-čejnfch. ) Jest It/O spiš1e jen omeZiení celkové výše r'ÍiSika pod1srti.~
padě potřehám

15

Tu totiž bývá pojištěna suma stanovená teprve po předchozím
odhadování hodnoty věcí, jež spadají do pojištčnÍ. Při poji._·
štění běžném nezná však pojistník ještě hodnotu budoucích transportů ~
Proto může udati výši pojištěné sumy pouze přibližně .
15)

pečlivém

Sborník věd právních a státních.
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HlO

tel'Ova ze Sll111ou'v y pod~šťorvaJcí, staDJov'8IIlé ovšem též s.e zřetele'IU
na potřeby po'jistníikolVY. J ,alko k s,um'ě pojištěné hLedí ,s e tu k ní
jelIl potud, ž'e "podle .ní vY:l11ěřuj,e 'PiogdJstirtel prém:ili. J:iJna[k. 's ní
vša,k nás,1e-c1ky pŤ1ejišťění a podj;i šiéní nehývají Is poj,eny. J.est to
prO/stě 'piíedeu:n .stanovený obnos hodnoty všech traillJspor!tů ,očeká
vaJlýeh v jisté doibě .a slkute:ČJně n'a stalB tra\Il1SIPort.y se ,s vojí hodnot'Ou poj:iJs.tllíikem hlášenou z tohoto ,o bnosu odlpiočitávají alŽ do
úplnéh'O vyoerpání. N ení-,l~ poslední It'ra'll6parJt, Tha něj,ž z tohoto
obnosu ještě 'něj,aká čálsťka zbyla, 'p~ně tourto ,cásnw'1l azryt" v-yv1ácí
pojistitel v při(padě skrody pou:oe poměrnou ,část škody, j'ak. rt.omu
jest pravi,dlem při pojištění. Jinaik však jesrt každý rtr:aITlJs[port
kryt plrn:o u hodnotou, j,aik ji poj,jlsrtnik poj1.stilteli udal, 'a 'p ojjshte10m
hražena p1ná zj,ištělThá ,šíkJOlda. 16 ) Ve smlouvě však bý'v á usJtanoysní, lž'e smlouva se za ,8tejnýcili podminek vždy 'OhThOlvuje, rrLeby,l ali -do určité 'doby před vy,oer/pá1l'Ím vy;,pověděna, taJkže VO' , Jyčer,páni 'Sltatruaveného oibnosu dává pojmirbel poj:iJstn:úku k d:iJSlPosici své ručení z;nO'vu dO' výJše téže částky, jež srouží pak jen lsOCU, t.ečně tomu, .a by z ní trrloihla býti předem staThovena pI"ErrndJe..Modaljrt,ry tu ID'OhO/u n3Jstarti v tom, že jest stamoVi8fi'O, že [p'Qijilštěná
.s uma musí býrti v~dy dlo ur-čité doby vyčempáID:a, j-1fiia;k U8sportŤre,bo
"(.Lny zbytek prem':iJe předem. za[plaeelllé propaJdá (UJstélJnO/vffilí ve
vros,pěoh poj:iJs,táf,e['8, ,aJby ,n emusH ' p.O'přHiš dlouhou dohu nkládaH r,o oervu 'PTJ() tlOIÍO ;p'odištění)/7) nel!o sta{Il;oven j'8st pr'av:iJdelný
termín, k 'llémuž jlesrt děJ&1l1 pořádek. v ú,otJeoh; pojištěná Is um,a j-est
starwverua již se zře!Ílerem k tomuto termínu. N-ebyla-,! i dO' té doby
vyečrpám.' a, propadá zbytelk n€stpotřebené prem~e 'Předenl zélJpla- ,
eeú.té: by1a-li všaik ,překročena, pojistjlt el za'v,a zuj1e Ise před8lID krý:tJi
i ty,t o tra:nsptOllty př' 8sahujicí Is ta[llorvooou výŠi,' 'Ovšem ip[['ort::iJ rlo-:
plareení příslušné prém'ře'. Mnohdy bývá. u techt'O s(mluv orneZ,(!ll1a
i výše j'edDJO'tl~vého risiika. 1B )
Z"láJštní 's kurpiln:ou v této kategorii s,m luv b,ě~nýi()h j,SOlu smlouvy, tvtOHcí čá,stečně přechod ke kalte~orii druhé, .při který1ch ne16) ',

Vyjímaje ovšem ' pi-ípady, kdy

pojistník

úmyslně

nepojistjl

zho,.ží ,dopravované plnou hod,notou a vystupuje proto jistou kVQtoll
jako samopojistiteL
17) Tak francouzská i1ámořní pojistka pro dopravu zboží, pokud
se v této formě vyskytuje, · žádá vyčerpání sumy pojištěné do 4 měsícu.
18) Tato forma jest na př_ ' obvykl1ou II Švycar-ské dopravní pojišťov
ny La N euc'háteloise pro dopravu železniční , p1oštovní a povozní:
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b ylo staJIlJOveno U'r:čiJté ruaxirmum pro j eden den. T,ort6 niaxillmmn
paJk mívá úpLně ráz ,sumy poj:ůšiJěné,. t. j. přooahuje~li' hodnot.a
-tra'nspoT.tů j,edfilolho dne tuto hrarrUici, hr.3Jdí .po~:ilsiti1t.el šlIDoldu pouze
'p'Oaně-rně Cpo.(Uj,ilštění), nedosahuj1e-li, . zaplatí pOljiis tník pi'émji
.stejně z celé SU111y pojjšt,ěné, rtaikiž,e tLÍlm v ka:ž dém př1prudě pHohází
.ke škodě. Přes rto však j-elslt výhodné pTO 1llIllJOné tranBJPlOrlty, poněvadž následIDem přeslIl!ěj, šÍho omezení výše risiJka déÍJna je..<rt
pojistiteli nemlQžlJJJOISt vyméř:iiti n iž1š í premii a j,e st srtaJr'Ols tí potjistnikovou, a.by 's e od -strunlolvené , pojištěné 'su.rny pro den p-říliJš ne<odchylov-al ,a podle tQlho zař.i~ov,al .své zás~liky.19)
Druhou krutego~ií pod}le In ašeho 'krÍlt8ll'iia jls ou Slm liOUVy, kde
'n:ůjaká 'c elková poj:ťště1ná \Suma předmu 81LaJnovená nebyla. Oy,§ ein
l!'ojistitel omezuje tu též ri~siiko, avsak j-edllině Hm, ~e 'omezuje
"Jednak hodlI1Jotu jednoho traI1Jsportu, p,řes jejíž vý,š i ,neručí, j8ldrllak
stanoví 'Př, eslfi'ou nl81Z ,č,aslOtv'ou. N álS,l'81dkem. tohoto způsobu 'o mezení VŠéťk jest, že pr,eú1ie pojišťov,ací ni emůže býti oHerlIlě určeIlia,
dnrkucl rtr,aJl1lsrpo~t is e lll'euskutečnH ' a podilstiJtellř nebyl hlá1§en.~(')
.Pojist.ník má tu potud výhodné p;olStav,e ní, že p'remh:~ vYlměřovéÍJria
jest podle ,s mluverné sa;zhy n la základě jeho přesného hlášení
-transpo-rLu, tedy za olkioil.noslí, kdy 'p oj,:ustitel může j:ÍJŽ správilě
-(,ceniti dsílko, kdežto 'Při kaltego'l'ii prvé vy'měřuj, eprem:iJi pře-,
d:em, kdy j.eště své rÍlshlc·o přesně nemá apr1olÍJo nemůže hráti
·V 'ú'1ahuokowruQlsti zmirňující v jedJn'oltldJvém ' iptřÍ!padě jteho r:is~~o.,
T~ž ovšeln n:iJmlli ' :I1Jebe~pečeruské ,oikolJn'osti: j·ednotlivého pří,padu
jemu uepHznivé.
i

Dalším krit.erie'l n, podle něho~molŽino rozděliti Smlouvy pojiškní běžného, jest olk,olrJ.1iOlSt, zda POjÍlSŤJ11,Ílk j'e st ,po\TIÍiIlen ozmamovati pojistiteli j·edntQIt1~vé zásilky jednotl1vě, t. j.. k,a ždir tra,n s-'
-port ihned nebo do určité dJo~y IpO jeho v1znlliku, či sumáJr[límiJ
·výkazy v uroitÝ0h term1I1eoh (týdem., mě.sic, čtvr,tlert:í, ,rlok) lov,š ern
19) O pojistce tohoto druhu zmiňuje se Manes, Versicherungs"wesen str . . 344., uváděje ještě další dva způsoby běžného pojištění, o pojistce téhož zptlsobu jedná se té'ž na př. v rozhodnutí vrchního zemského
soudu V' Hamburce z 22. IV. I907 ve sbírce soudních rozhodnutí: Ger"hard, Praxis des Privatversicherungsrechts, . Berlín I909 II díl.
20) Tento způsob jest pravidelnou formou běžneho pojištění ve
-francouzské námořní pojistce o dopravě zboží al stejně v pojistce spolku
l1amuu r ských pojistite1l1 (Ve r ein Hamburger Assekuradeure), jak ji uvádí
:5ieveking, Das de.utsche · Seeversicherungsrecht, Berlín 1912 u § 817.
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'bylo SLaill.!OVenO uT1čilté ITlaximum pro j eden den. T,ort:iÓ ,niaxriJInUJll
pruk mívá úpLně ráz ,sumy pOIj:úštěné,. t. j. :přesahuje-li' hodnóta
transportů j,ednohio dne tuto hralÚici, hr.adí po~\llsittit, E}l šlk!oldu pouze
.poměTně (~odJj,iJštění), nedosahujle -li, . zap1atí poJjjisltníl" prémji
stejně z celé sUlny pojištěné, taikiŽ'e mm v ka:ž dém pHprudě ípřiJohází
Jie škodě. Přes rtoV'Šlak j'esrt výhodné [HO rrunlohé tr.an'8]JJlOrlty, POněvadž náslecThem ;pře-s[l' ěj, šÍho om'e zení výše risilk a dána j e..crt.
pojistiteli nemož!llJast vyměřiiti nižší .premj)i a j,e st srtarr'ols tí pojistnikovou, aby ,s e od ,stam1olv ené . pojištěné '8'luny pro den pří1iJš ne'OIdchylov,a l 'a podle toho zař.i:ooval .své zásilky.19)
DrMou kélJtegoI'ii pod}le In ašeho 'kriJteriia jls ou :smlouvy, k.de
'n:i!jaká 'c elková pojřště1ná suma předmll SI~3JnOVena, nebyla. Oy,§ejll
1l'ojisti.tel omezuje tu též risiko, avsak jedllině tím, ~e 'o mezuje
.Jednak hodlllJOtu j,ednoh:o traIllSportu, rpřes jejíž vý,šř ,neručí, j.edrriak
stanoví 'Pj;,es[l'ou !ffieZ ,časlOvou. N á~g,l, 81d'kem. tohoto způs.oibu omezení vša;k jest, že p.r elJ11ie pojišťoy,ad ni emůže býti oHerm.ě ur&mia,
dnkuLl rtr'amJsrp'OI't Is:e rneu.slkutečnH · a podilsrtiJtellř nebyl hláJšen. ~(r)
.Pojist,nik má tu potud 'Výhodné rp;ostav,erní, že p'remh~ v-ylměřováJria
.jest podle ,smluvooé saziby 'llIa zá:klclJdě jeho přesného hlášení
-transpa.riu, 't edy za oikolln:OlsLí, kdy 'p oj,ÍJstitel může j:iJž správilě
.(Jc~n iti risiko, 3r.dežto 'Při kaltegorň p.rvé vyměřuj,e premÍJi pře-o
d:em., kdy j.eště své r1J,s,:hlc·o přesně nezná apr1orbo nemůže hráti
. 'V 'úyahuokowIlJOIsti zmírňující v jernn'oltlÍJvém ' ip<ř:Í!padě j,eho risiJK!o.,
T97: oV,geni niJlmM ' nebeZJpečeruské áko]nost} j·ednotlivého případu
1

j emu l18přizmvé.
Dalším kriteriHm, podle něhož ,m lo 0no rozděliti ·s mlouvy poji,štl~ní běžného, jest okOJ111101S,t , zda pojilsŤJnÍJk j'elst ,pOViÍinen omamovati pojistiteli j-ednort1~vé zásiliky jednoH1vě, t. j. k,a ždý tra,n s-'
]Jort ihned neho do určité rno~y po jeho ViznriikU, či sumáJrnfunjj
-výkazy v určiiýoh terlnmeoh (týdoo, měsic, čtvr1t}~í, 'rloik) lov,š em
19) O pojistce tohoto druhu zmiií.uje se Manes, Versicherungs-wesen str.. 344., uváděje ještě další dva způsoby běžného pojištění, o pojistce téhož Zpltsobu jedná se též na př. v rozhodnutí vrchního zemské.ho
soudu V' Hamburce z 22. IV. I907 ve sbírce soud,ních rozhodnu.t í: Ger·
-hard, Praxis des Privatversicherungsrechts, . Berlín I909 II díl.
20) Tento způsob jest pravidelnou formou běžného pojištění ve
-francouzské námol' ní pojistce o dopravě zboží al stejně v pojistce spolku
l1élm1..Jursk:)Tch pojistitell1 (Vérein Hamburg er Assekuradeurc), jak ji uvádí
~ i eveking , 'Das de.u-tsche · Seeversicherungsrecht, Berlín 1912 u § 817.
11*
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se 'SlpeoláJJnÍlnl daty VTO každý jedilloltliJvý trarusrpolr ,t, tneboť sumární hláš'e ní bez :s'peciJaj1~saoe jedJntlivých prří,prudů llleodpovída1()
by definic~ na.Š>eho ,zá10'I1a rpOdťŠťOíV8Jciho ,a též POlj:iJstně-mechrrriJaky
bylo hy n:epřirjaJtelné pro poďisti-tele, Jenž hy n.e1měl přehledu o j,e dnotlrvý1oo rilS~cÍlch. Ovšem ,pojilsltitel můž,e upruist1ti od j'e dnloillvooo:
hlášení ka~dé mshlky tlam, ,k de lJ1ern.á lila tom záj,m u, aby o. tTaIDSportu 00 nejdříve věděl, tUJdíž při ta'korvýoh SlmlJOiuváJoh, kde má
jistotu, že z ní 'nemůž'e mu vlzio.á!knouti risilko, j,ež by mohlo býti
mu nebezepečný,m Byojí výší. V tom příp.adě j '8lSt mu m'olŽno uJlehčiti vojistniku 'mai11'Íipulaoi ,a zÍlrá.tu ča,su j,erdJnotlilvého h] ášení a
!P'odistník podává n'a konlc i sm1ru.vený,oh terminú ipodl'8 :S'vý1ch obchod!llích knih slu mární výkalz. J esi zřPjm,o , že se tím poljilsrtniku
vychází velice 'VstřÍrC, 'm anipulace jeho s pojlištěnim zbOLŽí om,e zuje se ·,n'a miJI:rimum, ovšem pojistnÍlk musí !též zalc hovlruti ,si dů- I
Víě.ru, j1ž pojÍlstit,el v jeho poctilViQS,t skl,á dá.21 )
I
J ':i!l1ak ovšem jest tam, kde lPojiiSt~,tlel má záj·em na tom, aby
tran-SiplOTrtu co nejdříve byl :iiIlJOrmováJn a mohL
v:čiaJs ještě učiJnih případná I1utnáopa1.ř,ení k rozdělení r1sj~a;
zajištění fakU'ltaJtÍlvnímu, lkdyž by přesahov:alo jielho' síly. Tu musí
triVati na tom, aby n1U byla zásilka lPojistn~k8'ln hláš8il.J.a ve lhůtě
co nejkratší -od doby, kdy sám .o ní ISre dověděl.
Obvyk1e bý'v á Is pojen ZipŮlsob jeclmutlivého hlášení s fOlI'mQi\I
sm1oU!vy, přili k.t.e'r é jest pr,oy,e deno pouze om'e zení jednotJi~éh() ,
rilS:iJka ,a ISlta\llOVena Ipřesná -doha poj~Šltění, siys1tém sumárních vý·roa;zů palk IS klaŤ-egorií ,s mluv, [t);ři l[l'iJc:hž si'auoí\T.ena určitá suma
pod·1štěná. DáJlle vyskytuje se prvý druh s'll11uv bě·žných v dQ\P,ravě
pozemní, při niž jde OIbyoojně 00 častá sice, avš·ruk -celkem drobná
ri'3ika.
Ty/t o dva druhy lnají též Isvé pojmenování. PojilSitky 1)['vého
druhu rruazýv.3Jjí se pojistkami aholllentním.i, druhý způsob pojiJStkami paušálními.:!2)

o

USikutocněném

21) Při sumárním hlášení deklaruje pojistník transporty, které
zpravidla již skončil:y a o jejichž výsledku jest již zp raven, proto jest
v tako'Vém přípádě větší J1JebezpečÍ, že zamlčí pojistit eli některý z nich ..
.aby nemusil platiti z něho premii .
22) Název abonentní pojištění jest všeobecn.ý, Abonementspolice r
police d'abonnement, naproti tomu pojištění paušální, Pa-uschalpo1izze,.
nazývána jest ve Francii police a éteindre. Německý název zřejmě na·ráží na nemožnost stanoviti pojištěnou sumu přesn)Tm zpttsobem podle
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Tím všaUc nejsou všechny modality smluv běžný\oh vyčerpá
n y. Jest možno též TU'z8lznévam sm1louvy běiné piodle toho, zda. jí
p odléhají huď pouze ' rtranSipnrty pojiJstníkem vysílané, n eb j,e n
jím ;přijímamé, či ,oba druhy, ja\k bývá ' ne}ča!.S.těj ~. Tato otázk,a
může nliti [s voji důležHost 'Potud, 'ž'c zř'ejmě ZlV] Ip'oj'i stník o trUlI1Sporte'c h je,m u 'přioháZJejk1cih teprv'e, když zhoží jeslt na . ce\S,t ě, tedy
již v risjik<u a rponěVHdž podistní1k má 'n yní j,eště lhůtu k 'OZillárnení po j,:itstJiteli, zvÍl poj.jstitel o trrufi'srpoJ'Ť1U takovérn, když j~ždo.
pr.ava jest , sik.unčena a zboží j~ž postilŽ,enlo škodou, .oo.ž jest tím
prav:úde1něj: ší, čim vzdálenost jest kT'8.ltŠí a do:p r a:v,a ryoh1ejší. Při
tr!ansport,e ch pojjstníkem vysi1allých však mlIže být] ,pojiJstilt,el
zpr3Jven ještě dříve než do,priťv,a by1a slkonř,oo :a a pravidelně
j eště 'před tím lfi.ež nastala š'fuoda ,a má možnost, p.0Ik14dá-1i to za
potřebné !sv/aUti se sehe č,ásrt dffika faJku1tclibivlnÍm zaj~štlěnim.
Dále mO'žJl'O růzil1'itli s'm,l ouvy b~ž.né 'Podle toho, hyly-li u zavřeny 'IlJa vlrustní neb cjlzi účet a v tomto p1'l-padě opět, byly-li
uzavřeny na ciJzí účet určité ,o~oby, neb neurčitého dosud ,o kruhu
USloib .staiIlov,e ného 'Obyčejně v,s lj\ce š]rokou rormuli »koho se 1ýóe«,
j iž j,oort :pravdJdelně nu1lIllo pon.ěkud ,o mezit] v,e \Slmlouvě nai osoby,
záka,Zíníky u;lojlistnillm1vy, kteří mu k pojišténí jejiJoh daH příkaz.
.J ost též eventue1ně dlllež]tá 'okou:nost .pro. pojistit8l1e, zda zná
:usoLu poji'š t2;nc'hu. jeho vztahy 'Obchodní a, pod., UIE~boť t.ím IIlůže
n ;ahýti větší jaslllosti o pO~ élJze ds.ik, jež rrm pra,vdě podobn ě zo
~m]ouvy vznil~nou. N a,prot~ tomu však, u~avřel-li sm1ou:v u s (Lo ..
'pra,ncem, jenž 'I1Ja záJklrudě jejÍ1ln dává po~iišfov:ati z~1~c.;,i.lkY ,s, ýeh
'Zákruzn:íJln\, 1te~ří j,SOIU tedy poj, ~těm.ei, Thezná pojilstirtJel vůbec pře
dem osoiby, jHž I~e Is mlouvy bUJdou 'O)právně!ny žádatiJ od něho
plněni, n.ezná jejich 'V zt,ahy obchodní a1lŮ ckuh obohodu, nemů~e '
'P'roto talk dobře býti 'o svém dsd,ku illlfO'rmOlvám. Tuto nevýhodu
nail::l!r,a žuje 'm u všalk veliký počet tra,l1is portů , neiboť uza,vi;el smlouv u iS 'osobou, jejímž povolámím jest ,dopravovat] Zlboží. Přesnější
s tanoV'e.rn'Í olk riwhu pojjšMn.ců, ne na,p r·Qlsto vŠ'8iQibecné, rrnl'žJJ míti
suma jest při běžném pojištění skutečně jen
stanovena , francouzský náz ev zdt'trazňuje okolnost, že je.d not1ivé transp,orty tut o pojištěnou sumu zvolna vyčerpávají. Konečně se
-v praksi užívá všeobecně názvu generální pojistka pro běžné smlouvy
-pojišťovací obojího druhu, ač někteří spisovatelé vztahují název gener ální pojistka pouze na smlouvy ab!onentní (Mianes, Vers icherungsw esen
.1913, str. 344). Povšechný termín francou zský j est poli ce fl o t tant ~.
bodnoty

-paušállně

interesů, pojištěná
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•

,t ím určuje 'Se též okruh zákShlek, jež
- sinJouvě hudou p'odl~hart;ia vš,eohecné 100z,fiičlJČení »11.a účet, koho.
se týóe« 'mohlo by lníJt'i ZJa fIiáJ8h~deik nepřLjemmé rozšíření smlouvy 'poj-išťovacíirua It1ralllSlpo.rrťy, pN ikrberý,ch 'pojils,tn1k lod svých
vel]kou

dů1ežilnoS't, nahoť

záJkaznÍlků příka,z J\.eoibdrž-el.~3)

I-IJ-aJvními tedy t-yvy snlluv běžnýeh j'SIOIU j edl1'al~ smlouva
ahonentnÍ, kde rillsiko po.jils,tite1o,vlO jest IOmezOOlo určitou -dobou
tr,yání Is:mloulVy a :s taJnov'enÍm lna,~imla pro jedJoo tr1ansporlŤ.,. kdy
IDruždý tr,a:Dis(port jeslt do ,k rátké lhúty běžicí od doby, kdy poj:iJstní!k 10 - něm- zvěděl, proj:iJstiIteE zvláště hlášHn, prémie násJ.iedJkelm
~oiho vyměřován1a tepr'Vie dodatečně, siInllQiuv-a V'ztahuje se-n:a zá&ill:y nnsHané i 'Přijímané, [>1I'é1:v:iJdelně Voe p'r'Ospěch »k,olho setýče « ; jednaJe smloiUva [paušá1ní, pH níž stanOIV(~n Cl, jest určitá
sU!IDa .plod išiběná (mimo no 'Om,ez,emÍ oasová neb prr10 j edrno rLÍ.Jsiko) ,.
záJSiJlky h1áJsí ,se ,sumárnÍlm:iJ výkazy ve staJllolVooÝ.ch tlermíif1eoo,.
Imem1e vymě,řuj-e a lp latí s,e předJelm, \' zíbah'llj1e S18, na ZJholŽí vysílané :iJ IpřiJjÍJnla;né, účet většiJnou »Ikioho ,se týče « . p.rvý drruh
Obvyklý vdolP'l'.'avě náJmořní a říční, druhý pravidelný v dorpT,aNě
ŽeleznJičnÍ.

v

',TytJó hLavní dva druhy g,en.erálnícih pojistek hudeme míti
dalším namY1s1i j,a®o př:eCLsrtavirl:ele torem bČlŽného pioj;iš,tění

dCllp'rl~v,niho.

III. P r

?-y a ,a

p o v in n ,o.s t i z běž oll é ,s ,m 1o: u vy
. p oj ] ,š ť o v a c L

, Nenf úoeJ,mn ;to[uoto článku zaibÝViruti se všemi prá1vy a .pOIVin-Íl.l~'stnli vYfl)ll ývajÍcími ,z béžné sm~ouvy Ipoj,:ůšr5O J vrucí, nýbrž při
hlédn:outi j'8!n lk těm z mJich, které a pokud vykazují lH"íjlti. smlouvám ohyčejn ýnl něj rukou zvlástn'ost.
- 23) Formulace v tomto bod ě provedena jest na př. ve franaouzké
pojistce pro dopravu zboží následujícím obrat em: L'assuré
s'oblige a dédarer ... toutes les expéditiloJ.1s faites pour son compte, ou.
pour. le compte des tiers qui lui auraient _[f.;gulierement donné le mandat
de pom'voir ci l'as s urance; podl e b;:jmburske: pnji s tky citované u Sievekinga, Das deutscbe SeelVersicherungsrecht, kryty jsou transporty,.
»w elche von dem Versicherte.n' uhd /JŮ'der hlr seine R ecl111ung und/oder
in dess~n Auftrag gemac11t werd en und /oder auf "v eleh e der Versicherte,.
sei es fur eigene od er hir fr emd e Rechnung , im letzteren Pa1le zufo,llgeerhaltenem oder d en Urrístanden nach stil1 schw eigend anzun ehmendem
Auftrag V ersicherung zu nehmen hat «.
námořní
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Prvou zv:táštností v povÍlllllo~tech pojilstirbele jelS;t, že zav.alz uje
se krýti - t. j. v případě škody způs'obené poj1s:buou vřího'l1o\l po~
skY'ŤJnouki ILáhr:adu pojišténé zájnlY určené ,předenl pou~e
podLe druhu. Kde~to. ·při ,sm1ouvě obyč,ejné st'anlOvenÍ podillSltnéiho
zájmu j,e st určité, zde nutno vžrly j,eště po.l'o.žilt i ls i otázku, zda
ten který uskurtečněný zájelTI skut,eooé zapadá CLo mezí ,s rtanovenýrOh bě,ž;n~u smLouvou. V .phpadě 'k ladnénl lllá pojis.tirt,e l lP,r ávo
TI a premii z něho., av,šak též ,povinnost 'p oskyhlouh nálmac1u
24
nastallé škody, j:iJl1Iak těchto vzájernnýeh prá:v 'a pO'VÍil1ností Thooí. )
Druh ,:iJntme,s u jeis1t, jak již byl'O' U!k.á,záno, určon předně dru...:
hem r.z:hoží. Pojj,stitel musí tedy :n.a~před LJkOUHl8,ti ·o tázku, zda dlQ~
pravoVlal?-ý druh zhO'ží sPla dá pod o~n:ačeillí res.p. vymezení stanoveve smlouvě. ~Trčení druhu zhO'ží ve s11110u'Vě rnúže hýti huc1' posit1vnínl vyj,m 'ooorvánrm, ~po případě .pojmy znaině ~,i,rO'kýml~, neb
negat:iJvně, toti'ž přjlPušt~no j1
e st vš'echno. zbolž í s výjimkou vyjmen'O,vmnýoh arUJhů buď příliš dr,a;hocennjch nebo nebez[peč
njch. Jest zř,ejnlo, že tu otázka, ZdCl j'e dnr·i, sc' ve .~kutecr.<)~ti.
o zho'ž í .spadající do ,s mlouvy, může ,se s.táti vehce chouloshvou,
a: tro Mm vÍc-e, čím volen výraz 'Ilepl~esl1rěj:ší .neb vyjmenlorváill.í není
t,a x.a,tivní. Přidde lln;oho na jecunotld'vosti daného !připaj(1u, prr'aiksi,
. klt ,má iSle všeohe{~J.1ě vytvořila, elv ent. hude tř,e:ba ~ zma1elc kého rpo,sudku IQ tom, jde-li >O moží s,m]ouvě lp odléhajicí.
Dále nutILO v j'e dnlo tlivé1TI pŤÍipruCLě w011l11·at:ÍJ otáJ~u, ,z da SH
jeéLl1alo o srbanorvený způsob dorpravy, ZJda vyhorv:ě!no hylo zvláštním
ome'z ením, j.ež ve 'SlnJ10iUVě byly IsrtaJIlJoveny v této příčině, ,ZJvlášttě
00 dto dopTaviIl~ho pr'Orstlř,edlkru (lOl(li, její konstrukce, velitkolsti, materiálu, z néhož zJ:mtlOrvena, stáří) a co do Ipředepsané dráhy
(určilté tTatě železtl1~ční, ,pl1aviba po ulI'čitý;cil řekách, uTčité litn.ie
dopr'a vy náilll0řní), 'neboť to jsou důlelž,iilé m.noihdy orkO'lnolsrt:,] nebe~ečems[ké, jež ur,čují druh ohrožení poj1š-.teného zájmu

ne

24) Ručení pojistitelovo založeno jest již ve smlot1"\,-ě samé, vchází
však v život teprve tím, jak zboží svěř\olváno jest dopravě . Není zéÍlvislé
na oznámení zásilky pojistiteli, takže tento ručí i za škody na zboží,
o jehož dopravě zvěděli dodatečně a po nastalé škodě . Jestliže někdy
s vadn\ou deklarací neb s ohlášením vllbec spojeny jsou následky vylučující ručení pojis t itelovo za nastalé škody, děje se tak jen :v důsledku
zanedbání povinné péče pojistníkem neb porušení věnované mu ' ďtlVěry ,
tedy z momentů osobních, nikoliv z pouhého fakta, že oznámení ,uskutečněné dopra,v y bylo vadné, zpozděné neb že vllbec se nestalo. V tom
jest naprostá jednota názorll v odborné literatuře.
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Konečně jest třeba míti j,éllsno <O tom, zda osoba, jož činí si
nárok n.a nábr,a du škody, j,e st skutečně ze, smlouvy opráVllěna." je. Ji
pojrištěnoem. Tato ,o tázka může se státi důležitou V,ři smLolUvách
U'za'V:vených vle prosipěoh třetího sle 'Všeob~cn~m IOIznačením osoby
pojjtšrténlcovy. PojiJs,titel ručí jen 2'!a zájmy pojistné těchto osob
nilkoláv n,ěkoho ' jiného.
By,Lo již řečeno, že porvIDnJost rpojilStitelle krýti trar:sporty UToeného druhu vYIP~ý.vá již ze -smlouvy !Samé~ Není k tomu, ,ruby
byll10 vy1voláno ručení pOljiatirt,elovo, n~6eho j'irrlého Zlapmříebí, než
aby ,t akový druh tr,aI1sportu Is e lookunečnit Stejně j,es,t tomu,
bylo-1i uZJa,vřeno poji,štění ve prlo\SIP-ěeh třl etwo. I tehd y v~iikáJ závaJzeJk lpiojistirbele ji\ž oikamžiJk.'Elll, l~dy zboží nast.ouphlO C8S1bu, '8.1uiž
poj,ilst:útel w.al osobu 'pojištěncovu. Kdyby' nyní pojlišooní bylo UJzav:ř, enlO skuteČJně tak v.š8l0he,cně na úoet, l mlho Is e :týče,tu by byJ 'Pojištěn i transport taJe,ové osoby rtř,etí (zákaJznÍika pojiilsibníl]mrva), I
jež s podisltníJmm pojišt-ěnÍ svého zboží Th8lsmluvil1a, nedrul:a k němu
příkaz, ba i It ,e hdy, když by si! pojištění ,I18ipřála, n.eboť únmtUva
I
mle ú pojinSJtnÍllmm a j,e ho zákazníkem nemúže dotknowti s'e smlouvy 'Pod ,1šťov,ad uza:vřené me.zIÍ prO'jiistite1em a pojilSltJnhlmm, poji&titel zůsrtáNá st.ejrně z,avázán. 25 ) Pojištěný lná tOV,Šernl právo 'plnění
poj,~stitelovo za ~odu odmitnouti, 'ž e by toho ,s vého práva v1
šaJk . .
užil, jost důvodně pochybovati. P.ojistnik hy však nlllsil z::.. takový
případ pojiištění bez vůle rnoo .proti vŮiH pojirštěnco'Vě zapLat.iti
pr,muii. Poji/stnik vš,aik It!aJ\:'ovÝIU .důs:ledkům j'iJstě neohce, uzavháili
smLouvu projilšťoVlad \'e IpirOls>pě'ch SivJ),c h zák,:l.ZJniJků, činí t~lk jen
pro ty z D1iJch, ']deří si poj:iJšténí hudou přáti a dají 111U k n{ nIU
při!l~az.26) Třeibas všralk tento úmYísl jest př,edpoik1ádaIti a pH eVEIDtú,eclnÍiill srporu byl by zajisté ,soudem uváž,e n, jest přece jen v zájmIU jalsllOlstci. ,d1báti toho, a.by vie ,smlouvě nebyl stanoyen okruh
proji!štěiIl/CŮ příhš šiir okýrn výra,zlem, rn ýbrž právé jen taJk, aby zahrm.!OlVal případy ohtěné a vyj'aJdřo~al prélJvou vůH stran. Jestliže
však hylo smluveno, že mají .býH 'k ryty tr,a nJsporty třetích osob
jen tehdy, p:řá;ry-~:iJ Si' pojištění a daly k mému přikaz poji8tníku,
má tarková úmluv.a zla 'nás1ecleik, žle joo. It en tramsrporlt s[)ladá do

25) Téhož názoru . Gerhard-Ha,gen etc. Kúmentar- k něm. záklo,n u
o sml. pOJ. str. 345 a 346.
~G) Pojištění dopravovaného zboží tvbod u společností dopravních
obyč. ejně již článek podmínek dopravních, takže jejich bezvýhraldn)rm
pr-;j etím uskutečňuje se současně pojištění zboží.
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smloU'voru, IQ jehož 'podiJštění nastalaJ mez~ ,poj ia podiJstn:íJkem úm1uva. 27 ) Truto úm'~Urva ,se ,s tane p['avi-delně ,sre rsnuouV'ou náJklardJní mezi těmito osobami.
Jest . šal\:
.otá7Jka, j,ak se zaohovaJtil, st'ala-H se později. Tu platí všerohecná
zru;ada ,šk1o!dlového pojištění, vyjádř' ená v § 63. naše!ho pojriŠ'50IV1a~ího zá:k ona, že piojilštění nemůže býti vZaJto pro případ, když ,p ojistný zájern ,př-i ,počátku pojištění již neexistuje neb po počátku
P:Oj:ŮŠtěIÚ odpadl, stejně jako zás3-dJa § 7. tého~ záflmn:a, že jest
nelprl:rutná -smlouva 'O ipojiětění~ poikud v dkamžiJku. jejího uZaJvření
p,říhoda !pojistná jjlŽ DlélJstala neb možnost j-ejibro na.stofUJpem.í odpaJdla, ~e VŠHk ú.mluva o tak Zlvaném zpětném iplOjistění,28) to jest
'D poj-ilštění r,isdka, j,souchllo jdlŽ v běhu, tedy 'vzffiahujícího se na
drobu před UJ7Jav:Ďem:Í!m IsmJouvy pojiišCrovalcí, jrel8t neplatna potud,
'pokud rpři uZaJVírání Is mlio'Uvy poj1srtiJtel o llle,možnostÍ! nalsibolUpení
.příhody IPojÍJS~'né věděl neb rpoj1stnrku Ihylo mámo, že přiliorda
])ojis.t,ná j:ůž n:astOOlpila.
ObdJoiby těclhto U'8tcull.'OVPlllí bylo by použítiPTO zOlwpo'vědění
navnélJčené O~áZiky v ten s.m'Vlsl, že úmluVía 'm ezi vojistlni!kelTI ,a 'pojilŠrtBIlJoHm (příka.z pojriJštěncúv ik pO~ÍJštění) nmUŮrže se p~atJlIě ,Sltáti
tehdy, j'9stlTitže y té době jjlŽ rp10dirs tný z'ájrem rprojj,šltěncův odpadl to j,e,st dorprarva zbotŽí byla již sl\:1Olfi'čena. -- V př.Í!pardě, že podÍJstný
zájem odpadne jen částeoně - to j'8srt zboží ',po Illars,tlalé škodě pokrarČJujre v cestě j'est rpojÍJštění platnlO jlen do výše ,tohorto ZíillHn.šenJooo pojilStného zájmu .a ~)ojlist:iJt~ neručí za škordu, je'ž před
rpřikJa:zem wož,í stjhla. To by bylo ZJoldpov:ědrě:ní otázky ve smy.s1u
'§ 63. z. IQ Isml. poj. Byilio,-li však uza,vťeruo 1)ak zv,a né ZJpě1m.é poj1štffilí, jež v rpojilŠt\ění dopr.aJvíl1tm jest pra:v,~dlem, nutno případ
PrOISUlzOIvruti vle smys1u § 7. z. '0 sml. poj. a stanoviti, ž.e úmluva
lne,z:u dOlpr,av,oe'm la j'eho zálk'3Jzlllikem o pojištúni Ziboží rSilnloll voru
:štěným

27) Kdežto tudíž v pravidelných pi-ípadech ručení pojistitelovo
zakládá se bezpodmínečně již ve smlouvě samé, v těchto případech jest
ručení pojistitel-ovo za zásilku podmíněno úmluvou mezi pojistníkem a
'pojištěným. Přistupuje tu norvý moment důvěry pojistitelovy v poctivost
pojistníka, že mu bude hlásiti všechny a jen ony transporty, k jichž
pojištění obdržel příkaz. Kontrola pojistitelJem jest tu téměř nemožna.
28) Zpětné pojištění jest pravidelným v pojištění dopravním. Pojistníku nejsou mnohdy známy údaje, jichž potřebuje pro pojistitele pře
dem, nýbrž teprve tehdy, když zboží dopravci odevzdal. Uzavírá se tu
tudíž smlouva dodatečně, ručení pojistitelovo však se vztahuje i na dobu
předchozí od vzniku pojištěného zájmu.
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běžnou

je-lSt pklJtna j,e n tehdy, jesrtliiže záJkJaznÍJl\: neb doprayce v t~
že nastlala. : přiliod;a pojistná, t. j. že zbo~í
srfjlhla škoda. 20 ) Věděl-li však v té dohě dopravce neb zákaznjlk, ~e
škoda zholŽí Sltihla, t: j. nalslt,al.a p.říhod!a pod,Jstná, wýva.jicí Čáslt.
zboží v'š ak zůstlala. v doprav,ě, zsútárvá lPod~šltění v pl,atnoslti jen
čá,stečné, t. j. pokud ,se týče dalškh 'příhod poj\i's tn f1oh, j,e ž ZJboži
ješ,t,ě oihr1o!Žiují. ROIZldíl mezi Posu,zováním ,p odl,e § 63.
§ 7. záJleži
tucliž v tom, že § 631. s.p.ojuj1e ' čásrbe<Čl1ioru neb úplnou nerpl'wtnost
sn1l'Ourvy 's I}}owhým faktem čá.srbečJllého lleb úplného od:padu Ln-'
teT<E~)SlU, § 7. (.t. j. při ZJpětném íplodištění) v,ša!k čilní rOZidH mezi ,t im,.
hyl-Iii podjlstní'kapojli~ št.ěn.ý bona filde ,č.i iJ.1;lc. Nebyl-lá:, jsou dŮts1edlky
tytéž jako v připadě § 63 . . V připadě kladném však p1a,ŤJnoSlt
SLtl1Jouvy jeSlt ned1ortčena,. sO )
Z toho, 00 dosud v krát'korSlti bylo řH0eJl10, vychází zajristé dOrstatečné ,n a jev\Ol, jaik choulolBti!vou může Is e s,tát~ ot ázOr a, z.da 'Poji'š1Jělllý 'z áj,e m ISrpiwdái SIV ým dTuhen1 do m,e zí běžnou sm1orurvou
stan(:wen ých.
doibě j' eš,tě nevěděl,

a

A'V'š1alk kromě druhu podištěného zájmu jest ješté jedn.a l1leZ
polo!Ž.eIDá s,mlo.uv,oru hěžnou a rboru jest omezle ni časové. Zřejmě
jen poj~stJ né záj,my v1zlIl:iJkrnuvší v době trvámí .8lulouvy maji nárolk
rn:a krytí Ipogistite1Q1vo. P lr o povinnost poddJstJjjLe},ovu jlest tu trudíž .
rozhodnýa.11 oikalll1Jžik vzniku .poj~stěného· zájmu, poji.st1tel ručí
j' eště za každý I>oj,jlstný záj'e m, kt.erý vznikl před uplynutÍlm daby
slnluvni a to tak dlouho, rpoikud tyto v,čas vZlIlitknuvší pojistnézájmy t r'V1ají, byť jejich ex[stl8l1ce pfetrvla la tTvámí sml10ruvy běiŽné ..

'

2\!) Musí .býti tudíž oba hOila fide, dopravce jakožto pojistník jiŽ'
podle znění § 7., jeho zákazník pak jakožto pojištěný podle ustmovení
§ 71. zák. o sml. poj . Ke stejn.ému závěru bylo by nutno dospěti i bez
ustanovení zákonn)Tch již z povahy smlouvy běžné, neboť jinak by.11 by
pojistitel vydán všanc protistraně .
Zákazník nedal by nikdy příkaz
. k pojištění, dokud by nezvěděl, jak doprava skončila a na pojistitele by
se obrátil jen, když zboží stihla příhoda pojistná. Transporty šťastné
by smlouvě zcela unikly. Takový stav byl by neudržitellný, znamenai
by konec Plo.jišťování dopra,vní110. Pojišťován; vl'!1)ec charakterisuje
neznalost, zda nastane příhoda pojistná. Není-li nejistoty, není místa
pro pojištěnÍ.
.
30) Bona fides v příčině znalosti škody kladena jest jako podmínka '
platnosti pojištění v lliteratuře i judikatuře. Srovn. Dubruei op. cit. ,.
Roussean, op. cit., Rippert, Droit maritime, II. díl 1914 v oddíle o pojišťov á ní
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Jest ·tedy důle@rt:.á otázka, kdy vZIIliká pojiS~ný zaJ8Jm, t. j. kdy
po6ná se v dopT'urv,a ím poji!štění ručení podistit,el,ovo.

P ,od1e .fioÉtšeho poji:šforvaciruo zálkona

počíná sle ručení pojistitelovo odevzdánínl zboží dorpra'vci. J e8t IThejrpTIVle zmínirti se 0' tOU1,.
co jest r01zuméti odevZJdá'llhln zboží. Není jím j l e<ště InYŠll eno
přívez€:lIí a složení zboží n'aralnpě 1mb ve výpra'V'Ilě d!OipT1aiVeově
ani .s:ložení roO'ží do p'řilpr1avetl1éno vozu žele'z\fijl(\ ního 'Ueb lodi,
nýbrž ,oikJanllŽillc skute c2ného pořevlzetí zbOrží dOlpra:voem ' neb jeholidmi k lomu uTřenými spojený rpravideLně s vydáJním potvrzeni
o· př.jje.tí zibo!Ži dOlpr,a vce,m jako taJmvÝln zaJkládá počát,ek ručen'Í
pojistiJt'ele, l1i[koliv dřivější s[l,aJd přijetí ZJboží dopravcem jako.
spedJitérem neblO rSehovatoelem. 31 ) TOl jest však Úlpra:va záJkonl1á
mJarjící mÍlsto j,e:n t1ehdy, nehYll o-li .s,m lou vou pOljišťJovad ni6eho
jiného. stanolv'e no, ilUlOllnětoho týká 188 jell1 dopravy pOl ZJenlil a V!QIdách ,vniitrolzen1ských, nikOlliv do:p-r avy námo.řní, pro jejÍIŽ pojiš,t.ělní nemá vůbBc zákonné úprr.aJvy.
Tla ké skut e,č,ně srmlOlUVtélJlni
pojišť·o~acím:iJ r~ě.kdy bývá strunow:m p'OičáteJk ručení POljil8rtirteLov.a ,
z:působem pro ipojiJstrní1a 'V~hodnějáhln, llla př. ' jilŽ .ti;m, že zboží
(jlpOUŠtí sklcvdiště odesílatelovo za Hm účelem, ahy n1aJsrtou[}ilo·
cestu , talde do poj1štěrní Ispcvdá již převoz zboží od odesHatele
k clopravci,.32)
1

Avšak pro pooOl1JzEmíotázky, zda . pojilštěný zá:j:e m v·mrilkl
trvání SH11,o uvy, jest kromě ,ortá~ky, kdy vzn:iJká podjištěn'ý
zájem~ rozhodnouti, kdy zanilká smlouvla pOIjdJš,tra:vlacÍ. N elhyil.-li
zál1i\k smlouvy .poj:iJšťov1atCÍ př'9sně Isrtarnoven vle sm[ou ,Ťě samé -

v

době

31) Zákon v)T slovně m luv( o o devzdání zboží dopravci § IIS zák.
o sml. pioj.) i není možno vztahovati ruč e ní pOJi.3tire1o vo na dobu před '
tímto okamžikem, byť i dopravce byl v dľž e ní zboží jako schovat el neb
speditér. Toto přísné r ozli šování funkcí téze osoby č iní se na př. i v našem dopr avním řádě že l ezničním z 13 . V . 1 92 1 č. sb. z. a n: 203 mezi
ručením ž eleznice jako dopravce a jako speditéra.
32) V Německu došlo' .i eště k dalšímu ro zš íi-ení ľuc e ní dopravního·
pojistitele n a dobu před ll Cls tou pení m a po s konč e ní ctopra7Y, čímž zasaženo bylo pHmo do sféry pojištění požárního Cl. vyvolalo odpor pojišťOlv~n p.ožárních. Podol;l11é rozšiřování ručení na dobu s dopľavou zbožf
n esouvisející stalo se však jedině z toho dtlVodu, aby vyloučen byl státní
dozoľ nad t akovými risiky, neboť v Německu dopravní pojištění státnímu
dozoru nepodléhá. Jin ak však ľučení pojistitelovo za zboží uložené na
místech překládacích až do další možnosti pokr a čování v c es tě jest
pľável'l1 ji ž obsažen o v .' samém pojištění dopraiV1nÍm .
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podistitel vša:k tu ' pr,av,~delně strunoví přesně okanlŽik z án~ku
přiIcház.í v úvahu ustanovení § 17. zák. o sml. poj.,
že doha poj:iJšrtění ~OJ1Jčí v rpoJedne pos'1ednhll:O d'Ulelhůty. Spadají
pr'OfÍ1o do sml'ouNy j-en ony 'zá,silky, jež byly k dOlpravě přijaty do
poJJedne onoho dne, j'9J1~ jest pOlSll ednínl dnelll poji,štěJlÍ. ~'lá v,š.aik
vBv n:a t'rvání pojliJštění okoJuost, ~e poslední den trvání sm1touvy
j-es,t dnem svÚJt, eč.nirrn? Druhý odstla:vec §17. totilŽ dovolává Ste pr,o
všel(~hny lhůty ,s m1uvní .j' zákonné přiméřené OIbdoiby us.tanovení čl. 330.oiboh. z,rot. , ,pofHe něhO'ž, phpadá~lí pOIsle'Clni den
lhůty na den ,s váfeoní, musí býti zruvGtz;ek splněn nejpoZiděj'l: před
cházejkího dn.e všedmího. :Mohla by Iproto vZiejíti rpoohyibnoat,
zda ručí pojlliti\t,el ještě za zás~y ipř:~jruté k éLopra;v, ě teprrv'e dopoledne onlo ho pos1edniho (svrutečního) dne lhúty.
Nutno býti zaji,s,té toho ()lázoru, že tu po81ední svá~eč,ní den
trvání rplOj.iJŠtěm.í n.e.má vl~vu na ručení pojis~irt,e~ovo, neboť při
při;jetí zhoží k dOPT: élJvě, jím,ž vZinikne ru.čení piOljj/srt.itelorvu, .JlJejeclná
se o ÚJk,oln mezi ,sm1uViními ,Sltr1élJnami, nýhrž m,e zl PtQtjřsttIliJ]~em a
oSlo hou třetí. N evyža;duje se ik němu. žáidJné čiinnostL poj,ilst;iite1ovy
a proto n-emllže míti vlitvu, stal-lU ,s e v den svéÍJtJečmí neb všední.
Tím proibrali; j\s me iQtáJzjky So'uv]sejicí iS tirn, za ;mteré t'r~ns~
porty pojiiSti~,el Zj běžné s:milJoUJvy :poj]šťo~rucí ručí. V térnlž rtQI~ahu
V1ŠaIk pojhstník má rpolvÍID.nnst posKylŤ1no'uti rpoj'hs,t'irteli statnJOiVenlOiU
pr.emi,Í\. Při ipOljiš,těn.í palliŠ'áJ'Lním tato pr,ernite mů~e býti vY'mě,řooa
hlle d ve ,snr]louvě IS taméa je:st též ih~ll ecl ,spl,atna. 'P oji1s.tnilk tu má
zruplruoenu 'rpremltL za všechny t'ransptorrty až do výŠ'8 .pojiiŠtěné
SUlmy p~edJerrn. N evyčeI'lPá-l:iJ pojištěné sumy hodniQtou sv-ýJch zásilek, ztráJcí p·řepJatek mla :premiŮt, .n,aorpa:k při dOIVoleném rpře
k'r ,o oení .této sumy, jest rpovmen posikytnnurti d,olp l1atek p,r,emÍle za
tato 'PlQijoi,štěnou SUiIDU .př,evyšujicí ,pojištění. U pooištění rubon,e ntního jeslt předem známa pouze sa;Ziha prl8Il1iiová, premie ts am,a
-vym' ěří '8,e teprve po tom, kdy pojistník .dodal (p'ojhsrt:iJteH nutná
datJa 10 uékut, eoo,ěn-ýJch zrusÍ!]kách. Avšaik ani tu neplrutí se 'Oibyčejně
prem.Í\e z.a ka~dý případ Zivl áště , nýbrž činí se vyÚČ,tOIVám.í j,e jí
v p:rlavidJe1Jný1eh ' obdobíoh(měsíčniJch, ot'v rtletnich).33)
BodlÍistiJtel 'm á ovšem .svrchQlvélJný záj em na t'a m, ,ahy dostal
:pre:milli z.a v,š echny zásdHky, za něž ručH, jedná se mu hl3Jvině , ,ruby
8m']X)iUVY -

1.1

33) Tak činí se na př. vyúčtování prerl.1i e pn g enerální pojistce
Riunilone A dri atica di Sicurta v Terstu v obd obícb mě s íčních
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·pojistní'k Jle~aJ.TIJl, čel lnu ony zá1Silky, jež došly na miJsrto uroellí,
aJl'1iž na,stala .(pojisrtná ~řibJOida, neboť nelllusí se zajisté hák], že
by mu plOd~sibnílk nehLásil :přÍlpady, kdy rooží sti~enlo bylo projiJstnoru. ,p~íhod:oru. Je.stzř:ejmlO!, že tu pojistitel věnuj, e velkou důvěru
v pOlctilViost srvého kO~Jf;ir ahrota. Jest prřir'o1zeno ,že poj,i stníku nebude Zjrl O lvtrl~a rpříjem.oJJo 1l'lrutiIti premii za ~šťastně prriohěhlé triaJMpor1ťy a ž,e sillla dno můž-e 's e dáti zlákati k tomu, ahy as[poň v ně
ktm'ýcil1 přípaJdeoh prr8ilnii ušetřil; zájmy obou kont.raihenrtů se tu
nruprrosto kříží, výhoda jednoho m 'a mená nevýhodu druhéhO'.
Není ifJedy d~vu, že iprojistitel vyhNlJŽuje s:~ vykonávati kOIDJtJroJnÍ
právona:d rporjdsrbníkem. .'ll'ahliženim do. -jeho ,obchodních lrn.ih.
Ovšem nelze urpřitit, že tOlt O práv10 jest dosti slahou záruikou, I]:~e. 
boť porjiistirtel rnemá dOlsti llložnosti,aJllY je ,S'ou' stavně prorváděl.
StrM'e j.eště hraje tu vír,a v 'Poctivost podisltn:íka hl-avní roli
jest
zv1ášitě ;charrukt-eTisitiJokým ry!s em smluv iběžtlú~htQl. POj1300n:i.
Úmyslné poru'š'e ní tmo dlŮ~ěry poj~stiťel-8iIIl zd,~štěné musí míti
tedy vzápětí ná:s1ediky nejrp'ř:ÍJsnější, t. j. romázání sm1louvy . od
doby zj~štBného. případu nepOlctivOlS1tÍ a mJooriaJŽení event. škody.S()

a

Kromé tOh.OItO Ipřípadu vyhr'a iuje si pojistitel právo rozvázati IsmLO'uvu porjišťovad po ka0dém připadě, rody zásilka srLižena byla porj-iiStol0U ip·řihodou a to. po předchoú výpovědi ,oiby-čej\ll.ě čtyřnedelní. ) Toto l1stan.o,vení rve smlouvu poj:aJté nenÍ'
v.šaJk tak nesrpraved:lJivé, j.ak by se na první pohled zdálO'. výpovědní lhůta jeslt ZJajisté dOlS-ti dlouhá, ahy v ní pojistník mohl
na,jíti nového pOIjistirtele.
PrO' pojistitele všalk má právo vÝ'Pnvěd~pl[l.é opTáVinění, za-o
vázal se s[mlourvou pojilšťorvací . téměř na slepo, .odkázan jest zcela
na pOlctivost svého konb.'.a;he-nta. Není :se co ohá"'lat.i, Žl.~ hy s vfho
práva výpovědního ·Z:11Jeužil. Vždyť :porj,jšt:ovati jest jeho ooQllerrl,
na z:ÍJskámí J;>lOjišitění nových vynakládá veJlké S1liIIlY; jest jiSlto.
tedy, že se bez skutefuě vážné příčiny lIlewaNí smlourvy, z niž:
mu \Stále a stál-e .plyne zdlr oj příjnlů. N aJorpaJk Zill:ÍJnili jsme s.e jižo tOlnl, že si rtJa(koi\710U sfJ.ll11ouvu běžnou hledí 00 morŽlno U'držeti
35

34) Na tomto důsledku j est .lt .rvati, neboť nelze zaj isté poljistitelenutiti, aby setrval ve spojení s kontrahentem , jenž úmyslně zneužívádůvěry jemu věnované k nedodržování svých povinností na prospěch
svůj a ke škodě pojistitele.
35) Námořní pojistka francouzská POSkj-tiJje právo výpovědní sellhůtou dvouměsíční a dává je nejen pojistiteli, nýbrž i . pojistníku.
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USLanOVenml .smluvním, že neby1a~l:iJ do ji!sté doby 'před vy\pršením vypověděll1a, 'ohnovuj.e IS't' za týdlŽ pocimin·e k stá,l e Ol stejnou
,dO!bu resp. sum~u PQJjištěnou. ) UválŽíme-l'i tedy tento zvlášttJě dů
Ta,ZJ1'Ý zájmn 'PojÍ'stli;t ele na udr·ž eni smlouvy rpQJjillšťov1ací, uznáme
.zaj-isté, že není obruv, že iby lpoj:i!sti.tel práva výpovědi bez lla,p 'ros~é .
nutn.OIsti už.il. TOItO' práv'o jest lnu jen dalším prostředke.m, aby
8:8 ehrá.ruil před ne!poot.i,v ýnli lmlnJtrlahenrty. PráV10 nahLúžení do
.knili jest, i když byLo vykonáváno, s1rubou zárUJkoll_ proti ZJchytra-lému, nepoottiJvému pojistníku, PO'jisrtiteli by.10 by j:i.stě tě,žko, aby
ho ThSIVědčiJ z urč:iJtého připadu porušení ·důvěry, aby na }eiho zák1rudě mohl smlouvu rozvázati. Zlníněný,nl p.ráv'81u v'Ý1POlvědnÍm
usnadňuje se v'e lice pOIsrt'a v1
e ní lP'od~stit.eIQrvo. Má-li z při'lilŠ oalStých
př:Ílpadú škQJd odů vodněIllQJu oba.v u, že ho poiisrtnÍ'k Zlkr:acuj,e tNu,
že mu 'Ziamlčuj,e tranS/porty šťrus,t,né, nemusí mu svoji obavu nijak
prokazmnati, prús,tě přli nejhliližšÍ příležibost'1smlouvu 'vtpovědí
r'Ozv~'e. T.írilbo. právem teprve zaibezpečuje se poji"stitel <lJSJpoň
:prolt i častému, lláll8.dnému zneuži1í důvěry ; jilŽ rp.oj~~bnílku věno
val. Podilst.iJtel ručí v Ipřipa;dě v-ý1pOlvě-di a:ž dOl uvlynuttí lhůty výp.oyědní za všedmy pojistné zá.jmy, j,ež v té době ješ.tě Vrzniikly.
Také j,en za ip'Qijištění ,těeht,o záj'mů žádá 'prém~i ·a by1a-li ZlalplJa-Cena piiedem :prémie z celé poljjlšběné $umy, d\0Isa,v'adnim1 zásU]{ami však n.8vyčerllaná, vrá.Jtí \poji'Stitel pod~S~'fiíku llIesrpotřebQlva
nou ' p.ré.mi1. HOIzloučí se tlUdíž i8 Ipojis!Ťníkem formou vel~ce slušTI ou, antž ho něj a'k . zik:r,a~coval
Bu

IV.

Ode k l' čL T ·(1 ční p'0 V in no IS t i p
z v 1 á :š rt ě.

O'

j i s .t. ní ik o v ě

Na Ik onoc ponechali jSJ11e ,s i nejdú1ežitější pOVi!IllIlost pojistníkovu Vři běžné .s,mltOuvě :podrišť'Ovrucí, záva:zek hlá,S'~ti poj:iJstitelovl všechny .p:od:Í;stné zájmy; které vznikly a spadají dOl mezí

.

Toto ustan o vení jest zcela všeObeCn}7ffi zjevem v pojistkách
generálních. Je st V}TraZem zvláštního zájmu, jejž má pojistitel na udržení
generální pojistÍ<y. Pl-ichází však stejně vhod i pojistníku, jenž nepři
chází o výhody pojištění ani tehdy, kdyby zapomněl véas smDouvu obl1bviti, neboť pojištění automaticky stále se obnovuje. Není-li však pojistník s pojištěním spokojen, jistě bude míti trvání smlouvy pojišťo
-vad na paměti a vča~ jí vypovědí učiní konec_ Onczení § 18 zák. o smL
:poj. nemají tu místa . .
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:smlouvy pojiiŠ"ť.oV3Jcí svolu S ,daty 'P'ot~ehritmi podislt1teH k pOoSOiU.zení riJSJiJka.

J eSlt jislto, že ·p oj-istitel nemúž,e zŮJStruti IstáJ1e v neji:stotě o :tom,
jaká r:i!siíIDa ze smJOIuvy rpojišťovrucí prlO .něho vZlfi:jlkajL Jestl1že z té
přičiJny, alb y pojistníku umožnil a dG -nejvyšší mo.ooé míry usnadnil pojrš,tění jeho zájmů na dOlprravov,ané-m ~bOtží,pojisit,itel upou~t.í od 'P'řelSnéhG srta,Thov'e ní J1,ebezlpeČJeThS:kých okollIloStí, té doby ,p ojistníku j, sště .n eznámých, a spoílmdí Ise OIznačenÍllll druhovým ve
.flmlouvě pOtj'~Šťova.cí, ne-může se vzdáti svého llTáva ·na. pOiSOU.zení risika úp1ně, po.ji\'3,t ník musí mu aspoň doldateč.ně dodruti potřelmá data, jež jinak by byl povinen 'udati j~ při uZaJvírání
.smlouvy. T'eIPTve touto ipOrvhlluOISlt í d8lklaraoní nalprlalvuje sle o.na
neurčitost ahaT:a kt,e r,ÍJsticiká rpro smlouvy běžné, teprv,e jí ziskává
'p ojÍlStitel Ipřehledo s-kutoonérD. r:lis.iJku, jež pro něho. ze sin.1onvy
ply.ne. Teprve tf:hdy .oci.tá se p''Od~srtite1 v ,p ostavení, v jlaJkffin jest
'při srnJloU'vě obyčejné již od srumého vlOčátklu tlr 'vání smLouvy.
AvšaJk dl UŽtThO zd ů ~azniti, že delk.1ar aloe poj ÍJstrl.i1wrva nemá
Jl ijak vLivu (llla p~rutTho:st uzavřené \Smlouvy, ,smllQ\uv'a jest plně
platlI}á a záV1a'7Jllá již ,oka;rnžj,ke-m svého vznjiku, třebas byl,a j eště
-Vf; svých podsbaitnýoh bodech n eur čiba. NeuT:čjItJOiS<Í SlIIllotUvy není
-:na záv3Jdu, stačí, jsou--li ,sltano:venla pOldst3Jtná prálv a a POVIDll!OIsti
.aspoň ~ů;8olbem uTčitelným v pozděj.Ší době. Dekla;r,alCÍ ,p ojilstní.kovou nezakládají se nij;aká práv.a neb, pioV1innosti, ty exilstují
j:iJž od. uzav,ření sl1l1loruvy . běžné; nemá ráz kOL1lstirtubivní, nýbrž
~:p'Oill. ze deik1a1réj.,ční, jlIlf,orm: alční, umo,žňujicí odSIŤJrani1;~počáteční
neurčit.ost ,slITilO1uvy. Řádná deklaraloe má vý.zJllrum IpOlU'ze ,Plojistně
·t.ochnický, Iwdortý1ká sle ručení pod~stitelO'V!a, nebo.ť jest jeho: vě1 qí,
.ž,e vzaJ na ,Isebe ism}o.Uvou poj;~šťoV;alcí záva,zky, aniž zI).al 'Přesně
rozsah rrusiika.. O'z náffiení musí být] o~,šem úrp:lrné, ~p,rá:V'I1é a
-včasné.

Prlobéřem-e nej'p rve strámJku ohs ahav ou. O tom, jaké údaje
,drldalr ,aoe oibsahovmti, Srmlu~í se strany 'při uzavírání smlouvy
"béžné. J oort zřejmo, že budou vyžadovány údaje různé podle růz
ných způsobů d,opravnich, Jistě však musí býh pojistitel in]arra,o váno zho.ží ~:a,mém, loibalu, vár-e, jehu hO'dnoltě resp. sumě pojj,ště;né, dapravnÍlll prostředku, zvláštním způsoibu aoprwvy zvyšujícím ·1H~beZJp:ečí (na př. v otevřenÝ.oh vOI:aech: na palubě 1ódi
:=bez k.rytu) , ce-stě, kterlo u zbožípodni~á a pod.
~lllá
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Poj]s.fňltel téŽ se :pos,t ará 'O to ; v jaké f'Olrmě se 1ailmvá Ilř,:iJhláš.-:
zárorv,eň buď Se<šiit blanketů za tm
a 'Očíslovaných, takže nlá zárolVeú kQintrolu~
/jda :se .některá 'Ohláška oe:S:Doru 'lle<ztr1ruti1a, ji[l!dy zas děje se při-
hláška zaslá:nÍln bordterea:u resp . jeho rpro,pisem. 37 ) Zř:ejm:o, žeforma hlášHní fu ner,ozhoduj:e, ,může sle státi obyč,ejným dOlPisem
neb i telegramem~ Při smJouváJch ,p aušálních nehlásí se ovšem
praviidelm,(; takovýmto z'půsooom ikalŽdý .trrnnsrport, nýhrž pojis~.
ník j1e-st. poviJnen zasíl:a.ti! .polj,iSltiteli v~kazy o. ThSlkUJt:eoo,ě[}ýíoft
transpo-rtech ,surnwrně, zhotovené Ipodle oibchodnícil kniih.

ka m,á

dni, dodá poJ1st.nlkovi

účeLem př'edtiJštěných

N askýtá se nyní otázka, jak .se zadlJovalti, j,estliJže hlášeni
jest neú.plné In~b n.es1právné. Pokud se týče neÚlpWruoS1t;~, jles.t jiJsto~_
že pod1stitel 'm á pO;Y'ÍlnnlOlSlt doš~é delda:raJce zkorwmlaJti a rpHrp:a dnén~(lostatky d lor' o lzum, ěnÍlm s pO~'Ísltníkem ruapr,a;viti. J.est1ilže však
neúp~n'ou dekl.ar.8JCi bez námi!t.ekp' řijail, dal tím vlastině lTha jevo,r
že n.a 6cházející údaj!e nereflektuje neb nepovaJŽuje za lThe~bytn&
o nich se dovědě.ti:. Za to vŠllik Il!ení mož\fi\o 'žádnJťř na p1odisťiJteli",
aby zkonmaJl ,přihlášky i 00 c10 spráJvn'Os,t;:i údajů. V t'Om. p['avi38
delně lnusí spolehnouti ln a pO'jiis tnik.a. )
,Také tedy stanoviti náJs~edJky [lle-úph1Joslti, iIleb ne.srpTáv!Ilosti
přihlášky? Přihláška ~astává tu při iběžném poj:ilštěnÍ rtJo, OD jiJnalc
jest předměitem údJajů flJebezpeč8tIl~kých při UI~avírání poJjriJšťolV8JCi
sUllouvy .obyčejné. Bylo by tu tudiž užUi obdoby us.taJIljovení § 3zák. o ,sml. poj. a nálsl: 'O údajích okolnosti nebezpečHllIských y
kteréž předrpisy stanorví, že žáidIt!-;]] p'od~s~iteľo udáni jejich ]Oil'-lnou kvaliJfikov&I1!OU, JllŮ~e od smlou'\TY odst oupit.i , hyly-li ~Qidpo
věděny neúpliIlě neb nes'právně. V našem případě běžného po-jjštění olV,š em n leiby10 by to octstOThp8lIlí od celé s,ml,OIuvy, nýbrž j,e n
odst:oup.e,n í od poj:ůštělIlí toho 1raJllsrp-o.rtu, na nějž se údRje v ztla <> ,) V sešitě bývá též j eden list pevný a druh)( perforovaný, každá.:.
deklara,c e činí se propisem, pevný list zůstane pojistníku v sešitě , list
perfor.ovaný se oddělí a zašle pojistiteli. Srovnej o formě dekllarace .
u Ripperta, op. cit., Dubruela, op. cit., Manesa, Versicherungswesen-:
1913 ve stati o dopravním pojišťování.
38) Neúplnost deklarace jest resp. musí b)T
ti pojistiteli zřejma při .
náležitém zkoumání jejím (péče řádného obchodníka), správnost údajtL
však může těžko pojistitel posouditi z deklarace samé, zvláštní kontrolnf
povinnost není možno pojistitelli uložiti . Stejného názoru Ehrenzwei g;;
v Komentáři zál~. o sml. poj., p@zn. 3. u § 4. a j .
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htffilla.ly . . AViŠak podle- § 4 tého~ zákona jeslt odstu.p · vyllOučen,
j·estl1že IpojiJshtel v,ěděl neb mohl vědě,ti, že údaje jsou ll!eSJpTávnéllteb iIl,e úplné {hod 1.) lIleh j'estliže nespadá lIla pod~tníka v:iJna na
iD'8SlPráVlIl,Qlsti neb neúplnosti údajů (hod 3.) ..J eS1t tudiž jak podi\s'tLtel, taJk poji,srtnik povinen ZJwohov,at:ú při dekl'arélJcíeh lIláležirtou "
péč.i (z:pr·a,viJdla řádného obchodnika), při černi z,ajiiSté oba ~učí '
i za osoby, jichž k oMtarávání této agendy už.] vají. OVlŠeID, jaJk
jiJž řečéIlJO" ,n ehude mOtŽno uklál(],ati IllOjÍJStiteli, aby m.oumal správ~
il1IOISt údajů pojistníkavý'ch. Měl by tudíž IJl'áv'o odstupu jen tehdy,
když poj~stnÍk udal něoo naspráv'n ého ze své viny. Pouhá 1Ileúpllfiiost pravideLně půjde . na účet poji;sttitcle, :nehoť Ziřidka vyskytl by ·se .připad, že hy m,oihla býJti přiJjata jím neúp1ná <lekla-'
r8Jce při z8Jchování náležité péče.
_
Jestl:úž,e 8~ vš·aik po.j~s,titel netázal v'e formě ikv.al:Ůfilkovtané,
měl by p:ráV1o odstupu jen tehdy, j'esrblilŽe [}odisltník obmyslně údaL
zamlčel nJeb z hrubé nedha1o:sti n8lS[pTáJV:ně udal (§ . 3 odst. 2. z. '
. o ,sml. voj.). Toot.o připad v.ša;k nehude tak Čast.ým, pOifiě~ po'"
ji,stirtel- jistě ' ))pÍJs' 8111'ně«, tedy ik,\TaE.f ikovanou fo.rmou udá p'ojiISt- ·
nikovi, které údaje o jednOltJivýah tr,anSpiOll'tHoo ' OId něho žádá)
(event ~ ··dodánírmzminěn ýcili. formulářů dekla;r'8Jcí). Ručí tudíž _
pr8Jvhllelně pojistník. za 'SlPrávmo.st ohlášky jitŽ t.ehdy, .ifi,ec1okáže. . l:L,"·
že zaoooVíal náležitou :péči neb .ž e IpodiBt,iJel .o V,~.dLllosti její věděl
neb věděti .m'WSM. V ipřipad ě Višoaik, že p'od, ~stiltel netázal se v-ůJ?ec
na ·~ějak!Qfu IOkO[ifiOSlt [lielbezpečenskou, 'poj]stlník všaik ji udal, a
aJs1)oň .z hruiJJé n;edba.1osti neslprávně· , ,na}) tá(zaJ-li se,avšaik {O!.- ,
mou nekvlalif~kov.aillQiu, spočívá n.a něm důkazní bř.emeno, ž,e Í)ojisibník učinil ne®rá'V'ný udaj z hrub·é Il!e.rnbaJost~ íI1eb zamlčel
údaj obmyslně. POIj ilstnik mohl ·b y Višak vésti prlQftJidůkaz, že !pO- '
jistittel .o VladnJOisM vě'dě,l neb věděti mrusTI.
.
.pžUe-li pojilstitel svého .práJva k odstupu OId po.ji;štšní tlraJIl!Sportu, .o němž :m u byla dána v'aclJná deklarruce, musí twk učilnitiJ
ovšem též v době před8psané § 6 záJk. :o sml. poj. Ve smysiu rtého~
pl8;~agrafu přÍJshiší mu 'za tent,o ·.t ransport prémile. .V případě, 'ž e
mezitím in a'.sttailia škoda, nernění !s e u]oeho· na ,p rávu pojistit'eLorvs';
a jestliže j~ž ,š kodu -ll,aihr.a:d:il, můž·e žádati nállm8Jdu iThdeibit,e íPo-'
skYltnUJtou ZJpět. Jes,t vša:k ještě zélJjímavo, neměl-li by pojiStitel
v něJdell'ý, oh rpfipadec];l p~ávlQ rozvázati vůhe.c slnlouvu ,ee}.ou. POr
dle ,n3Jšeho naZJoru měl by tuto možrrost tehdy, jestliže pojistnilk
jednal -obmysl:ně, t. jj s úmYislem '2lPůsohi~i p'ojilstiteli y:adnou de ..

to

IIborní.k:

věd

právníeh a státnfeh.
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Č a pek:

Hm Ip orušil poji;stnrk hrubě dúvěru, na níž
jes[ vybudováJno.
Dalším po~adavkem však j.est,aby ·ohláška stal.a se včas,
t.. j. ve lhůtě sml,ouvou hěžnoru 11lr.oené. Lhúta ta-to u.rčena jast při
.smlouváchahon-entnich v různém trvámí pod}e toho, jaikého
druhu rbran-sporty s.mlollvě podléhají. V · do~mélJvě železniční bude
zajdls,té krat.š í, v dopravě říční a nárrnořní deLší. Kolísá tu v době
24 ·hodi/n - 8 dnů m,axitmálně. Zvollí ji pojd.stitel tak, élJby měl
miQIžmost včas o :Ilias,t além tra:nsporibu se dOlvěděti, t. j. ·poik ud
mOtŽno j eště dřív'e než nastala příhoda pojistná, aby mutbJ včas·
zaříditi připadné kToky k dalšímu rozdělení ris~ka zélJjiJšiěrum
f akultativním. Talt o lib.ůta běží podistnilku od doby, kdy IQ! uskutečněném tranlspm.'Ť!u ,se ' dověděl,. tedy př.1 zbOlŽí, jež sámOldooilá,
když ,se dO,\Těděl, že zbolŽí :1y101 dopr'a veem ipři!jrubo k dopr1avě
( kdy'ž dostal do ruky lPot'v rzení dopr'avee, dupld.!kri.t 'náJkladD.ÍlllJo
l~tu, n:rukláJdialc í la.st neib KOInIO!Sa,m 'emt), ph tr·an~piO'rteoh, j,ež j,e mu
přicházejí, paik :tehdy~ lkd~ž zvěděl o n~m takový,m zpŮJsobem, že
jest s to poskyrbnoutii podisti:teli žádruné údaje Cprwvidel!ně tedy. "
oipět liJStl!n-ami eVT,c hu Uiv'edenýmli ,j.ež 'm u 'OIdesíla,t:el post0'll1ptl,
ln eb avisem do~ma~ce sla mého). U smluv pa;ušá1nÍch jest dáma
llill,t a "nej:bliže ,příštím termínem sumár,niha výkazu.
N astá~ál nyní ot4~a, jaký .m á následelk dekla;race zpo~děná.
V n edos1a.tlku nor,Bm zá:kunlllých, jichž vhodně mohlo by býti
ooito,39) illU~illO ř, eršiiti tuto 'Otá71ku hlavně se zřetelem ,na zvláštní
povahu bě·ž:n.ého poj:ůšiění. Jsm'8 toho názoru, ~e pouhé Zlpol~dění
nemůže býti pos11Zo,váno tak p'řiJsně j1ako úiplifié :olpClfIninurtí ohláJšky,
které "m á ~a následek, ž.e /neh1áJŠený tranlSlp ort úplně vy)prudne ze
smlouvy ·pojj/šťova;CÍ a ipOd:iJs,tirtel př:iJcháJzí o prémii. Dmnní~áJme
.s'e, že je.st ,t u 1iš,i ti přÍJpa;d, kdy .smllu'Veno hlášení jednotlilvé a kdy
hláJšenÍ s:umá;rnfu:n výkaze'm. Při vy,míněné oh1ášce každého 1l'ří
;prudu zř'ej,mýJm jest j.iž zájem ,pojistitelův, aby 'O vojištěném trrun:spor,t u 00 nejdřív' e zvěděl. Tu sn'rud hyl'O by možno :s pojiti s·e 2jwiněním pod:iJstnikO'vým úČiiIliek ten, ,že porj:iJsHitel mlěl hy právo od"stoiU1pirt,i od poď:iště'llÍ tohOlto přÍJpaJdu, ip'o drže ,svůj náJr10lk na ip rémilí. Za to vša;k při smloUlvách s hlášením sum&rlll:ÍJIn dáJvá pojiklarací škodu,

neboť

běžné ,podištění

3U) Obdoby § 3 a 4 zák. o sml. poj. nenl možno tu užíti jako v
padě předcházejícím, poněvadž

předpisy

pří

mají na myslí jedině údaje
pojistníkovy při uzavírání obyčejné smlouvy po"jišťovací, kde o zpozdění
v dodání údaji't není možno v tomto smyslu mluviti.
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.stitel ji1ž na jev,o, ,že mu na 100kaJIllžiJtém zvědění.o povstalém riJSilku:
nezáleží (sumární výkazy podáVíají se mn..ohdy až ' ve lhůt<ÍJch
'Túónfch). Jsme proto toho ~in,ění, ie pOfUhé, Hébas n:ezavině!né
.zpozdění ohlášky TIJ3Jpra:vené mnohdy mezi časem neb ;pi~.iJ D.'ejhliJžší'm t-er,mínu~ nem.ůž·e býti spoj'eI1o oS nepřízlnirvými Thás.ledky
.pr/q pojistníka,. Výjimku všalk tvoří přÍ,l}aJd, kde poljistnÍk úmyslně transpoQ"tu nehlásiÍ vyckálvaje, ai jak dopadtll'e ,aiby eventJU.elně
- -dopadne-U šťastně -- vůbec ho · nehlásil a ušetřil prémií.
V :případě 'ta1kolvé 'o!hmYiSlln'DIsti nejen že !pojilst:iltel rná p.r ávo ,o d,..
~tou~ilti od 'pojlištění if!oib.oto tr:clJI1spor,tu, nýbr,ž tiieiba mu při.z;nati
,i pQ'ávo rozvázati .oel,o<11 ,smloUJvu od doby toholto zjřštěil1ého .pří
padu rfi.eJpoatiVOlsti.-iO)

J ruk jj.ž se stala zmrnka, niá nehLáJšení tranSIPorr.tu vůbec pTO
poj.iJstttele mnohem lliepř:ÍJznw'EHší následJk.y. PotiiJstn-ťk snadnQ
.může IS-e dáti ISvésti k nehlášení jen, aby ušertřůJptemi!i. J eSlt Zia ,jilSlté přiJrOl~eno, že právě transpoTty nestiiené p:řího~doiU 'p ojistnou
by takrto pojistiteli 'UJni!kJaly a zhoršQIVlaly pro něho porilěQ' mezi
př~pady I~ua;stnými a · š~Qdným.1. T.aké ~de není mlOlŽno užíti .přHd- 
pásů §§ 3 a 4 ;zá . .o ,s nu. pod., poněvadž za1Jaj'e ní, j\~Ž tOny předpo
kláJdají, nehodí se a,p liikOlVa:ti IlJa náš přÍQ:>'ad v hěžném pogištění.
Pr'aUo j'e st ta1ké mooolO, ~e posuzuje § 3 odst. 2. ·:rueW.áJšenímJlohem
U
při~n.iJvěji JlJež Jl!ssprávné h1áš'enL )
V pojiJštOOi běžném všaJk
s:píše :opaJk. by,l by oprávněn ; pOIlJěvrudi nesprá.vným hlálŠenim
může SI8 jedJnJaJti pojistníku jen o to, :aby p'rém~e vy,pa:dla ' nwší,
~d!ežto nehlášením pHcháZí tp'ojiJstit,el 10 prémiili vůbec.
J-estlilže tll'dÍlŽ -dověděl se pojistitel 10 něja1kénl txansportu
smil'OHvě podléhaJj~cim,av, ša!k poji\SŤmikelll lnu nehlášeném, j-eSlt
v pl'vé řadě mÍltÍ za jisto, ,že ,podisttilteli za něj ná1eží p'r émie, neibDít
i za tenrt::o .traJIls[Jo.r t .pojistiltel rlučiJ, OOtŽ by nejlépe vyšlo na jevů,
kd)nby zmOlŽí ,s tihla 'příhoda 1>'odis,tlná. P 'Qstižooý jistě by se přj,.
hl~siJ resp. n1eZlapomněl by se přihlásiti. P luljednali 'jsme ostatně
40) Ovšem bylo by na pojistiteli, aby dokázal obmyslnost pOJistníkOi~u, což jest zajisté úkolem velice těžkým.
41) Postup tento jest při obyčejné c::rnlouvé pojišťoVdcí zcela při 
rozené měřený, neboť pojistitel nemusí tu uzavříti smlouvu pojišťovací
.dříve, dokud neni přesvědčen, že jest o risiku již d o statečně informován,
-čl on sám musí nejlépe posouditi, kterých ·informací jest mu třeba. Při
.smlOt1Vě generální jest však po : :; tup opačný :smlouv3. jest uzavře'qa, dříve,
.než pojistitel jest informován o risiku a spoléhá na poctivost pojistníkovu, že řádnýrri zpi'lsobem povinnosti deklarační dostojí.
.
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již 'O tmn, 'že 'Pojistmtel (fučí za vsechny traDiSporty smllouvě podléhajicí,élJv,šak že má též VTWVO na prémiJi z niob.. J estlwe' není
mO~IlJO ,přiSuzovati pojistníku žádného zavinění na opomenuti
deklafiwce, nebudou zajisté spojeny 8 toutlO příhodou žádné dalši
následky pro něho ruepřimi'Vé .Av,š'ak v:zh.1~delffi k důvěře', jilŽ poj~sún]ku. věnuj..e, ffiUJSÍ podistitel vyžadorvati, a;by pojistník za;ch'eval v,e svých ml,ežitost8lch tUltO míru náležité péče. Jestliže ji .n~
zacho~al; má zajisté POd'iJ.g,titei i ,tu právo odstupu :od pojištěni
neihláš~ného tralli3par,t u, nehláSlÍ!l...li všaJk rprojilstnik zádmu pojistMho úmysLně, aby tím ušetřil prémii a zkrátil t;aik pojistiJte1e,
jest při,roz,eně i tu - jako v jiný·ch připa:deoh úmy,s lného porušooí důvěry - př:úso\UJdit~ ' pojiJs.t iteli právo k rOlzvá/z ání celé
smlouvy hěžné 'od tohoto zjilště.ného přÍlpa,du počína:je. Vůill vadnému. hláJš'e ní j e.st tedy pHpa;d n:ehláJšéní vůbec PlOsu~OrváJn o to
přisnějj" že pojistník nemůže n.amÍtnout.i poj:iJstiteli, ě~e 'O nehlášooénr tTa;ThSportu věděti musilI, po:ně'vadž pojisti.tel má pOIUJ~e
právo, :riJ~ol:iJ všaJk pov.imtoJost kontroly, zda mu pod~stník hlási
všechny rpojilst1né zádmy Slmlouvě podléhající. Mů.že .portlze učiniti
námitky, ,že pojistit,cl '0 "Jl,e hlášeném tr,ansIPo['tu věděl, a to ji~
př,ed dobolli delší j'e dnoho 'měs1oo, taJkže ziillJe~al 1hůtu k odgth1pU. 42 )

Dosud tPf1obír,ali j.smle 'o,táJZJky, kdy po.j;lstni!k vadně, 'olP'olZJděně
·hlásil ,l l'eb vůbec n,e hlásil pojiJsrtJn®o záj'ffiu .sml{)iUv,ě p~OIdléhaJj]Cí- :
ho. Jest možný vš'a k oj 1)'řipa;d, že v'ojilSrtmítk podal dekla,ra-c] traJllsportu ISrrulOurvěnHpodléha.jkího a nastává ottázka, jla k by: byl'O
t.entto přípa;d po strárwe priivní ·posll:2Jovat1. Jest zř' ej,mo, že tu
daklatáoe dJOstáivá ·zcela jiný ráz., a to ráz návrhu n'a pojilštění
42.) Y námořní pojistce francouzské (čL 19) stanoveno jest jako následek zaviněného poruš-ení. 'povinnosti deklarační se , strany pojistníka
' zt~·áta 'nir'o'ku na ' odškodně'ní, při čemž však pojistitel' vyhražuje si pr'á vo
na premii za nehlášený transport a současně ponechúvá si n5.ro,k n"a
rozvázání <celé mlouvy bez ihůty výpovědní. Jůdikatnra franc-ouzská
však přisuzuje mu právo k rozvázání smlouv}' jen v pr'ípadě úmyslneho
"a opětovného PQiruš~n,í deklarační. povinnosti pojistníkem. Viz Dubruel
ap. tít., Ri'ppert; ' op. "dt. Zaráží tu poněkud požadavek )opětovnéhoc
po·rušení. Vysv'ět1i~i jest možno toto stanolVisko jed,ně tím; že důkaz '
'úmyslnoS,rf ' po'jistníkovy .zřídka by se pojistiteli Y. plné přesvědčivosti
zdařil: již 'v prvém 'případě porušení povinnosťi deklarační. Stalo:..:li _'se
. ivŠ'ak tako.v { por'u'šenf ,n:ěko likráte) j esť moŽtno snáze T něm nalézti-úmyslnost pojistníkovu. -) . ~ .... .. ,)
-
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tohoto ,trMl$oI'1u za "podmin~k v ní uvedenyeh s p0.II'sqháJnw
ostatních 'Podm1ll1ek ,a podrobností s,mluvenýJoh p;l'O jiIné' trlanspor,ty jii 've ~ouvě běžné,1l'okud tétodeklar,a ci neodporují."3)
Tento náVlrh 'Obsahuje tudí,.ž všeohrny iIláležitost] iPlaJtného náwihu
a · jest próoto i záJy1azný, jeho akoeptaJcí .se str,m y pojiS!tlitele ,paJk
yzniká ' nová Iplart:,ná smlouv,a speciálJní, týk;ajicí se deklar'Oiv.anéhQ
tran:8!poI'tu. Ovšem jMt tu třeba, aby str'runy skutečně měly vůli
uzavříti trukovQIU smlouvu, t. j. ahy pojis.'bník siJ p,řál skutečně p0jištění 'Ť:ohoto traruspor.tu, !poa1stitel pak 8Jkcep,tol\Gall. s vědomím"
že se tu jedná -o ,z vláštní Iliípad běžné smlouvě [Il~podlé.haj kí.
;Ma,jí tudíž strany možnOlSt opříti se 'O všeobec.né normy omy(4
lové ifulJšeho obč. ,zá;konlka. ) P'od;istnÍlk mlohJ by tudíž 'Odpírati
s úsp.ěchem takové smlouvě jedilině t'eihdy, p'rl()\k~zal-li by; že byl
y omyl uv'e den buď 'podistitelém samÝm neb osoibou třetí, na jejímž jednání pojistitel bral ,p odíl neib 'O něm zř-ej,mě ,věděti musM,
(máJ.o pra;kt]CJký .připad) anebo ~e rpodistmeli ,podle qkolností musilo ,n apadnouti, že se j·edná o omyl !podilSrtnikův, neb IkoiIl,ečně, že
omyl byl včas vysvětlen. Napr'oti tomu' pojastÍlbel ,m'ohl by ~pů.so
biti nez4vamllOst smlouvy tím, že hy dokázal, že byl v omyl podist:J;lÍlkem uVleden (n.ejčastějŠí :připélJd) ne};>, že by doikázal n,ěikteroQ
~ ostl,1tnioh již uvedenýlch ,'olkolností.
'
Z ,toho jes,t tudíž viděti, ,ž e POIjistiteL, jest po'V,in~ Zlkoum.atil
nále:žitě došlé deklarace 'a lŽe mohl by se ,odv.olá;vati jen na tOl, že
runi při tét~· n~ležit~ péči ji ~O nebyl mu ;omyl pojist~íkův zřej
mý:m -resp. nem:ohl mu býti; ~řejmým. Jest prOlto záj.mu podistn:ilia, hlásícího taikovýto ZJv1áštní, smlouvě nerpodtéhající trarus.port., 'aiby ho zř, ejm,ě j~o !Í1ailw1vý :o,2ID.ačiil; , nebOlť ' jifiiťťk vystavuje se
v( ,nehez.pečí, že by Ijlojálstlitet dodatečně i (rp-ravděpoddhně,~1ehdy, fkdyiž
by nwstala příhoda pojistná) sm:Iouvě odpíral. Nebyl,a-li deik:larace zvláště' olzn'ačeha, má orvšem pojilstnik mOIŽfi'0slt ,namítatil, že
0myl jeho Jest z jeHb:ů oibsabu "již zřejm-ým, může pojistitel VŠ1aOC
Prokázati, ž'e deklara,ce n,ebyl'a pojils1míkl1ffi zvláště ,'o;~ač8ln.a ,
p~ot,ó, žBsP'oléh,t!.j-e 'na j.eji n ,e nápadnost' doufá, že pojisti'tel př,8'-r

'v

•

'I

&2.) ' Sravn'. Sieveking, 'as 'deutsche Seeversi~herungsre,t!ht, u § 8I7.
•• ) Důležitost ' otáiky,kdy může poji,~ti-tel odpíJati smlouvě pro
émYl, jesl Zřejma 'již z toh o , že bv Ji>ojistitc1 zajisté odpÍnl s~louvě jen
~hdý, ,když "by 'zD.,oŽí stihl q příhod~ pojistná, v případech ~ťastných by
v§.ak ' pre'mii' beZe 'vš'eho přijírila:l a sobě p(;mech4vaJ~, i kdyby bylo v~
smlouvě došlo jen jeho omylem neb lstí pojistníkovou.
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hlédne, :že do ,sml ou vy běfué lIl'esp-rudá a hlášen -ý tr'a.nSPOTt poji'stí, j,aIDO by. ISrp;a,d al , do smlouvy , běžné. Jesthže ofi'emool pojisltitel
i d eklaTace seznati při náležité ,péči, žle se jedná Ol tranqp'ó1rt ne-podléhající smlouvě, může :pbjetí tak-orvé d~kla.Tace odjpi!rat] již
pro omyl, ,není t.řeba užíva~1 ,př· edpisů o· Lsti. J8iS't,liž'e okolnosťtu
seznal li ,pře19 to přijal deklara.ci\, [l18lIIlůže smlDlUvě vůb81c ood~irati.
jedná 8e toúdíž jen o . př~pady, kdy z deklaTRce m·ohl Beznati, als
neseznal, ž·e ·do smlouvy běžné nespadá. MŮž.e tu odpírati Bmlouvě, ' jež á;kJceptací de:kla!',aoo vzm]kkl, .p ro lstivé jednání podisrt:ní... ·
kavě'? K této ótázce zajisté jest :p 1ři/Svědčlh, orvšem důkalZJní bře
tU8IQ'O spočívá na pojisltit'eli ·a búde mu těžko dokáz:a.ti lst~vý
funy,sl pojis,tnikův, bez pr,oved:ení takového důkazu vša'k smlouvě
odpírati .ro.emužB. 45.)
Tím jsou .p ráva a povinnosti ze ·SII'lloluJVY běžné, pOlk ud mají
svůj zvláštní ráz těmto! smJ.ouvám vla.stp.í, vyčer,pány. Dlužn·(j.
však ~novu zdůrazniti, že tu bylo Ipřilb.liž,eno ;při řešení otázek ..se
nask,ytnuvší'Gh ke stavu, jaký by se vytvořil, kdyby -souhlasná
,,\lie stran jin.8.k. neroZJhodla. V kon'kr~tním 'P'Ťilpadě ,ov;šem bude
fřéha' . přIhlížeti y prvé fadě k Uistanovením smluvním a nejen
~ 'těchto, nýbrž z 'dalšího j,eq.nání kontrruhentů běhBID 'brvání
-&mlC?uvy vypátrati pravo-q. vůli str.a u, jež zř~jmě může :výsJ.,edky~
.k :niinž jsme. dnsp~li, pozměniti.

v,

V Ý' zn ' a
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n é h 'O P () j i š t ě n í v d o op r a v ě
. zboží.

·vý~náili :běžné smlouvy pojřŠfovací záleží již v vovaze její"
v jeJí exi'stencL ' Tímto ZJpůsoibem ·při~působ:iJlo se .poj; ťštění do ...
pi-av.n í 'p6třebáÍn ,hvota h{)fspodářskeho. . RozVÍlnutí a 2Jd'okollJaJení ' dopravních Tlr'oSltředků ' um·ožIlL10 koncentrovati, velkóvý.robu
na míst-ech :ri'ej, y,hodněj,šf podllÍin'tky pMkytJujÍ!cicili. a sOlUča8n'ě pře
.konám y jím přek áž.ky , j,ež cinhla v·2Jdálenost místa výroby od
.. míst spotřeby. V:zr·ootlo jím neobyčejně ,mnOlŽství (zboží Ipotřehu~
4G)- ;Nutno tu uNáiiti; ,že lest pojistÍ11kó-va a o myl ' pojistitélův nemá
tu tak přííišrté l,vá-Í'ly pro ~ p'ojlstitele: Pojišťovna Jest ,k tomu zřízena, aby.
. poj' išťovaia'; ' jí' s·ci.rrié ' ( taková smlouva jesť ku prosp'ě:chu, Jedině se ško..,
dÓ\1 opravdovo'u-- mohl:ó by pro p'ojišťovnu ,tiýti ·! spojeno ,uzavřen.í . ne...
~r-ľtěii:é Sni.1óu~Y. Jež s-výin rázem se vymyká: ž.~ povahy smluv Qlb vyklyclY
II tohoto ústavu. ·: ·
j
,
. : . . f"r ",)
'_i . ;
•

o
)Tt

po"':

Yjis,titel
Otrt

n8'-

~ at:Íi

již
o.ost 'tu
Lllirati.
:Lti, alesml.auJdisínÍ- .
lÍ břelst~vý
nlouvě

d mají
D1užnG~zek .se

hla's ná
1 bude
nejen
Lrvání
;lledky~

~e její,
ní do ...

~ollJa

rtrobu

.e pře
by od
Itřebu~

r nemá
la, aby'
3e ško-,

:ní ' ne-yklýclY

běžném

pojiště n í

dop r a vy .

171:

jÍd dopravy a pojilMěnÍ prQiti nebezpe.čirn s dopra.vou SPQijeným.
Dosava;d;nÍ těžkopádný ZJpúsob uz'avÍrání ISlmlUV poj:iJŠťorVaJclJch nemlohl této ,potřebě vhodnýJm zpThsotbem vyhově1i., zbožÍ zŮlstáIV'a10
nepojilštěn'O až . ·n.a výji'm ky zvláštní .dů181ŽitOlSti. Jest zásl.u holl
b~nýoh Is mll uv, že 'usnadněnim pojištění dálek léJ>-e
vyhověti pot-ř, ebě poj iš.tění dopraJV'ov'a ného zboží a .že tím neOlbyčejně·
pozved1ly v'Ý'znam poj.i!Št.ě:ní 'do,p ra,vního. Poukázati jest lna tOl, že
zvláště PQijištění dJOtprruvnÍ. ,pot~ehova.1o 'co n.eJv~ce uSllllClJdniti uza-vř·ení 'pojilštění, ,poněvadž má silneho JWlIlkurenta v ručení dopravco:vě za zboží jím. dopravo'Vané, jež zvláště v dopr'ruvě želle z46
niční jes1 vreli-oe rpřisné. ) Běžné pojištěni zvýš'iJo .svojí existenci
výhody rpoďÍJštění -dOtpraVlJlího a .phspěl'O · k jeho většimu rOlzšířenÍ.
Pojj.g.t nfk j'ed1n,oíU smllouvrou poj1šťuje předem oel·ou řadu
t.ransporttů ZlbolŽí, ln a němž má z<Íijeun, jrehro 'další pOVÍln'llrostí neDl
pa:k noie jiného, než podruti pojiJstiteli 10 rrli:oh zprávu, ,a,. i ,tu v-y;ahází
pojistttel vstř:ÍJc svému kontrahentu tím, že - kde to jen z POVlahý:
risik j1es.t mlo~mo - nežádá zpráv j-edJn'Otlivý.ch, nýbrž' sUmárních
za ,c elá dl-orUhá 'Období. 1'1a;nipulaoe s poj ilštěnim zIDoží j ast tu pojistníku IlliSinadněna do kr·ajnostj, .z;triÍ!ta času jest m1nimáJ1ní. .
Av.šak nejen .své zájmy na dopr,a,vov'a ném zboží pDOi stríik tu
pojhšťujr e. Má možnolSt Thzavřenim po.ji,štění i ,n'a óii účet ,naJbíd":
nouti [loj]štění IDOlŽí i svým zákazníků-m, ' odběratelům,' m~nrdrun-·
túm, kteří požívají nu výJhold p.oj,ištění pouh)'ll1 přijetim nallJtdlky,
dáním IpHka~u . .Tím poskytuj e svým. zákalznikům veHlwu výhodu, .anj'ž sám způsobuje. si něj.rukou ZJvláštní práci, výllOhy, Zltrátu
oasu, r'OlZlšiřuje ,o kruh SIVého záik a:znÍJOŤJv a , poněvadž lépe může
obetaJ';:lJt;iJ jeho záj·m y než konkurent, ~terý pooobné výhody pOt-skytnouti nemůže. Av,šaik. nejren to, je""li .sám dovravoem, mŮlž~'
omeziJti 8milOuvOlu nákladní své ručení za dopravované Zlhaži,
aniž tím porŠ!kodil své záJkaznÍky. SnÍŽe ručení dovoluje mu. up'PTaivov'a;ti levněji než by ji'Ilak. m,ohI, poněvadž se tim .glThil~ují j,eho.
náldrudy 'P'l'ovoZlOlvacL'7)

o

mohou

1

. ~6) Rozs~h.1é. ručení dopravcovo, jírrjž přlbližJlje se k r~I';'sahu ručení
pojistitdova za škody zboží stihnuvší, ciní pak vojišl:ění dopravl~í pO-j
stradatelnějším. Proto musí se zvlláitě v dopravě železlliční pojistitel vynásnažiti, aby co nejvíte pojištění ulehčil a po.skytli pojistníku j jine:
v)'hody, zejména hladkou likvit1a,ci škod.
'
.
~7) Omezování zákonné odpuvědnosti za šk(jdy na zboží dopravo-o
vaném jest vš'~obecné v dopravě , říční a námQřní.
tu mcí pojištěni'
zboií pro osoby na něm interesované význam a důlezitost daleko vyšši
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Běžné pojišt.ění v,š ak UID'oznUJe též ;poj;istiteli, aby poskytl
svému lkonrtrahentu srálŽky n.a préInÍli, IPoněvadž může iZ taJkové
sm,10UiVY o~ekávati větší Ipočet tran.sportů aj tím i větší spolehnutí
na ,srI;,ruťlistieký podklad VYlpQčítávání prémie. I~rOinlě taho 'ulehčují Is e i jemu zjednodušenim: manmmlace náklady s,práJvní.
To j,sou tudíž výhody, jež poskytuj'e bělŽné pojištění ,pojjstitelovým spoJ ukJOin tr.abantům la jej iieh záJkruzníkům . Avšak smi1ou'Va
běžná 'm á neooeniiehlÝ vý:zmam i pro :poj1stitele samého. Sml,ouVOIU bě~nou zaoozpečuj,e si rázem eelou řwdu budouc1ch tr:8JIlSportů, jež by se mu jinak a!ni Ipři vY,llIaložem vší nánuIDY nepodařilo zhsikati k (plQijilŠtěnÍ, poněvadž tě'žkl(~pádJnost jednotlivé
smlouvy pojj,š t'ov,a:cí hy j,eho prot:iJsrtrlanu od ip'oj:iJštění zT:azolVala
ve vešch ,pHprudeoo, kde by nebezpečí v'r o transport n,ezdáliQI se
jí !p' říhšné. Tím, 'že sip:rudadí pod běžné ~lojjště.nÍ všechny TIf'8Jnsporty urč.eného druhu; zl,e pšuj'e se pro vojj\Stitele i prům.ě:rná
jalkiQst ri~ik'a, kdežtO' !při, smlou'vě jednotlriJvé phchá~ejí ~ pOj, lištění
risik!1horšílho druhu. Rozhoónění počtu jednotl:iJvých pojj'štěnýoh
p!Íspa,dů zlepšuje pOIm, ěr mezi ds1ky ,šf.asbně ,pr,oběhlým,] a, ,ŤAr8JllS
porty s,tjl~~nýuni přLhodou pojj,stnou, dá:vá větší stabrl,itu uSŤJavu
podiMovadmJ\:l a ' dovoluj,e .snížiti ,prémii.
- .' Jest · tuq1ž , zřejmlO, j,aký význam má hě~né poHštění nejen
pro celýoqor ,do(pTavnilio rplQij:j,šť'Ování, nýbrž i jalké výhody poSlkytuj-e oibě,m'a , stranám a všem ~nteresorvruným na 'dcxpravě zboží.
Není PTorto' :divu; že stále více stává se obecnější {:OT:IDOU pojiště.ní t1opr,a,vn:Ílho: všu'de ,t am, kde podmínky j,s ou déÍJny.
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Chaotffiké ' poměry' 'vallito\-é a oenové a ustavjčná fluktace
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:K,dežto ' před válkou byla tomuto ,oboru statistiky věnovám:a
oelkem jen .malá ,pOIZlaruost, u nás p.ak až na ojedinělá vyšeti'ov«ÍJllÍ ,dOlmWcn:ostnÍJCh rO'ZiPočtů, O' niiohž 'bude ještě učiJněna ,:omÍlllka,
skoro žáJdná, objevhl-a se nyní v,šeobec:ná snaha opatřirti 00 nejpĎesnější suatLstiku oon'O'vou a statistirou žiJvotníoh náik!ladů jak
po ,s tránce theoreticl\:é~ jaJco ·d~a:oní p'mnůaku pro polt'V'r zení rŮJz
p.ýoh rtheorií lP~něžillÍlch, ,ta;k ~ 'v praktilClkém 'ž~votě při , četných
úpravách ,platů a mzdOlvý'ch spo~ech.
Podkladem statN3tilkyoofitOlvé jest metlhoda ~n.dexovÝ'CJh číseL
Indexoyá; čísla jsou podle def1n:Í!oe Bowley..,o'vy řruda čisel,
ktffi'é obrážejí v'e svém pohybu a vlnění změny oV ji1né Ucvl 8.JnrtiItě,
k niž jsou v u'rči,tém vztahu. K vantbiJtou rozumí se určitý m8.Jssový
jev, 'k terý v daném ;případě chcelm e pa.~or:olvati. Indexová čísla
-ID'a;jí tedy It u fl1nlkc~, že jsou měřítkem ZJIDěu, v určité kvantitě, na
jejimž IPOIzO'rování ' fn ám záleží, fa kterou sice nemúžeme pozorolvwti Plřímo; al,e o. niž víme, ž;e má určitý vl:úv na četné j:iJné kvla ntity, našemu vyšet~avální přistupné. Na 1:ěchto.(,přístupný-ch)..
kvantitich .pozorujeme vesměs JLStOru tendenm ku v::oestupu nebo
sestupu, Ipři! oeffiŽ vš-~ tento přímý vlh v jest zastřen úč:iJnkem
četný-ch v,edlejš~ch ,příčm, kteTé rpů.sobí na jednotlivé k'Vamt1ty
různ ý!mzpŮJsobem.
Př,~~uj, eme-li se dále def1nilOe Bowleyovy, kterou .pov.ažujeme Zla nej:p'regnantněj,ši z · dosud ~odam ý;ch 'definic O · index 0vÝ'ch 'číslech, sluší . roze:onávlati 1;,ři odli1šné přílpady~ jedan, kde '
kvantity i jeji\ch váhy jsou přesně :on4my, na rpř. indexová čísla
~ruhra;ničniho 'Obchodu, kde j.a\k všechny kvantity, t. j. množství
zboží dovezlenooo .a vyve:oeného. ,podle drruhů, tak i jejicl1 váhy,
~. j ; h:odJll'Ota, j's ou 'aspoň př.ilblmně ,zm4my; t~ indexová č~sla vy.čerpár.-:Ljíc·~ ce]); rozsah kvaiIlftjjt vyjadřují ' zcela jednoduchý v,ZJbah
oelkovooo zahr,an:ÍJčnIDo ,obchodu různÝ'ch let k zvoJ'e nému roiku
záJdadnimu . .
·Druhý ;připad, kde , k'V.antity j·s ou pouhými v~or,ky, r,e pr(h
zenta:nty vybr'anÝIlll] z v:e~ké úhrnné skup1rty kvántit, _při čemž
'Váha; těchto " y.Zlor ků Ineni oelkeJll přímo ,zn~i;l.., !Jl ýibrž !lQJusí býti
OOhwdnuia; v 'tomto přípélJdě 'index,o'v;): čísl' a .nepodá-Vla jí ;n.áJIn -jii
tak :p,řesného 'ohra2'Ju Lkvq,rutirty" ,kter()~ cllc;me.: měřiti. "Za" ptřikla:d
~hoto -dTUhéJho-případu ".m1f!:ptou ,sloužilti . ÍJndexová.-čísl'a -lS!tatiBtÍ!k:r'
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cenové; oehlmvá úr'o ven cen j·est Thrč;ována poúze jistým, vÍ!ce mé.ně
širokým výběr, em j,edl1othlvÝ;cID .cLrThhů zbolŽÍ, olboho<}ov,anýoh VB"
velkém HIOOO př-edmětů denní Ispotř·ehy, ,k terý vš'a k vžd-y tVíořÍ jen.
určitý · výsek z úhrnné kva.ll1ti.ty.
Třeií 'případ konečně j·e fetn , kde sle neměří Ipřirno j,evy be'z~
prOlstřeině závh.,:Jé, ])'ýbrž kvmntity jevů sdruž.enýoh, 'taik.že S[.lojer:1l:.
mezi 8erH indexo-q!ch č.l-s el a jHViE~m , který chc,em·e vyšetř ova,t i ,.
jest jen ne:přimé: př. indexová čísla mezd a nezam·ě8tiIWlJnost.
Ve všech těchto Ipří,padech ISlUhs.Thffiuje 'SH tedy plOd 'pojem mdrexových · čis€(l výhradm.ě >SlQuhrn n~kohJka s,t.atistiekých řad a je":'
jich jedr,'I~ná llprava, kte-rý jediné může vystilinout~ celý j;ev, njko;liv t. zv. j.ednoduoh é indexy, skl~dadÍ-cí -se ze členů pouze j.ediJll~
starti,stciJcJké řady. Ty1ó js ou ve skuteónlo sti pouhým klQlordiln,a;čnÍJnt
poměrem je-dnothvýlch č1enů k určirtému zV1
ol,e nému členru zálk,l.ad:nÍlmu, nep'o,va lŽlují Ise tedy za mdexová čí,s}a v odporu s.e s.tarš~rni
theoriemi :CKJaufmamn, G. Mayr atd.).
Od téchto nooprávně nruzvanýlch j'e.d,nlQdllChých indexů, pou- I
hÝ'ch čis-el ptomérný.ch, třeba rlOZm30v ati jed[l.odUtché~ndexT
v jiném IS[ll'yshl, t. j. ,slkutečná indexová čísla., se.strod·ená však
z pouhých ;kv.amtit, bez přili.liž-ení k j'e jich vá;hám"tedy 'olz,na;čená
talk na rozdíl 'Od imdextl ' vážBnýéh, ,kterrýich j,est uŽ1váno v době"
novější.

Sporněj·ší jest vša;k v theor.i:i ,o~.á;Z1ka použití čísel absolu,únich
a ·rel,ativnich. Kd8!ŽtO' ve starší době p01llŽíváno byl,o vesměs vn• dexů zaklád.ajÍ!cÍch ·se na čí..~lech rela.ti'V,nich (taJk,ovým~ byly na·
př. ,n ejstarší ,:indexy cenové, ik teré s'BstT'Qijjll Newm,a,r,c h r. 1859),.
sestavují 18'8 nyní indexová či.sJa také !ll·a zákl3Jdě čísel ahso1utních
(!t . W ,ei'g el ,dokoIllCe tv~dí, že 'pouze čis'}~ ahs-olutní se hodí ,k tomuto
ůcolu vzhledool k ,t omu,' ž,e čísla relat.ivní nemohou podati vý'r'ázu
SkuteonIOls<tÍ,o jeji,c hž zj-ilštffilí při iJlde~ovýJch číslech jde. Pro·
tento svůj lllázor nepodává v;šaik Weilgel d'O:statečmě přesvědčitvých
důvodů 'a "lÍHLZJe s ním >SlQuhlasiti; \vžjdyť jilŽ z ' ~V'edenédeťilnice in...:
deXlovýlch čisel vyplývá, že jsou měřít1kem ikvantitt.y, kt'erlQlu přimo
llťěřití ,fi·emůžem8 re3p. Jej.ich změn: tomuto ,cíli 'm ohou pak slou~
žiti srbejně čÍ-SIla re}at.irv-ní jako abs'olutní, ovšem j,s'Ou-l1 kconstruovám,a na správném zákl,adě. Vedle toho jest relaHvních ·čísel ně
kdy vHmo ne:ooytll1o .použíti, a 170 t.ehdy, srovnávrume-1i něilmlilk
,druhů zboží,' j,e j]chž ceny nejsou vyjád'říeny v téže jedn'Qit()~ míry
n ·ebo·válhy: -N ámitka Weigel()fVa má plat.nost jen t,ehdy, jde-H' nám ·
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o Zla,chYioení nejen změn čalsQ1v'Ý'c.h, mýbrž i mi&tních (<DIa př. 100ká1m.í cenové :indexy v různ ý,c h més.teeh); m ys1im, ž·ů tlam u to ne~
dostruvkiU 'm ožno odplOill1am vzáj·en1Jným ko()rdino'v~ánÍlrn jednotllivýlch záJroladnich jevů (v ,toill,t a př. cen v jec1no.tlivý'ch m, ělSteoh)~
v roce, kl erý béi'eme ZlCl záJklad.
Vedle těchto dv,o u z<ÍJsadníoh bodů múžeme shrnautidrulší
:plélJunáJ a 'llzhávam.á pr,avÍJd.la :a jm.-dex-ový'c h .čisleeh
taktO':
Lz,e použíti j'ak jntdexů vá~en ýleh, t. j. ' ta,k'ových, kde se béř·e
zř, et' el ,k výlZln'a mu kvantit, tak nevážený'e h, t. j. ta,kOlvých, kdehřetel tooto SH n~béře a k vanti1
t y se kladou 'proéě naiVzájem sabě,
nla 'r'oveň; avšak v.ámenÝ.m~ntdexům 's e dáJvá téměř ve · vš'eoo pří
prud'e ch přednost, ,pcmév,adž pOlskytují výsledky pre.snější. TOl závi,sí v prvé řrudě 'ad ',kV'anrtity, ktlE'tr'ou chceme 'p 'OIID;aó rndexovýc.h
, čÍ;sel mě, fjti. Zm~ním Ste j'eště 'o úl1oze, která př.ilpadá ,v ážení kvantit
při iln.dex'Olvý'oh číslerh cenovýoh. '
.
všeOtbecně

.

.

GeOlm'et6cké~u st~edu

sluší dáti předn ,ost ' před arithm·et~ckýlm, j.a ko všude tam, ík.d~ jde IQ- vyl,oučenÍ vhvu extrémnich hOldnDlt (k:r,ajn]ch 'čliffilů statist]oké řady). PaužÍvánÍ ,střední hodnoty
Crnec1i1o ou), které dOlparuouje I,rwiID.g FJsher, byllO' hy méně vhodné
vZJhled8'm k tomu, ,že na st~ední hodno1iU má ·velký vliv aJ&symetrie
složení svati,stj,ckých řad, 'se kt,erou jest třeba ve sŤJatistÍJce jevů
sociáLnich vždy počítati.
N ej-většiho. r{)\zšíření nalbyll a methoda ']ndexových čÍ!Sel ve
statjstitC'e .cenové. Při sta,tistioe cenové kv,autita, ktel"au ,c hoeme
vyšetřiti, avš'aik kterru se p,řfuném.li staltiLStli:ok(:mu plOlz,Olr'Ování vy_o
myká, jest kU'pní .síla p·ooě,z; lkvamtilta, j,ej1ž mněny ,můželme pa~
zorovati, a o Ik teré .víme, ž-e j,e st pOtU vlivem ~v,amtity první, jsou
ceny woží.
Pod.le toibto, které ceny zjišťujeme, rtO~ezmá·váme indexy v'e lkoobchadní 'a ind.exy m'a loobchadní, Zlvané též indexy nákladů žÍJv,otlDích. Hozdě,lení totó jest zásadně parvaihy účelavé: kdežto .při
indexech velk,oobooodních jde nám v prvé řadě () zjištění domácí kuplIlí síly Ipeněz ať Již k účeJům pl?!ně,žních theOlrií nebo
k účelúm měn(iwé pol:ili;ky, slauží index mal,o obchadní ·k vy'šeltření~
jruk byllO. použito :,důchodů té které třídy ,aJT~wat,el,stva, případně
jejich pHměřenusti. Pro vY,š,etření Ik!UJpnÍ ISÍII.y peněz se m,aloobchodní indexy :nehodLhla;vně _ pr:o to, že. detaHnÍ' -D@y .jsoru zk.res:l~

.
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vliNy sekundérními a nereagují ' tak citlivě :, n a
v kupní síle peněz .
Rozdíl meZi ,aběm,a :indexy se jevÍ, vedle onoho, který ,:y..,
plývá j,iž z OIZlllIač,ení, ·jednak ve druhuzJboží, }ehož :C8ny béřleme za
zákLad :inlde~Q1vrch ,čísel, j,edInaJk ve' zpú8'obu jejieh vá~ení.
Zársadně ,mély Ib y rSre pH iJnr~exech velkoobchodních ~j, iJšťlOvati
celIly 'v šech druhů zboží, ktteré mrají tr,ž ni ,c enu; avšak pr'O ptI':ak~
tlckou ' potřebu postačí vybra~!jr jLstý počet druhů typricJkýeh; ja!kú
takové VQllí s,e ony druhy statků, ktle ré jSlOrupředmětem mezir
národniho ,o hchodu s vyloučením statkůkapitálovýúh a některýoh
výrobnrch, jejjlc,hž hodnort:Ja jest UTrO()vána hodnortou vyr,olbený'Ch
statků spotřebních. IPJ'.ameruem jslO'u v,e dle oen t~Žlfiíoh ,a kursovnLch též hodrlllO{y zathr.anáčntno tOlbchOldu, zej,m éna tam, kd8) je
v. platn.msti ceLní tarif rud v a,] orem , případně kde se deklaruje
tržnícerra za účel,em statLstiClkým, jako j1e nyní zavedeno u nás.
Naproti tornu indexy ffi8J1oohchordní sestavují se z cen strutků, jeji'c hž aprotř'eba j,e's t pro oDYV1at.elst!vo charakterí6ltilC·.lk.áJ, tedy
nejen z detailních OEm . plOÍ'r1a!vitn, šatstva ,a j:únéno zboží, nýbr~
také nájemného za byty, nálkJ.,rudů na osoibní slUJŽ1by, IlJa vzdělání,
~ygienu, záJbavy atd:; zásadně 'opět všecky s,trutky spotĎební 8 vyioučením krup1tálový'oo.
, . Z toh, O~O dViodilio hlediJSk~ vypiývá též rozdíl pro' vytPočít~
vání váh, kterými ceny násoibímre, abychom zjiJStli jejiJch vý,zmamj
při obou druzích :iJntdJexů zcela odrišný.
'V a~ení iJndeio1Vý,chčís.el má zci, účel, aiby byl ,dá;n jednotli\-ým cisl ům takový vli v na výsledek, j aJký jim
hospodářském
životě ve skuteóo'Orstr přÍ'sJurší: j1e st .prrutrIIlJO, že na ' př. pro pOSiOlll.Zení kupní síly peně,z II n.ás ,m.adí větší vÝ2JnaJID změny Ý ceně železa
nebo uhlí než v eellě hedvábí nebo juty, ,sterjllle jako 'p ro ži\VorŤJni
míru obyva:telstya zmérny v ceně 'm ouky nebo m,a sa než 'v 'lceně cukL"Ó'vjin ek neho '&UlllivÝ.ch 'vírn. Přishlšná ' váili.a: se zjÍIŠ[uje u indexů
velktÓooCJhbdnÍch . pomQlCí' st8Jti/sťilk.y pTodukce, zahraničIiího '006hodu', . příp . .stati,st~ky rSpO'třeby; rooží jest tedy záJSadně váženo.
tOO vYiš'šÍ!m koefiCien,t:em, čim' vetší j~srt domácí Iprodulkoe~ ' ale též
ěiin vétlŠí Jest domácí slJ)otřéba, ' t,řeba '[krytá aovQlZeni ~ J'88t zřejmo;
ie takovéto váženi Haráží na:,tíni vět:šíont1Ze, čím ' isporř'ejší jSo.u
dat a; ' o' v:Ý'r,,,bě a 'spotřeb~; ' pl'a1vide1rriě' pouzé statjstřká 'rzáJíralnič~:
, Riho obchodu ' pookytuj-e' údaje ', IPĎe.snější. Při t6m - \T~~k :;nesmi 'se
přehlížeti,. ~ j'Mr' správ:ně upozor:iiuj,e L .. Marcli," že ,tyto 'mblménty,'
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které byly u'Vedeny, to~iž, velikost pr{)lc1ukee a spotřeby, okoLnoB~,
jde-li o ' zboLií exportní nebo dovážené, projevují se namJllrOw již
autOIúat]oky v ,.oenJwch ,samýicb, ve výsledku nábidky a poptávky;
tato akol~'ost vysvětluje též, že m,o zno používati velkoohchodních
rnJdexů nevážffilÝch a že tyto lndexy se lod iilll!dexů vá~enÝl0h Ip,řiliš
neuchylují; té1Jké rozdhly v' koefiJci:entech vah, které následkem již
zmíněných n.eruostateonýcili pram,enů a rÚz.lllých konstrwkcí ceu'10vý'ch m' dexů se 'Objevují, nejsou ipří1iš značné, ov,štmn za před.po~
kl,adu, že ,počett druhů zhoží j1esrt dos,t.i v,e lký a voLba jej~ch správná,
jak ,souhlasně potVl"zují BOwley i EullEmburg. Neváženýmli ,:Lm:Lexy
jsou na př. nejs{arší ivellwibohoc1ní indexy EOOIThO;milsltu, za;lo.i,oné
,N '8wmarchem, indexy Sauerheak.ovy, IPuihl:ikoVlané '.nyní ve Statistu a J ournalu .nf the Royal St.at:iJstloal Society, i větš:iJna 'o etatDiloh <úf'1cíe1níoh i neo,filCieIDioo indexů v,eltkoobohodnich.
'
Jjmá jest si.rtuace u ,imdexov-ý1ch 'čisel ffi'a loobchodních. T:u jest
význam vážení dalek.o větší; nelze tu spo~éhati na vyrovnávací
vl:iJv nabídky 'a poptáytky, nýbrž tř:eba vyšetřiti váhy pokiUd 'm ožno
přesně. Základ indexů m,rul'OibcJhútCÍnich jest ' rovněž odlišný 'Od
v,a h při IDd~xech vlel!koOlbchodnich: výmam j'edmotli vý,oo 'aruh1i
statků s:ptOtřebnkh dán j,esrt opět účeil.,em vyšetřováJní: chcéme
zjlliititJ, jakým zpúsobem vydávají se získané důchodý . M!omooty,
které pncházejí v ú~ahu př! Í! korustrruJkcl indexů ma1ooiboholdllích
jsou: 'mm.lo žství ,s tatku spotJřeborvamého, 'Obnos za ně vydanrý, jeho
u'ži!te čn'O st. AbyehO'm 'zjiSIŤJHi tyrto t:řriJ ' ako~n'olsti , k tomu rP'Qiuž5:váJille
statisti,okého vyšetl řůlvCÍ!ní rozpolčtů vybraných tYÍlilc kých domácností, UJI'oen-ý1ch za rle presentla nty 'Oné sp' o~ečeIlJské třídy, !IlJeb<?
oTlJano rpov o~iuni, .a ktpré nám jde. Témito rozpučty zj~S'tíme', jialk v,e;lká kv,ót.a důchodů plři[padá rua ten který s.tla,tek.a p:otřetbu, získaná
kViOfta z Icelkového r'azpoč:bu dává n<ÍJm pa!k p,řÍImo hleďanou váhu .
zboží. MethOlda vážení ,ilIldexů ,m alloobcnoidních j esit téci y rpřesněj,ší
než u ,i\nt dexů veillmobohodníoh, pokud tOvlš em j,est po l~li'Ce dós,t atek vyšetř'eného ill\a,t eriálu a póiIDud šetf,e ní jels t dObSti' ,spolehlLvé.
Pro přesnost m,a llo obchodních 'l lrudexů j'e st důležité, 'aiby váhy
byly VYlŠetřovátny Voku.:d možno oV četlD,jf.ch mist,ech, ,čili j,ili1alk ře- ',
čeruo, aby k vypočítávátní výslednýloh derioká1ID.ich indexů bylo
používáno bo největšího ' poČtu v~ených ind, exů' lókálních; !Ilikoli 'však .áby prům~ry loidllnich "i~dexů In eváž'ený'Ch ,vá~eny byly
j,édirriýtn,i" spol~0nY:nii vaharni p~o c~lé úzenií,což má
větší
,důležitbst, ' čím' ~~ť.ší jSI6u 'riOzdi1-ý: v tomto Isměru ' v jedmotli~ýéh
nlísteoh pozorování.

tím
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Pro ,sp'rruVllOlU konstrukci inde~ovýoh čísel cenov'ý ch klélJde
J: Fisher O3Jm polŽtrudavků: :předem ~e ~:ildexová čis:la -se mají
-shodovarti s čísly pnměTuýuni mezi j,ernnloUirvÝilIů cenaJmi, ze klerý1cili jsou sestrojena, shodují-li Is e tyto mez1 lsebou; dále že v pří
.padě, ž'e jedna z cen strune se rovnou n:ule nebo čislu neikonečnému
nebo hodnotě neurčité, mají ialdexy zůs,tati veL]6inou určitou; dále
se firetmá ruši 'vě dntknout:ů i!Ildexu, 'u bude-li nebO' přÍst01Up'í-ld.
jeden z cenovýoh pmněrů s oe:l!kovým indexem se shodujíc~; všecky
tyrto body pLatí nch~n 00 cenách, nýbrž též o kvantitáJch; další
Jl'ožada·velk. I~'jsherů v směřuje Je tomu, aby 'z,měnla záldélJdníib.o
roku :neměla vliiVu na ilIldexová čís'la, a konečně ahy runi změna
jedrrrotlky, u.a · které sre ilIl,dexavá čí:slla ZJallcládají, jejich výs~,edku
neTuši,l a.
KTitteúelm tBchto 'os~rn1 poJŽi3Jdavků zikorumá pak F~sher ee}kem
44 rŮZJný1ch ·f ueor,etickýJoh !~půsoibů, jakými: mo!Ž,ruo konstrunvati
±nde:x:ová čisla a dOl~ívá k 'Illwzoru, že celkem nejlépe vyhovují
'.iJllId-e.xy založené na váženém rurHhmletilckém neho harmonickém
průměrU!; vážHného 8,rithmetUdkého průměru bývá ta;ké. v praxi
k sestroj-Q'váillí oenových lJl1Jdexnloh čísel nejčrustějiJ p:OllJŽí vámJO.
.Mezi technÍlcké, lotáZJky 'k,onst,rukční náleží též zpŮJs,oh koo['d:irr.1Jruce,
~da vesměs k témuž r,o ku záJkllad:nÍlmu (ZipŮJsoib .obvyklý), či tak,
'.že se ka;~dý :příš,tí r'o:k "koordinuj-e k r,OIku rPředchá,zlejÍlcÍlmu {me.!hoda ř'et,ě:m,vá), čímž 'z aohyouje se ilmlIlt:iJnuita pohybu -cenové
hladilny.
V praxi s,e vy,s!kyt'ují j ,eště četné j1né sporné ,o tázky a obtíže,
z ·nichž některé povahy zá,sadněj,ší buďtež' zde uvedeny.
Při rndex e,ch v,e lkoohohodnioh jest to přede'In otáizka, jakého
počtu zboží a kterých druhů má být1 (poruž:iIbo; jest patr~o hned,
že nelze rtu struno1viti pr,avidtla všeobeoně platného a že Heba
v prvé řadě přihlížeti k hospodářským poměTům té ktle ré země.
'Ta:k na př. zminěné indiexy NewmrurohD'vy ohsahovaly poU'~e 22
.druhů a teprve r. 1911 ibyly v E,oOTllomllsftu rozšířeny nla 4:4,
-Sau.erheokovy jlndexy obs,aID:ovaly 45 drwul, i!Ildexy Tim' esů 40
-a;bd~ , tedy lločet všude rů~ý1. ; [l'ejrOlzsáJhlejší jsoo dn.eŠní iJndexy
.severoamer'i/cké vydávané Deprurtem,enrt·em 'Df Labor Statisrtics,
obséthujici 234 druhů lil kanadslké obsahujÍlcí 271 druhů. Při! tom
vŽldy největší procento 'z vyšeHoV'ainýoh dTuhů wo!Ží rpř.ijpadá na
,.-Surrovmy a p'Olotovary;k hotovým výróbikůlm s.ahá sle až .v druhé
::řadě. Tut.o praxi odůvodňujl e FOThrutailn theoreticky tím, žle v tržní
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surov,Íin a porofahdkátú vloe se uplatňuje složka dopravnich
náJklaJdú, kiLežto u hotovýlch výroibkú ,čimí tyto nál\il'wdy j,e n r.te-'
lllaJtrný zlomek celkové 'oany.
RJozdě1ování veliklQlobohodních im.dexú na skuphlliové a úhrnn.é
má j'e n podřadný význéVm; :pouze úhrnné indexy jsou méřítikem
]{Juwní .sily peněz, skupinové, které ,slučují jen několik stla tisti-okjoh ř.aJd cen zbož,í příbuzmých drub,ú, j,sou Ip ouhýlmi .indexy .
. č<ÍJSltoonÝ'mL

otáJzky l.ýroající :se zj~šťtolV.ání cen
zboží llle ní zd;e poneClháIDo tak
-volné lpale\; ostarlmě 'P'ři zkoumání dOllláono,s,t nostnich budžetů
SoaJmy se rOlbjeví ony důležitější složky, ze kterýoh rodiln.ofi.á Bipolt,řeba
'sestává" stejně j:aJko jejich váhy.
StatiJSti[cra -domácích účtů jr8lSt dV'odí: vyšetřování rodinných
lmdžetů, ípr,ováděné ve formě dOlatzníků a vY,š'etř:o'vámí rodilrun.ýoh
' účtů vedenýC'.h rodina'm i samým1, po určirboru časov,oru :periodu.
-:Druhý způsob jest zřej,mě ddkOlna,lejší, ale k~ade velké Plo~a;d'avky
na slUlbjeikty šetření ,a .proto je v prax] nes1l!adnětji prorv>edilt:ellilý.
Jiného dr1uhu j,s ou

ID aJ1oolbohodních.

Příkladeln

~poril1é

Výhěru drUJb.ů

takovéto staJtist.iJky druhého způsobu u nás jest
-vyšetřování domáreích účtůšedasáti T>ělti učitelsk1ch rodin na
~oraJVě z r. 1913-14, ktelré podnilkl :PT1
0rf. Engli'š, D.,eibo sta;t1stik.a
"d:omáóch účtů vyhréVnýrch 'rodÍJll. dě1nidký1ch ve Vídni z r. 1906;
'V dohě Jl ynější šetření podniJknntá Státniln úřadem slbatilstickým,
'o který,c h 8'8 ještě ZJnínÍm.
Vedle tét.o .stati:srti'ky do[[nácich účtů pO'u2irvá; :Sre někdy pn
'se8trojov<ÍJní indexů m,a looibchodních jakési i1áhra;žky, a Sl'OO
fys]olOlgického lšetření o minimální nutné , spotřebě potTa.vm, pa1iva, ,Srvít.i:va, šatslt va atd. Jde rtu tedy 'O jistou úmluvu, podobnou
jaké se rporužívá při' ře,š€iJ.lí mwthemJati-ckýlch úloh, IQ odhad slpartřeiby
na u:rč~tém fysiů[ogiokém rpodkl'adě. Na ,t omto podkladě seSr~rO'
Jena jsou na př. t. zv. drahotní čís1a_ něm'8ckého říšského stati.stického. úřadu a š'vÝ'CM'ské mdexy Gigoill-Mango[dovy. · Ty.t<?
indexy, ktleré se tedy ~alkl,áJdJají pOllze n:1. RJpTiJOrr~.3tÍJcké, IsmlLurvené a
J>rakt~cky n.evyšetřené bila,IlJcÍJ, lo,~i1ačují se ja.ko indexy smluvené
,{koIllV8lIlČní) na rozdíl 'ard .iJndexů ilOteg'r álních, ku kterým se
td!olšlo ce-Rtouempia:'iúk,ou.
Značná 'Oibtíž, kte'r á se staví v 'c estu statistickému vyšetřo'
'vání dom<ÍJCJlIO\stn1()h rlOlZpo.čtů, j1est nestejné .složení rOldiin! vy.šetřova;ných. Má-Iii býti vyšerbřena spotřeba připiada,jÍJcí .na oSlobu,
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jest rtřeba uvésti všechny členy tét10 vyšetřované r,odi!ny ' jaksd. 'J?á
jmenovatele 'v:z hledem ,k tomu, 'ž e ' obg,ahuji slrnky
znaóně rŮZlI1Joll"odé 'Osoby :nejrůZ1nějšího véku 'o bojíhá pohlaví.

spoleČlného

K tomu úč~lu ,sLouží zaváděnlspotř,001ní jednot'k y, ovět ,smlluvene. Nejznátmější talmlv'ou jeJdJn,otk'Ou jest Quet, jak n1azval E,ngel
fi,l\.tiJv!Ilí ISIP,otřebu n'o vorIOlze;ného dítěte, kterou pak podle pohlaví
a věku ·opatřil · příslušnym 1áef:LCÍJoortem; jiJndy 'opě,t .se ·béře z~
základ spotřeba dospěléhOl .m uže, ktlerá 'se an.al'OgiCJký.m způsoibelU
dělt Pomocí této z.avedeně spotřební j,eCLnotky se pak stanoví
přesně s'P"otřeba při[)·ada.jící na jednru 'o ,sobu,a sp0l1ocn ým jmenovatelem ,s e vYPOIčítávají p'řísluŠlné váhy .
. P,ouž~je-li se ·p h srovnámí J)ěkJolika let týchž vah, vypočte-:
pro jeden z těohto r,o'ků, znamená to předpo:ktl,ad, ~e každý
rok se konsUilliuje.stejn.é rrino~s;tví jedllJotHvý·chSttaťků j,a ko v rOlce,
y'e ikterém váhy byly v'Yš, etř1eny, čili j~nÝ1mi s}ovy zn.ačí to př,ed
pOlkl'3Jd, že ž,i'Votní míra se rl8\ZID, ěini1aC t. zv. nomjne]ní imdex
~itV1Qrtní mÍ-ry.) Na;pr,oM tomu,opakuje:-li, ,Sle vyšet.~Qlvání dmrnácich
účtů po každý r!ok, ·oibdJrlžime jako yý,s ledek váhy ka'~dého roku
odchylméa inldex ukwZluj.e pak sku 'eČln ou (efektivní). změnu žiyotnich n~kla,dů. ' '
n~ch

VeHmu ,péči .třeba větn'Qlva,ti výběru rod~n, jejj,chž' domácí účty
jls10u vyšefř-orvány; tř,eJJia~ hleděti k tomu, -aby byly vyloučeny ve~
škeré extrémy ,a větší nepravideilinio:s:ti t,a k, alby ' roditny rty mohly
p'ř~dJstalVorvwťi 8[kůtečné .typy vTsrtev, jej~ciliž dů.chody chceme zjíšťovati. Poru'židerne-li 'aJna1ogie 'ze stat.~st~cké irnebhody, hledáJrne
údade, kt'e ré hy Ise ICO nejvice bliži,l y hodnotám nejčrustěji Sie vyskyttujicim" t. zv. bodllm " největší hustoty.
Poikmd se tÝČ8 v'olby zrukh.d!n.ího roku,' I(} to týlká sle dbojmo
droou indexů cenových, Hdí ,sle ,opět úč8I}em ·vy.šetř-ování; v pr.axi
velmi ČastlO Jest omez.ena 'Obtíž,elm i shJedati cenoVý materiál Zia
s;f;i:tr.8í dobu.; -,krollhě toho_j'oort tř' ooa -pečlivě, voliti ·rok pá~ud možno
il,o r.mruLllich hospod.~řskÝ.ch poměrů'. . . , ..
Tímt,o byly ,strl\loo' ě u vedJeny hll,avrnÍ lp'r 'olhlémy iIn,d exto vý'c h
ě~sel a jejich !apljjkruc~ na ,statis.tjJku. cefil(:~rvbU!; . zlbývají ještě četn.é
ot~zky podTu~né, hl.avně rázu p,!ak.tiakéh~" :k teré t,řeba 'p 1osuzOIVati
V t>,r vé řadě s hJle diska účelnosti: jjndex;i:Wá čísla ,c.en.ová nutno
v~dy " ,při:zpÍts'ohiti hos.p'OdáI1S'ký,m p'Oměrum ' j'ednotlivjch státú
a; t'e žko 'sl,c1m.ov:ilti nějakývš'e'olbel cmě Dla~ný typ. Kromě toho jest
f'
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me-

právé ·t.ento olĎlo,r ShLt~stiiky ještě TV ustavÍJčnémvý1v'ojl
j,eho'
t.hady ne.jslou je'ště dos.1Jatooně vYíZlkouš'e ny.
Přss 1n jsou vý.sl,edJky, -tkterýic h bylo method-ou IDde~oTVých
čÍSell v ohoru ISt'atilstiky eemJOlvé doslliŽeno, velmi cenné a velkého
pr, aJkt~ckého dosahu. Lrudexy 'živ' o~nioh nákladů ukázaly se přes
·vše:clmy 8vé posla va;dní nedostatky Jlejlspo~,ehlivějším a nejobjektivnějšÍ-m ;podkladem !pro vyř:iJlIov,ání Isporů mzdových a platových, i:ndexy v'el'rooobchodní ,srtlaly se nezpeČIlýim krite6em vnit~llí
kupln í síly peněz a důležiJtým' vodí,flkem poliťilky val:utové. Na
druhé s.traně bývá vÝ1znam ri!ndeXiových čísel někdy p~řeoeň'Ován,
a ,lIejli néna v ;ÍlIlJdeJGeoh ž:iJVlotní,c h náiklrudů spatřována ČJasto universállní formule pro! ře,šel1í m·zdový·c h ' sporů. J a:klk!olJiv .ilndexová .
čÍSlJa životních náJkJadů js.ou důl,ežitou l)'omŮlckou př:iJ úpr,a vách
mezd, jejiJch lšah!lomJovité , zavádění a pOUJŽivání jaroo ruutoffila ti-ckého reguJjátoru mzdového mú'že míti Il)iro 'POdnilk, ve kterém
k trukové úpravé došio, následky velmi pová;žl~vé. T, ako~ý výsJe.:.
dek Iměl m,a př. t.. zv. zákon 8ei;pelův v Rakousku, který uzákonil
měsíční . Úp':f3JVU pl1atů vš,e ch stáifmích zaměsim: an'Ců, tedy i
mě6tnamců -státem PTo'Vollorvaných PlQdn'Í!ků Ca brzy .paik vYlllo hli
si !an.a1ogilckou ú,pr,a vu i zaměstn· ruruci Isouklromých podni!ků růz
ný:oh 'Odvětví), nehoť zvýš~l n-eoibyčetjnotU m,ěrou passivi,t u v-š.ech
státJnroh IPOdnilků, la .pt0lD ěvaJdž ,k úhradě tím vlInilkJ.ého schodku
neměla r~ouská vláda po ruce jiného pramenu n8tž tisku n:Ových
bari!lw~ek, m·ěl · přímo za m.wsledelk vzrůst peměžní .inf1at0e, t'alkže
mooil býti po ně10lika měsícieh ZlrUJŠen.*)
K 'e lko.fiicr Thebude ISn1ad .nezajirnavo uvésti několik výsledkú
n.aší dto!IIiiwcí 'CElIlltové IstatÍJstiky.
'P rvní vellk obchoooí i!Ildex .cenový, ~terý sestavili -prof. Milldschuh se studií o nélJŠí valUJté ,a u v' eřejn:hl v »Naší Době « , zakláJdá se na pozorování 11 nejdíllelŽitějších druhú Z!boží; jes,t
. jednoduchým způsohem vážlell {na zákI.a;dě odhadů), z·a základ
vzaty ceny z července 1914. Výsled~k p'r o Ú\SItoprud 1922 je 1039.
ROIku 1922 podnikl dennÍlk »Národní Listy « CP,oříllek) po
vzor:u velkých časoplisů " z~V'adních Tjtm es , Fra~k:t~Tter Zeitung
a j. pravidelné měsíční zji:šťováID.í ve,l koohchodních cen -81 dtruhů

za-

*) Na druhé s traně n elze v š ak upříti t omuto zákonu aspoň tu zásluhu , ž e v nejkritičtější době pokl ť ~u ' kursu rak. koruny a cenové hauss y
u chr'á nil tyto vrstvy od úplné hospodářské zkázy.
Sborník věd právních a státních.
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čísel

zboží V 74 jednoduchých :hll.dexech zařazených do čtyř skup~Il(;
záldad j.e bStejln ý jako u předešlého indexu, i!fidx však je neváIŽený,
výsJ.edek ,p ro rlu}Jrn 1023;:::::: 9G2.
NejšÍirší základnu m:ají velkoohchodní indexy Státnmo úřa
du statisfiJckého; zakládají se lfila :126 cenových ZáZJHlJm'eOO shrnu- .
týoh v 67 j'e dn1oduchý.ch indexů; i.n·dex je rovněž rnevá;žený a má.
ptejný základ jako přede~šlé. Výsledek 1: 1'0 kveten 1923 = 1029.
Státní úř.ad statis.t:iJdký zjiJšťuje kromě toho od počátku roku
1921 indexová čísla maJootbohodní, na zákil:adě ce.nový;ch zázniamů 41' druhů zho~í rnlztř~děných ve dvě skupjJn.y, sl~up1nu
potravin, p'ali:va, petroleje a mýdla a skupinu látek, obuvi a klobouků; CHn zakládají na údajích '0 pTúmerných a nejčastěji se
vyskytujících oemáoh v prostřednim týdnu každého měsice-, které
oznaJm uje 553 místtnioh stanÍc rozloženýlch 'Po oelém úze,m í repuhl:illry; rovn~ tyto iJndexy jsou aJŽ dosud nevážené, pHpTavy k to_o
lnu, aby mohly býti násobeny příslušnÝíIni vahrumi na zálk1adě
v-y š-etřovámí domrucích účtů m·ethodlOu týdenníoh svotřebníoh
knížek u většího počtu dělniokýeh, úředn:~ckýoh a učitelských
r ,(,dm, naTážejí až dosud na malé porozmmění veřejIfi1ost:iJ. Tyto
maloobchodní 11ldexy vážené porn:e počtem obyvatelstva míst,
kter8 zasílají c.eny, tedy jen .00 clo p.rcunenll., vykJa;zoV1aly v duibnu
1923 u první skrupilny ř.isl0 927, u druhé skupiny 1033 v inrt,er:lokálnim průměru pro .oelou r·epuhlilku.
Třebaž,e záldlrudy, na který1ch byla šetř,ení s.estrogena, jsou
rŮZlIlé (na ,př. u indexů Nár. Lis\tů vyš,Btřuj] se průměrné měsíční
cooy, u [lllal,oibchodnioh indexŮ Stát. Jstatjs.tjJokého úř. rudu ~eny
p'r'vního každého měsloe a pod.) 'a methody ,nekladou nárO\ků na
zvláštní př.es,ltost, jejich vý·sledky se oelkem shodují a ulkazmjí, že
H1Q;hou býti povaJ~o~ány za dosti spOIlehli\Té měřitko kupní síly
našich ,peněz:

Literalura: G. E. Bar n e t t: Index numbe.rls of rbhe lotru!
cost of Hving. The quarterly Journal :arf Eoonam:iJcs, sv. 35. A. B o w 1 e y: Elements af Stati,stjJos, 4. vyd. 1920..- F. Eu 1 e nL u r g. Die P ,reisrevoJut]on se1t. dem KTiJege. J ahrhiioher fiir
Nati,on.alokofi'omie u. Sta-t.iJstiJk. 1920. _.- .J. F i s her: The pu.rchasing power vf IDlOney. 1911. .T. F li. s her. Stabilizing the
DoUar. 1920. - J. FisheT: The best fOll'm of Index-NlUmbers.
QU8.rt.erly PuhlicatiiOln af tne Amer:iJcan StatiiStical Society. 1921.
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~3 = 1029.
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;e,m í repuravy k to_o
ia záhladě
)otřebních
LČitelských
Llost~.

Tyto
stva míst,
y v dUJbnu
,3 v inrber:j8lna, jsou
1é měsíoní
;·8Jdu ~Emy

Dr.

Franťis e k Rouč e k:

. 7 ákl "dr,í rysy úst avu s právy .

183

- ' 'VV. F 1 li x. The nleasurement of pr·1ce cha:nges. JOIuTnal -aí
t he Royal Statist~cal Society. 1921. - li' O' U n t a 1 n. ~rho~esrule
.fI.nd Betail Prices. BO'éll'd of Trade. 19 0 3. - A. K a uf man n:
.Lehrbuch der StaCstiik. 1913. - C. H. K Jl i b b s: PriiOe-Index8's,
iheir N a{ure aJld Li1nj,tati0In,s. 1918. ~ G. May r: St.a:t is,tiuc umd
( J.c\S,eJJlsoha.fts1ehr-e, 1. sv. 2. vyd. 1914. - E. H IQ f man n: I.ndex.úfferu im 11lland und rm Aus:laThd. 1921. --;- P. 'W _'8, j , gel: Kri.tika
pĎedchá~ej ící l~nih y v Zeit.slc hrHt fiir. gesamrnIte Staat's wisls enJSchaft 192.1, se'š. 4. - P. W e ig e 1: TndexZŮJffern. Gnnraid's J ahr.bi.icher fiir NH,t.1onalloekonoiffiie und Sta.t.:iJsthlc 1921. - Ž i ž ,e k.
.Die sta,tistis'cheill M]ttelwerrte. 1908. - KriHiza F jlsner,o vy knuhy
The maildln:g lOtf Index Numťerl s 1922, v Stalti.s:tu 1923. - Člám, Bk
L. Ma.r che v Metr,o nu 1921.
. Česká literatt~ra. Č ech r á k. St.8Jtisti\ka domádch účtů. Čs.
statistioký véS'tn~k. 1921. - Č ech r á k Problém sta.hriillf měny.
'1 922.. - E rn g 1 i š: Spot.ř.ební hospodář,ství' ,šedesákilpělti u.čite:l
~kých rodli!n. ,na MorralVě z r. 1913-14. 1917. ~I i J d s; ch uh:
Naše vaJuta a irtaillská. 1920. '- Mil d s c hu h: K ,s tatistice cenovýoh indexů. ČIS. statiJslický věstník. 1921. - Ryb a: O C8IThOvýoh · ilIldexlBch. Přednáška v Čs. nár'Odonospodářské společnosti
.1922.

Dr. František

Rouček:

Základní rysy ústavu správy_

lárOlků na

lika;~ují, že
{uplllí síly

ilhe totrul .
sv. 35. -

. Eu 1 e lliioher fiir
Le pu.rchaliúng the
·Numbers.
~ety. 1921.

. J.
.V;edrr,e užÍvámí ,statků jsoodch v dosahu subjektu vynutil sirOlzvoj dělhy zaměsfmáJní a podtnrukaielské výroby jako~ i rŮZIDéh~
rozdělení majetku nutnost př-evndu ,statků ze jmění osoiby jedné
do jmění druhé. 1 ) Proto řáJd Ip rávní v'ec1Je péoe .o užívaní, jeví
:i péči o .převádění věd jedn8Jk ,zabeZlpeoováJním, j,ednlak sn!a:nO\u
odstrarn..iJti újlm y po té snélJd utrpěné. Prvá patří do rámce funkci
.předpisů práva v,ěanáho, druhá óhligačnllo. Při obou právo fu,n,g uje ja~o řád ,m ku, hledíc ZJajdJsHti klid a mír, jejž uŽÍNámí ] oibElli
1) Srov. úvod při Klleinově poj ednání Die Rechtsformen der Gellrauchleihe irn deutschen' biirgerI. G. B., v Ger. Ztg. ex 1<)02. Č. 14..
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