
,inku 
L VB'
;ako
Hska 
hýti 

ejrr1Jo, 
)o'dlle 
3dky 
tuly, 
Na
ne

j i1ch: 
nealÍ 
exe-

těl.) 

LOIW
;·k ého 
p'ráv-

o obchodnícq jednatelích. 
Karel K ř tl pel .k a .. 

Plocli nlálziVem oibichodl1:Í jl8d'nlate~é (z'áls'uupco,vé, alglffilti) l'olz.um~ 
se jle.c1h1,ak nes,amo-sltaAtnlÍ. oiblclholdiJ.1Il zi'í'z1end, slib[ra:j~c~ pIL10I sIVé za
měsltna,v:aiteI1e, objlednávky l1Ielb i zpr'OstŤ'ec1'kujíd prlO' ně prodej 
jeljliiclh ziblo~1Í mnohdty mimlOl siic1il.OI pod.'túik.u ,pcril1lcipálo'V,a (oiblcIhIOIc1hí 
cestuj~lci), aJle {lJáJe i tal{é SI8' OIzn'ač.ulj~ l1Iálzvem tím s'amo!srta-t1L11Í Ž,LV
notStn1ci, kte.ří, neljis,o'll'ce v pomě,TU služebním, hleldlaQiÍpl'o jedn:l'oho 
neblo vk,e man!Cl'an:tú sv,ý:clh (c1Iom:rnus nego,tii, Ge!slcihfuft-srhen, pán 
OblChlodiu) záum:znlÍ!ky a s těl~1itoO uzavírají p.l'olcl:ej, jméQlffil1l a na 
úJč:elt: slV'ýIch pál1iú OIhcihodu. (Cl. 47 až! 49" 4 a 272 0. 4 oiblch. zák., 
§§ 1002 a 1151 olbě.. 'Zák., §§ 15 a 59 ŽiVl}!. ř,) Sm1llo'llIV}uOI oblchod
nim jle:c1!narteil!srtví, j1aar by1:a potřieib1an1!i mod1enúrr1JOIoibiClblodlov:ánlí vy
t.vořenal, máJ slk :e prvikly sm~orn'vy .o clilOl a s:m~O'lwyo, ZlIYuOIclliěnÍ , 
av,šak mimo to nesle i z,naky smuOlwy shtž:eibmJÍ, takž.e,· jest to 
smllJo.uva SlV!éihJol d:rulh'lli, pOlsrt:lL~á:el'aj:íci pOlsrnd v lllilš'em zlá.konlorc1'áJl's,t,vÍ 
žáJc1]oiuCIÍ jieldiJ.1Io lt'l1Jé ú,pmvy, arčkio:li1V 3!sproú prooibiolL' ISIO'llkr1omého 

. pOljliišťoolv,áin.IÍ náhěh k tOillU jiel3't ·orblslalžen V §§ 43 až 47 zákona ze 
dne 23. p'l'o,sincl8 19117, Č. 501 ř. z., j;e!j :ich~ lVi5inn1'OSt všaki byla , 
o.c1IsUll1lut·a 11laJ ne,ul'oit-o, vládním nařřzle'l1'Í.'lll! z'e db.le 9. p!L'0IS'hl1,c,el 1919, 
Č. 652 Sb. IZ,. a n. . 

Také nálš km1!kulL'sn'Í ř'áldze d~le 10. p110lShllc1el 1914, Č. 337 
i l • Z., kladle poth'~edlárvlk.y s'amolsltatnýclh ,01b'chlOdlnJÍ1clh jlernlat!Cllú na, 
pla,c:ffilí pil"orvis,ea hOtOiVÝ'ch výloh }J'l10Iti jiej~ch pánům ,otbcho'clu 
(GeslcJla.ftshem<) l11a ro'vieň mzčLovýirn nálr:okům 'z.amě!stl1lall'llc·u 
b:iJclJa.t.áiřorvýca1', ŤlaldJě j1e, dlo první tř'Í'c]y korrlkursnicihJ ipolhllie{]álV'eik 
až do výš'8! 24.000 Klo" č'ÍIÍlaljl8! za posle.cl~ú mk Olel' vyhJlláJšlení' lwn
k ursu, ačkotLi tOl neil1'Í mlz,dla .sJu1ž/ebilú, nýohrž, odmlěn!a 'zl11'ocnél'llcova 
za vykona,né d!í10 (§ 1004 olba. z..). 

Co s,e týlče nalšic[1' zem~ b~. unelL"siké'ho pr'álvaJ, to,tiž! S10rvm1Jsk1a 
a P1orc1lk1airpart:,sk!é RIUlslÍi, up["alviUJjle j 1elšt,ě tam platu'ý o:bICI11'Olc1~1iÍ' 'Z;á~ 
k'QlIÚk čl· záik. xxxvn z mku 1875 pO'U:ZIB pl'á,V!l1IÍi ploměrYi ner 
SaJffilQlS,ta,tJlJÍ1cthobchOd~1'íiclll' jlec1iilJat'eJů Ve svýehi §§' 43 aJ~ 45, tot'ož-
11Jýclh s čl. 47 a.ž 49 našeJlO obch. zá:fuondiklU\,. actáile j~ou jejich 
mzcllo,V'é poměry upll:alV'ell1iY v §§ 92 a~ 98 uh. živn. l'áldu, čl. zák. 
xvn Z roku 1884, aJe prálvlÚl poměry s'amols:tatný1cilJJ obtc,hlodnl'Í1cth 
jednatelll (jeka.j'Í i tam na zákonnou: úpravu. 

Nutnn teclJy vCle~é'l11 úz,emÍ ČlS~. republiky pO/s,ucl pQls,Ulwvati 
:inst,itulc,i ISlamos,tatl1l)nch orblclbod~úcth jlecllna'te:lú, kupcú to, }JIO 1'0'Z,
lll11'U olbichlod'IÚllm zállwn,a, cl~le přeiCl!plÍ'Sll platn)rch pro. sml'o,u'Vu 
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(} dlílo a, p~10 smWourvu m'andJártnlÍl, jaikJož i cHe př'edpisů o, pl"á,ve,ch 
a po:viu1Q1loslte'clh klt~piCú. 

Jirn:alk jlelst tOIIl1JU v obloU nalšj1ch S'0'llS,edl1ích sltáitlelcth a sice 
v reprubli'0e l]ěmecikié i: rakouské, l>:;dle,ž bylo, j,ilž samosltatné oh
chod:ni j leda1a,te~sitví prod!roibnlJě upraveno" a sic,e v §§ 84 a,žl 92 řiš
skléiho, n,ěmeckéihJo' oblcih.olCltnílh,o, zákona ze dlne 10. krvětna 1897" 
Č. 23 něrr11i. ř. z .. a ve spoilkolV:énn 'Zák,oně rakouské repub'lilky z'e 
dne 24· ČlerlVna 1921, Č. 348 spoL z:álk. Neibiud!e' tekiJy od' mis,ta. 
pIJ.'olbrwt~ hlalVni záslady ' těchto, cilz~ch zálklol1'l::rý1ch p~ed!plÍ:sťl , 11leiboť, 
vZlůlk.lJy, na s:pole,č-né pŮldiě býv'affiého vš;eoblecl1'éib1o, ob1ch. záilmn.íka, 
vJ'lVlolanélIo v žiÍJvlot l1Ja konďelJ.'lelltci v NOIJ."Ímbe'l'ku uSIlllelSle'llím spol
'klo:vým ze dnlle' 18. pIJ.'ooSÍIl1lc,e 1856 blývalého sevepofJ.1ěmelckého 
SPO,llkIU, k němlulž i t,ethdieljiš'íi c'ísa:ř:ství mkouské l1'á[lelž:eito" a, kteIJ.'ý 
posuJe1l v podlsltwtě V' člsL };e;publice platí jal\!O, zákon~k ohc:h. ze 
17. pl'OIS!tlllCle 1862, Ylelsp. čl. XXXVII zák z 1101m 1875,. 

V. sihJolJ.'a zmlÍněném Z'á[{!01l11l S}ílON;.:'ové. ralmus'l\!é repub[iky 
o ob-ch. jledlna,toe<lÍ'clh, lz roku 1921 lze říci C81lkem, žie jest to c10-
piLněl1Jé vydlá'J.1Í §§ 84 aJŽ 92 řílŠ. něm. obch. zák., pďj čemž před-
11Ílsy o,h~edn1lě výporvěd!i a pr'Ov~sle, byly ul)fJ.'aveny 01b1d101bně jako 
s.htž'ebnÍ pomělry l1J8Islamo,statnj'rchoibeholCl,'niclh je'dina,telů = po
mom1Ítků, ač :s'e jiedlllá u pra:vý'ch, Isamosta,tných oibCJl1iod1ních je(u
l1Ia.teilú vktSltiľlJě o sm101UIVu 0' dlíllo a ,o. zm:ocin ění, a,ytš'ak obě tytOI 
klateg'oll'l~e poldobla!j:í s,e navzáljlcm tím, ž'e, j'Stou slt,ranou hOiS~)iQd'álřhSky 
sJa.bší a z.áivisl,o,n od: s'rý1ch -oiblcJlodníclh š,érfů. 

Co. sle týká rpÍ'le1dJe'V1ším dle.fin:riJc'0 Sa1llI0S,ro,tllJ"ch obchod!nich 
jelCllJ.}latelů, ted(Y i z mš~c:h 'z:á[\lonů llz,e vylVloJd.riJt, ž,e' jClst ob:choldnlÍJ.n 
jlednat\ll],erm ten, kleLÚ' od jJÍilléhlO (dlomi~1Jus n!e,~otii, GesdlaftslbJe~T) 
stáje jlelst po,věřen, aby zpr,OIs.tř,eidJkov:aJ nebÚ' uz;a,vÍrall obchodní 
jI8ld!nán1'i neho vůbelc; prrá:vnÍ jed'J.lIál1lÍ 'Ol věc:elch mOVlÍ!tJ"clh, 0' pl'áV'8'ch 
nebo p~wclÚch jnTIlélJ.1iem a na ÚlČlet -ofJ.lO[1I01 jill1iéiho, aJ vY'kiQollJál\~á tu to 
~ÍIl1l110st 'slamostaltně a pÚ' ŽalVtIJ.lOst:cnsku, j'sa kupc,em po. 1"0lzumu 
ohc;hodniÍ!ho. 'zá[wníku (§ 1 spoL rak. 'zál;.:.). T'a,to dlelfil1i,CC' 'spoLko
vé,ho. r:all.:ouského záikona 'o ObJcllúdln:ícth pomocruc:í'clh jest šir:ší 11Je1Z 
obdioiblnlá dlerrmuclB § 84 hš. něm.obch. záklolll:a" který j,ed1ná, ye 
svý1ch §§ 84; a.ž 92 o obchodním jle'dn:ateťs,tv-Í pouz;el p~10 u,žší ohol' 
olbcllOdlnúlho práva .. 

Od pď'~~hltzll1oé ' Sm10'llvy zprostředikovatelské, po,sud také 
v nwš1elll1 zá:konodláll~srt,ví z,vlá,ště 11leupravlené" liŠT SIC SmlO'llVa 
o Ú'bclhodinim jedh.m:tels,tví práJvě tím, ž,e .piield!mlětem SlW'O<llVí,Y zrp['o
středkolVwte,lské jlSIOU plr'ávnJ jlednáni taklé oh1edné vělc,i n:emo,vi
tý,e;h a že ' Z:JJll'olS1třeldil{JovateliphsiliU!ší odměna ji,ž' iz,a, pouhé- se
ZfJ.'l:ámelllru sltran, . kt,e,ré p~k Ulza,vr,ou sml'ouvu, ohilleJd!ně kt.e,ré jiÍJ1l 
ZIPil.'o ls'břled[;.:olVlatel (dloil:J.'aIZIOIV 'Wč) oq;n'ámil, Z'CI j'i možno, uČoini,ti· 
(§ 1171 lit. a) l1IáIVrihu s'lllbkomitétu pro reiVÍsi. nalšelhol obč.zákona 
z 1'01k,'w 1924.) 

Samrols1tatný obchodní jedna telli j1est v prvé ř'adlě pÚlv~l1en 
dbáti zá:jm!Ů Sivého mandanta s pe'čliV1os,tí řá:dného hupce, a, má. 
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dávati zleljména. slV;é!mlll manid1aJ.ltorvi (páml ohchodlu) potř181bné 
zprálvy, zedlIDié[l'a TlJepl'odl,eně 'O l(!alžklém ohchodu pI101 tO'ruOlto d!o
jedna,11ém, při čemž rllčí tc'tk:é za z,arvinění svých lid~ i jiných 
oSlob, kterýlch piO'lližcÍVlá vykonárvad.e svou činl1io,st (tak zvaní sub
ag1enti, § 84 ř:ílš. něm. oibcm.. zák, § 2 spol. rak. zá[Z:.) 

Tyto pOlVŮamolsrti řádlného kupcel dla:jí se' vyvoditi i pro ,olbm' 
pť~Slolb~110Srti! 'olbchioldlnlÚch j1eld1na1dú j,ilž také ny'l1!Í z předp<iJsťl čl. 282 
naš:elhoolbiC1h.záJkoa1a, a z ustano.Vel1Í § 1313 lit. a) našeho' obč · 
z.á[clo'llla. 

J '81S1tliJže ·oblchodlní j;ednartel, pověřený poruzel z:]Jir'ols.tÍ'edkorvá,
Dím ,0!bcJlOdů, překI10lči Isrv10u plnou mlo,c a uza:vřo oblchocl pro 
s 'V'ého ma,ndlan.ta ( Gels,ch aftshe,rr), tledly poikládá ,818' smlouva dlO
jeclnaná za SlClllrv:á1.ol1l0u, hlYlž' mandlanrt nepl10thlásill neljJ!l'odllieně, 
jakmillJeod ,sv:ého 0Ibch:otd~1:ÍIllI01 jledinatele, d'o'stru 'z,prMrtl. Ol u:za,vrl'e
ném oblCiholdll, žle jlelj. ·odmítá,. (§ 85 řílŠ. něm. zák.; § 3 SIPOl. zák. 
č. 348.) 

Kdlelz,tn Vlšaik. vnbo,u tědl,tO zá,lcone,ch nem přrffilo sltanmTeno, 
v Člem záJ,elž.í o~)ll'álVa1Jětn~ lJlo'L~hýcih IZpflolsti1edikJorvl3JclÍIch j,ed~1!a,t,eh1, 
přeld:pi'su:j e § 43 n3JšeJ1'O' pOljilšť.orV'a,c.í11 Io zá!klo~1ia, ovšettIl pOlslUd 
v této pailtii V' život Thevslto.upivšmo, že zprosrtřield!lťovalc"í jlHd:nateI 
piOljl~ŠlťOlV:alc:í (poljiiJšťorv~ltell) jest o~)jl~ávněn VlH svémodlV'ětví pod~šťo
v,acím př'i!j,illll:ati l1áVll'hy na u'zaIVIř'ení, p~'odJl:Oo)lŽ'8111Í neihol Změ'llU po'
jišlťoVialc~ ,8m~ouJv:y i .odlv:oláillÍ 'D3Jk'OIvýC'h ná",rhŮ', dále plřijiímati od 
pOlj~Srt11~llo1 proh1l!álšielllí o' výpo'Věd~aodJstlUpíu i j'Íll1!aká prl'Ohllá,šeni 
aOlznámenÍ, t3TkaM'c~ 81e poj,iš,tov'acího poměru, a lcone:čně d!Ol'lUIČO~ 
va,ti po'jis,tky a pmdLu:žolVaci lislty pOlj~šť'ovat8l1Ieil11 vylhobolVené. 

CO SIB, paik' tý:klá j,edll1ia,t ,elťl ·obcthodJnílCll pro uz,avjrrální smhlv 
(pl'l1'OffilOlCn,ý,clh jleldlniatelú), UStaJ.l0V'Ulj'81 § 3 SpOII. zák. rak. 6. 348, 
že 'olbchodnlÍ algen,t m:í'l'Že jelCl;nání ","el jménu a na, účelt mandanta 
sytého, UJzaIVírati j,en terhdy, kd~ž jlelslt k tomu 'zmolcněn. 

p~'O obor poji'š'ťorvání soulu'lomého pře'dtpistlje v;šak § 44 na,
šeho zállmna, Č. 501 ř. z .. z roJ\:Ju 1917, ž,e POlj:i!šťo ·vací jledl1a,terl, 
zIIlolCQ1iěný uza:vú'ati POljruMolVia,cí Ism10'lwy, jest také opil~áiVněn 
Sljl8dnati 'Změl1JU nebo prr,odJiQužení tako·vých smluv, j,akbž i pl'lO

hlálsiti VÝ1J10,věcl' aodisrtup. 
Prol 'OibIO[" na:šlehio pirálv:a mus,Íme vys tač.iti s p;řIBdpislem § 1016 

obě.. z.ák., dUe něil:lOIžJ j'elst ZJ1110lcnitel j:en potud V'álzá;n j:ed1náním 
svérhozJl.1olcuělTCIe plř'ekr:olčivšilho pIlnou moc j,e!ll1'u da;no'll, pokud 
slc.hv;áilil j,eda.lání jelho', nelbo pokud se mu dlolslalo pil'o,s,pě,c'hu 
vlw1JiJkt\;érho z '01l10ho· jre1cl!lláil1t1, adJái]le, .s. pÍ"erdJpi'Sem § 863 olbč .. zák. 
o 'kOtl1!ki!;ud'ei11tl1}cn jledlnání~c"h a opominutí'ch V'zhleidJem' n3J pravid:la 
ao!by:čleljl01 ob1chod1oVláni po'ctiViéh:o. 

SOluhlalSrrlě plřed[l~s.uji jlalk ř~Š. něm. zák. ohchod1ni, tak i 
Ispoil. zlák. mk. o 01b0h. jI8ldJn:atehllch, že l'zie učiniti platně oznámeni 
o vadách zboží, dále. pfOlhlá,š1ení, že sle <llivá, zbo'ží k dlliSPOlSlici, 
i jlinaká prnhJálšien~, jimitž 'zá~z!alzníik svá práva si zachórvává, -
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také ,opa'oti OIb!chrO!Clu:1JÍmu j:ed:nateli. (§ 86 řÍ!š. něm. ob.ch. zák , 
§ 4 · SrpIOtl. rak. zák:.) 

To' jest ' tak: zrvanJé pa,s,1vlltÍ z.alsltupo~ráa1í mandlanlta (dlomini 
negiotiů.) ob,c:holdb.l:Ím jle,dlna,tle,lem, a jleslj:. pl"O oblofl: po'j-~MOI\ra,clÍ' s.ta
nO'VefJl0 v t é pÍ'i'čině v § 47 .polj.~šť. nalšelho ,z,áJlmna z. 1'ok:u 1917, 
Č . 501 ř. z,., ž,e pokud! jlelst vědlomols.t P()jtiŠťorv~telova. p['áJvne zá- I 
v,atžll.1ál, žie jlest věd,omost jlelcltnatele pl1l!OmOCf)léhlo, (to' jerS.t k uza- • 
vírrální pQij~š1loV'a.cí smlourvy orp'rálvně!llléiho) pOIS:ta,ve11la, na ,ro,v:eú 
vě:c1omOlst~ po'jň :š,ťo'VIateworv'ě v př'íčŮlně po'jištěnň prvnějlším u:za,yře-
11Iého, kdež:to V'ědiomolSlt ~JIOruJhéh,o 'zpros,tl'edlkudJÍJc:íJho j'ednat,eJ:e, žle 
jest plolstalv:en,a na mrveň vědlomosti pio'j.i'š'ťov,a;telloivě jien tehdy, 
naJbyl-li jí na základě 'olZnámeni 11Iebo piroMá.še[1JÍ zpa40·st-ředlmjí-
CÍl11lO' j.edam:toele', k jlethlolžl piř:iJj :etr platÍ! telI1t o za zmo'CfJ1iěna. 

Dí'lillelžlité př'ediPr~sry, cl,MlJé. na ochranu maJ1CLantolvu (Gers,Cihafts
hem') p['o:ti nejpro'c:tivým otbchlodnjm j :edin:ate~ům, oib:S,ahL~ji s:ho:ra 
uVledienré ř~šl3k!o,-nrěmelcké a rak.ou:sdCé 'zákony oMeldlrlJě' p]a,tů z, d'o
j,ed~lIaiIlých oblClhodlŮJ Pfl'os,tř'ed'llidVÍimi j.edl1'a,t,e,lů S:aJllllols,t atn:ých, 
tOltjW ž:e pkllty talkio~é jes,to[lf)'á:vlJlěn olblclhtodnti jle:d~lIaltel přijimati 
pro s'vélhOl mlandJaf)llta, (obclhodhúiho pána) jlen t elhdry, kdlyž: m'll by,10 
dán:o k tomu zrv'lálŠltl1lÍ dlov:o,lenÍ ,old tolhoto" a, žle, takiomírtJo, plná 
1111010 O[lf)'aívnulje, olhclhlOdhílho j led~lIaJtetLe jleu ,pÍ'liIjúna.ti pwa,ty otdlpo'" 
V'udb.;járcí dloljled[llail1~n podlmi~llklám, alel 11Ílw li měn~ti pod:mtí:nky 
p1a,t:e/bní, dlolj:etdlnk'l[)Jé }Jíi uza,v!ÍfI'áIl1lÍ oib1cholďU a ,obtz,V11á:š:tě ne dlo'j'eclr 
náJvaJti smífl'Y nebo dálv'a,ti 'S'l:ervy. (§ 86 ~"elsi]J!. 4 cit. zákonů). 

V ý1jňn.nJkk'L p]altí Jmo oibiclhodb.ú j ~~iate,le., kteř'i j S:01ll ČM1l1Ii j1aiko 
s'amro,sttaJtl1lÍ oib'cthlQlc1'!ú oe,stuljtítci, l1ielbo,ť tyto jlelSt jů.lž dIlel z,á[{/0l1la 
pro'kJiáldia.ti za zmocn,ěny, aby vyhíralti kupnrí ceny z, pll:odleljiťl od< 
ni:ch 1J['0 j le lj~c[lI ma~lIdJaJ.lty uz,avl'ených, j[tk'olŽJ ~ dlátle". aby po,volo
valLii lhůty pl'a,tlelbfl1lÍ. (§ 87 ně1TIJ. řilš. 'OibICh . zálk. a, § 4, od/st. 3. spoL 
rak!. záik.) 

NáJš ,oiblCll1Jod!l1lÍ Iz,á~~o,njlk ,oibisah uj,e v čl. 47 alž\ 55 pře,d1J~s,y, ale 
jenom ohled~lě neiS!amolSltatný:chi o'bichodlnílch c,esíbU!j~cí'Clh" p~~aicuji
cÍoCIh: ve s'hlžeihnfunJ poměnll p110 jej~ch principáiy, a p!l"ohla,šuje je 
jmel1l0rvitě za, o'P~'álv'l1Jěny mlčky kl inkalslul peněz z, ptl1odle'}l! old nich 
pro principál,a uzavi\enýc.~l' i k po'volová.ní lhllt plla,tebuÍ'ch ·ohltedllě 
prodle'jllť Mrch. ' 

Ochraně tř'ert1ch ,0's:0Ib, s oihch:odlnrími jleld~k'Lte,l~ samo,s,ta,tný:mi 
jako Sle z.áISIt,UQJlc,i j 'elj~clh oiblchiodl!úieh pálm1 jleldlli:'l.;járc.íiclh, m Clen jlest 
c1Jarnš~ p[-letd~)~ISI .s~JlQilJ. rak. z.álklonla" že. tort~ž oib'melzenÍ záikjQll1[1 é plné 
moc.i oblc.hodnich jeld!n:a,tel11 má, platl1lo,s.ti vll1lči těmlÍlo třetím) lQ,sobál11 
jen tehdy, k'clyž z11aly obmez,e[ú to l1Ietb aJs,poú ZJ1át i mus:ily (§ 4, 
Oic1Js,t. 6.>, a j,els,t i ,dle nalšleilro pfl'!álva věci maJ.ldru1ltoMo'u, aib,y s,e 
prOlsltaJ1aJ pOlzJ1iámkolU v pílsem[)Jél l'e:gitimaJciotblch:oduíJho' j,ed!natele 
nelblot jlm1Jak, alby oblmlelZ,eil1~ to .:;:,tallo s,e z,ákaZ<11lÍc.tv'U paltrným, ja1{jo 
s dlt'11ihé ~traJ1!y lllIaljÚJ :zákalZl1lÍci kOfl1!alti p~a.ty j,en j,edna,te,lům , kte,Í'Í 
s'e vykálz,a.li plnolU molCÍ specQ,e,l'l1,Í: k inkasu, l'eda by šiLo o oh-
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chodm'Í cleslt u:jlÍlclÍl k pi1"0dlelj~ zlbo~í 1egllitim o,vamé. (§§ 1008 a, 1016 
olbIČJ. z,ruk.) 

PlokUldl se t3~ČJe aikitivl1iJho IZlalsltulP,ovál1í obchodního, pána j,eJh>o 
salilllolsltatnýl!n ,olbchlold!ruím jledlIJla,te'lem, vJl:zJbll'oj:il~ slPollkolVÝ rak 
Z,á~OIl1' obichodll1ďih;o, jleldll1JalÍJeilJe, j lelš.tě d'a\1šlÍm dme:ž~týim' opráiVněnám, 
t,o;t~~ ,žle mŮiž'e v zaJsltol\lpení: ,s,vého ,0Ibchod,11ího pána žláJd!a,t.i!,. alby 
sOludl ,zd~sljjlzil1:alclem ,staN zibiolží p'J.1od:anJéhco 1J11'0Istř'eldnhlo.tvím o:b:
choldl1ď1lJJO jleld!J.lIa,tele Piú l'OIZIUíIllIU ČJl. 348 oblch. zák., CIOIŽ však' j:ej 
l1Jelolprra,vňuJjle v pOlchlyJbnlosti {a,ík!é dlis:poil1!01vati zlblolžÍm tím, leč, by 
t ·o :polvalha, Z.bOIŽ~ n:utné Vlyiž;a:diolVlailla (§ 4, o. 5). 

A'č,koliv ne'S>8 smlouva mezi obclhod!n.il1l j.eidn:a,telem a j,eho 
zaTIlO'.cll1litel-em (pánemobohodnlÍm) znaky Ismalorurvy o d!íJ.ú a nikoii 
s:milorulV~ :sJuŽlelbn:í, jlelžltlo olbClho,c111Í j:edlllla.t,e[ s.amo's,taJtný n:epod
riZuÓlel :S1V~él s8..y, a svůj č,aJi> pll'a,C10lVlllí d1!s;posriclÍiffi pána, 'olblclhodin, 
k j leillo~ prř>ílkJalz,u a jmélllem jleho jledlná1 j'ako jleillo, zmolcněnelc 
(§§ 1002 ·a l1IálsL, §§ 1151 a nálsL 01b10. z-ák'J, .ted;y hlospoCUá:řsky 
jeslt prř,61C18 obchloldll1í j le ld[}ja,t>8~ z.á:viJsJ,ý na, svých zmolcnite1l.ich, a 
j,eislt to SmMUVo.lIÍ. poměr, ~ŽaléULlJjiÍc;í V'zálj:emnloru c11lwěl"u, tak jlako 
pomér .sil!u~lební. J eSlt tudlliž jlen s.cU1iValo'v'a-ti u:srtal1101V>8ni § 5 spot 
rall{]. z,ák. OÚ' ,olblchiOldn1~cih jleidll1ateHch, žiene!smlěij~ prři'jímati pWV'fsi 
nehlO jiil1lallmlU , oldmiěml odl rtr,eltÍlcill ,olslobl, sle, kt,ell"ýu.11.i Ulza.vira,j.i oh'
CJ1101d~ nelblOl jilllé smLoruViy pro Sívé obiClhodni pá\ny (mandnnty), 
l,eldla ž1e b~ t~to k tomu slVloli,Li, nebo žle, b~ tOl biyll01 o'b:J~clej,em 
vdlortylco.lIém ,0 'dlvět,vlÚolbclh,oldll1lim. (§ 13 zlák. 'Ú, obch. pom., č,. 20 
Ť. z'. z, 1910.) 

V pl'V~Ú ŤlalC1ě biwdle pOlslUr.?:lÚivati' prálV'11i poměry meiZioblchod-
11'ím j1e:c1lna,t>8illem a jleho ,o'blcilmld!ním páJ1Jem dle SIlll[OIUIV'y; mle.z.inimi 
dlOljledil1!aillé, kte~':á ZIlJIL'a:vidllla brwd:e pis'emná., prort-,ož1er .o lbryčejně j'sol\l 
oha klontrahenti lidé oblc;hocl'né zkušeiJ.ú,a t.el)Il'Ve, mez,ery V'e 
8mJú'Ulvě, neiblo' neljaJsllllál j lelj~ .zllllěníi blL~d:er za ll1áls, p1ols,wzolvati dle 
přledlplilslll o ,smLouvě zmOlc-ň'olVlaJcí a pro srrn>1olLlJIVU 'o d~il!o platných, 
j1alklolžl i ·dlle ulSlt,al1lorv:eil1i ·olbohod1niilm zákona, 'z.vlálště dl~e OhCQ10d
l1rnchl dbly!č:elj[Ů v ctortylČll1!ém odlvětví ·olbc.hodnMll 8181 vyt.v1uř'iiv.Ší'ch. 
(Čil. 1, 278 a nálsk obichl. IZ iáať., §§ 1002, 1151 olblč,. zárk.) 

Piíelc1!p<ÍJslŮ z,álkloll1laoolblcholéhÚlclh pomo'cl1Íc.ílch 'z 16,. leldo.1la, 1910, 
č. 20 ř. z., n8,lz eohclJobně lli, s:milulVn1lÍ pomlěl" ,0:bc~holch1lÍlcill jediltalt'eil.li 
u~iÍti, pOllllě,vad'ž je's't tOl zák,ml iSQ)leIC ,~eJ:nl~, pil.a.tl1iý jlenl 1)['00 jilSltél třídy 
obchodln,ílch pomo'cníků a zallll:ěstna,nI Clll jim vtom směru nal rove,ň 
po,Sltavený1ch, a ani spoL zák. l~ako'lliSký s,e ne,dlovolává po'dl)ť}~·'l1ě 
prřreIC1Jpisú z-ákm1a O> ,ohcn. pomolc.ní'cruca1, nJ'1brž olbo. ·a OiblChl. zá:kuna,. 
Obrzvlálšltě ľ1el~ze 'z l1ialš~ch z,á[{]Oll1ll dJO>V)o!C1i,ti', Žel by 'smlluVlní pomlěr 
obichoilll1lí:clh j1edha.t'e>lťl s:amo'sta.tl1ých s .i>8lj'~cih páillY ·ohchlOlCllní111li 
pOltflelb:o:va~ vÝl)lofVIěldill prř1e'cUclho,z.í ke ,fwému slkDlllČleni, pokud 
smluvně nebyla, vj'rlpI01v,ěcl' c1,o.j,ednáa1a" 

Kcl'e.žto sle v,šak' Ispokojuje rúŠsko-něm. .ohchodní zákoník 
oM80dlněl výpovědi smluvníh.o poměru samost.atných obchodnic-h 
jeq1natelů d1ojec1nanéoho na ,dobitU neurčitou , pOlvše'Cllmý'l11 před-
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pi sem, že může poměr ten kalž!dá z'e str:aJl vypov,ě-d'ěti na, šest 
týdlnr{'l ,p[ied konc'em ka!žd1ého čtmi1eJtíl, ,are že lz~ j,ej z duležitého 
dŮlVOdlu ,gkloQ1<čiti i bez před1c:ho'z,í výpovědii (§ 92), - vypočítává 
spot zálk. rak. republiky a:rctiť jen pří'klad111:o , j:ak dlos:věd'čuj!e 
slovo ,pbzvlál&tě" v § 22' dlů'Vod'yorpiráV'ňujrucí páll1Ja obchodu 
(Ge,S'cháftsihe11r), a v' § 23 d'Ůvotdy oprarvTIu1jlÚcíO'bchodlrúlll'O' jed'- I 

' nate,le zr'Uš,iti sm:Iuvlú pomě,I' bez VÝlpoV'ěc1li, kt8'l"á jinak musí J 
býti 1)1':0 obě strany s:t8ljnál, ISiÍc:e by platil3i lht'lta cue:Lš'Í: z nich 
(§ 19). ' 

Dlů'Vlodly ty jIS O'll zř'e1jmou obmě~lou p'ř'edlp~s,ú V1JÍ'Pov'ědních 
obsta,zeruý:clh v' §§ 26 a 2,7. zák. o oblclhodll1i~c:h 1JOlIIllocnic.ilclh č. 201 
1910,a lllV'áicH se j3ilw, dfCrllelžité diťllVlOdlyJ, 'zleljména op["'alVií.ujíCi pána 
obc.hodiu k .okamžitému uušeni smluvnílho pOfně['u" a, to v první 
řwd:ě nezplŮislobiJ:ost obchol<hliho jled~lateLe vykJonáiva.ti s:vou čin
nlO'st" d~ále dopustil-li ISie jieCUl1iate1o!bcho<ll1iÍ takov:ý1ch j€lclnání, 
kte,ra jej činí nehoc1[1Jýill1' d'Ll'Vělry j,eho ,obchodlnílhlO páil1a, z,v1álště 
přij'al-li pr:orvisi nebo j,1n:aJwu odlměníu oc] tiíettf ,o,slOiby proti p~edJ
púsu § 5 sh:oll'a, již citlolVané11Io', dhl'8 dlod!al-l'Í ohjledJláv:l~y, kte'ré 
vůble,c nebyly uclěl1eny, neblO' když uvede slV'élhto' obchodhilho pá[)a 
i jinak! v podstatnýclh obc:hodnfch: zá:ležtitols,tedh v omyl', dá'le 
OpÚ'ln:ilnle~li 11le:b:o, zd~'álhá,-li s,e býti činným l)m pá!llla obtcho dJul, nebo 
PIOrulš.1-lri jhní: poidJsttatmil ustan10iVIem srolliouJV'y', a mon.e,Člně, do
pustil-li s,e nálsihlol'l,tí neho z,nlalČllllých urálžlek na cti pll'o,ti svému 
o biclhloid!nímu pánu, aLnelblo, bYt-li II V'arell1 konkum na jmění oh
chlotdlnilio jledlnatele. (§ 22, C. 1 a,ž 5 slpoili. zák rak,. o 'Úhcill'Od. 
j eclhlate1wch.) 

Napmti tomu uva~eil1lÍlIIll konkiuIl1slU IlJa jn11lěl1i pána ohchodu 
ruší se úplně již ips:o factlo· poměl' smluvní! mie'zi ním: a, obclhodrcim 
j,edhla,t,elle1ll:, ale j'est pOls:~ed!n:ělj ,ší povil1len při netbe1zpečí v pro,c1'1enÍ, 
ahy ve siV'é činnosti polmačo'v:al, a~ lze učiniti jinaké, op'atÍ"811Í~ 
aJJe vše to b elz, újmy p['áva oblcJllodinílhlo j ledIIlJate,]~e , na. nálhradÍtt 
škody vzniklé jemu tim, že byl uval1eníll1i lmnJ,u!l's:u z~"ušlen po
mělI' 'smluvtnlL prř:eldJ .ctojed!t1IanolU ~hútou, na illž hyl uza,Vře'l1', n ebo 
bez V'Ý'P'ověd~ Istanovené Ve sm:1ouvě. (§ 27 'S'pol. rak'. zák.) . Jako 
dŮJVorcly clŮ!lle,žiM, optralVňujicí 'ohc11iOdn1ho jedi\1la,tele k okamžitému 
Zl'UŠI8ll'1Í slIl1lluvnílo pOIll1:ěT'tlJ be:z výpovědi , uváidti ~ 231 c.it. zálk. 
opě,t jlen přikladmo l1ezpúsobi:llost jledIl1la,teloV'u vyko[1áv,a,ti S;V'Oll 

· čiIlJno!s.t, a tl8'clym:ohlou z tol1.O'to dlťllvodlu OIbé ,strany z'l"iu:šiti 
poměl' SIll1JU'V'l'1Í , ,c"\IáJ'e podobně jalkio v § 22, č. 2:, dlolpust,Í-li se ,pán 
olbcthotdtlJ s:e své stra'ny oproti ohchodnímu j'ed'nateE nálsilnos,tí 
nebo zna,čnrýc1h llJl'áiž,ek na, cti, V1zd1á-li 'Slel 'Páln orbclhodlní p'r'o~o'zn 
orbchoď,ního odvětví, ve kte~"ém byl ObICh 'odin~ jedll1late'1 hlavl1 ě 
čÍ1m3Tll, a lwneč'ně zkracuje-li nebo zad~'žuje-li pám Olbcmodltl 11'e
opráv<něn'ě provisi přírsl'lllsej ící obtc:hodmmu jred!na;te,Ji nebo, porušu
j,e-li jinaká podstatná: ll's.taJ1<o,ven,Í' sm~'ÚILlIv'y,zvlálště j,eclná-li proti 
svým po'vrlmosterrTl' c1[e § 10 cit. zák, tu' j8'st, nedá-li oblchod1Ú" 
mu jed!nia-teli piřiměřené od'škod,nOOlf za to, že mu zamez.il pmti 
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'úmluvě vyděla.ti si prl'orvisi v objemu c1Joj'el(JIJ:willém 11e[>:o oloeká,va
.n ém dle u6Íiněný:cJr úm~:uv, nebo, kidJyžl ú jmaJ tak!to :sti:hla ob1ch;odL 

nílllo jednate[le tím, žle, zcizil za trvátní poměru 'smhwního svůj 
podlr:lIik, nebo že prodlej zbo,ží předla]. společné p~"odejně (lmrt.ehl) . 

NejdJůlležitějšim právem ,0bobodllÍlho jleclnatel,e oproti ,ob~ 
chod:námu pánu jiest aa:ciť námk l1Jal odměnu z,a činnost vyvíj'enou 
pr,O páala obchodu, kt,erý bývá smlu'V'l1ě c1iojednán aJ zá[,ežío oby
če.j!l1:ě v provrs,i, to jelst aliquotlri, pe:rcentue!Lní čá:sti z, 0en pro~ 
d1e,j1ov:ýdl ze zboží, j,ehož Pl'od!61j j,edilOJa,~el ohchodní zprros.tíJed'
korvaJ, Ztťsikav odJhěl'ati::le nelhol i IUisrkutečniv pl1odie,j" k čemuž 
nH1Jo,hdly phstupuje i peVlllý pJat (fixUIm'),zá'viisi'Ý na ve!Likos.ti 
olbraltu, to j.elst odbiytu zhož.í: od j,erdlrua;befe ob1chodního Zp110lstřeď
k O'Vlané:h'o, llIeb i podH na dhs'aiž:eném taktO' zisku. 

Alby mohli ,obchodlli jledlu\,teJ konJtro.lovaJti .a vypoČíSit.i pro,visi 
jem,u ;př'Í!Sil:ušejicí, mlái cUe j,ud:ikat,ury s:tálé nalšeho Nejvyššího 
sloll~du v Bmě nál10ik:, arb~ mu vyrd1aJ páil11 olbc:h!odlu SlelZllllim ob
c:hod'llJ jed11!ate~em přímo l.lz ,avř'enlý;cll1, a:llel Iliení Opl'álVllěn žádati 
zla nahlédnutí dlo ohchodních knih svého mand:am.lta" polkud .s~ to 
smluvh1!e nevyhrr'adlil, ani nemá právo přídTž:eti z,a,sltupo'Vanou 

. fil'!lnIU k pří:sa:zle vyjefVIOtvad 00 S,PfJ:á'vtruOls,ti ,a ÚJpillI10tsti 's.eznamu. 
(Čl. XLII ll'V. zlák. k. C. SI. ř. , Rozll:. N1e.jv.solUldiuJ,. ČJ. 2692 a 76-96 
Sb. 111. SI., wzlh. z 10. 'lisltopadu: 19'30, 6. jl. Rv: II 6(30.) 

S~leljil11ě :slta[1JOfVIÍ! tak!é §§ 6 aŽI 8 spor. rak. zátk. o obicho<lli~ch 
jledtLlla,teil1í!ch, že jim záslad1n é pří!silJulš'ÍI prorvisle Z,a! k ,aždlý obchod 
jej~'ch čU1Jnols.tí k mílSltu přiš'tý, klterý:žtÚ' nán'ok Slel zisk~\vá:, ne
bylo-li j~nak'é úmluvy _ uz.avtř'e;nám dbtY'čnélho obcillod:te, a~el žle 
l)atři oihcihod~l:irIllU jedll1Jatelli v pOIcl1ybnosti mrok nal pro'vi,si také 
za taJwV'é ,ohclhiody, kt8ll'é za trvá:ni smhlV'níihlO p!oměi]'u be~ jeho 
blelzprO!sltředlníb:o pl~slolben:í p'ř'išiJy k iIlllliSitu l1leú zá.ilťa:zll11ic,t,vem 
jím příd1ěil:enýim lleh ,odl mClll ziÍlSlk!am.ým .a melzi p~em obchodiU 
(př:íané obch:odly) , kdle'žto by~liohchodThi j1edna,teI vysl~o,vně 
zřÍ:z,en pro LU'čité úz.e,ll1\Í jako výllu"adlní zálstulpclel pál1Ja ohchodu 
11Jelbo pro 1UIl"čitý kmh ZákalZlÚků, tei~ ž;e· mu pil'IÍIshtš~ v po,cihyb-
11J0!sti pirovise také z,a takovéooblch'od'y, ktelI'él vúb1elc be,z jla
ldéhokiollÍ j'ehlo :SPOiltUPlI'sohellJZ,a trV'áallÍ 'sm~uvníhlÚ' poměm bruď 
pálnem ob:chodu neho p110 něho by1y UiZlavřeny se z,áJkaznictvem 
11láJ,elŽejfcím k llZlem'Í ob1clhodníill'O jledlnateJoe' (okresní čili obvodoví 
a výhradlní z áistll'p.ci , t. zv. nerpil"Ímé oh~hod~). 00 IS;8o. týká! ob
chodill p~'ode.jolV'Ých, platí nárokl lla pirovisi, není-li jiné úmluvy, 
z,a nabytý uza,vřentían: obc'hod1u jen tehdy, kdlyž d!01š1a pla,tba 
páJnu olblcbiod'll a to j,erndle pomě'l1U d!oošlého obnosu. 

Nedb šlo-li k PQ'ov1edlell1:ÍI oihc[}od~l llle!blo k V'Zlájerrmllému plnění 
Helt,íh!o, '8 null'ž byl obchod doje,dJnláln, 'zcela nebo Z,Čl..1Jsiti v cl:ů · 
sledkJU clhoválÚ :s:e pálna obclhtOd/U, illIŮž,e ,obchtOdnr j,eidnaJtJel n~c 
mélně poižaldlolVia,t i pilnou provis,i, lec by s,e s t.ran'Y tŤle,tíllo b~ly 
da,lny c1;Cill;ežité dllloVlOdJy lXO ono clllo'vání s!e pálna obcJlodlu. 

P1olkulc1 však není odlclhyll1élho oibyčej,e pro, d:otyonéodlvět,ví 
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obicJllodní, ne,ťlJa,bývw se náJ.'oku na p'l10rv1Si pouhým jmenovaním 
třetí osoby. 

Těmito ustan,olvenÍmi O> prov~sti liší se iSm~ouva j,edlk'tte'lská 
poldsta,tně otd' sml'ÚIUJVy zpro:s.tředk,ova,te~isk!é, při kte~"él nálrok na 
odměnu vz,eddle Z,prl"08rt;,ř eldlkovat,e~i, ne'nÍ-li jinak umluVlerrlo, tehdy, 
lkdyž smlouva byla učiněna jlehlo z:prr"OIstř.edlkovánllÍa:rJJ nebo na, 
jleho orZ11álm:ení, nerbo jestliže zprolstř,ed'IDo>v;ail:,el j'en olz.naJči nebo 
pl'ivecle určitou 'ÚIS'ÚbrU a kid'yž s n~ teJlJ, ki(llo odměnu sHbil, tÍ"ebra,s 
i po'zlcUěji be,z Zp[~ostřledfkoiVatelova; vě'ďomti 'a ZiPlI.10lstřeld!lwvmí 
i za jrillý1ch pOdnnM1Jek Smr]OulVllll ujed[uíJ. (§ 2171 a ná,v'rhu subl
loomitétu pll."O reiVÍsi ,obč. záiki. PPo, cst. repLtbW{ju z, l'oku 19'24, 
§!§i 534, ods.t. 1., 546 uhler. oblca-t. z,áJk., §§ 9'3 a l1'áls1. řílŠr. něm. 
ohch. zák. ) 

Ohledlně obc:h o dll]!, kt,el'é přišly k :Il1IÍ'stu alŽl po Isik,ončell.1.i 
'Smluvniho poměnl, sltanovf § 9 IspolL. mkL záJk., že přís'luši za, ně 
,ohclhodnírrn.u jed'l1ia,ter}i piJ:lorvi:Sie ' jlen te1hdly, ' klcliyž biJI]: obchod od 
l1!ělhIO zapio,čata tak připra,v1eQ1I, ž,e, lulz'aNT'enlÍ j,ehor jle.st hl:a,vně 
př1č~st.i jeho činnolsrti takže náJelž-Í-li v:íicle 'ÚlbclhodlnÍ111 jednaJtelům 
námok na piro>vis,i, tedy máJ b~Tti 'ShllŠIl.'lIým zprťm,orhem ll1e.zi ně rOlz
dlěleil.1I3J cU'e poměl'U j,edich činnosti. 

V$Tš,e pro-vÍlse řírd[ sle" neniÍ-li jinak dbjled~llá;l1to, cUlel sazeb ob
vyklJ'nch ]JI1''O d'otyč'l1é ,o'b'chod11í oc1ivětví v siÍd~'e ohchoc1illJÍiho jred
natŤJe1 8l, při čemž slevy, poskytl1luté od pálna obchoditI tř,e.tímll, 
lzie 'odl)olcíls.tipfi vý}:lrOlčtu provise, ač nen~-li ,00c1Iclhylnéh,0 obyčeje 
pTO dbty:čné odvětvi OJbcrhod~li, j:en teh:d'y, byly-li ,při uZ2.iV'Íil'áJnf 
obchodlll dloj,edll1'áJl'y, (§ 88 řÍiš. něm, oblclh. zálk. , § 11' ,s;po1. raJko 
záfk.on.) 

Naproti tomu nemuže však OIblclhodbÍl jedlnatel žiálé!lati ná
hr'adltl vlšJeohe,cnjl:c:h nákJ~adltl ,aJ výloh obclhlodlováJním j,eho vzni
kaj,í:cich, ale není-li jiné úmJuvy neb:o ,0dibytnréJlo oibyčed1e', má. 
min na,hl"adliti pán ohClholc1ll výLohy za po~·ta" te1llegramy, telefo,
llické ho'v'01'y a: vz'o.rkové k:ufry, j,ako~ i 'Z,8J zvllálŠ[,lri hOltlo,yé vrý
lohy, které musí UČÍll1iti v cllllslelc1rrm plika\zU' obdl10cThllÍho' pálna 
(§ 12 spo,L rak. zák.). 

Súčtováni pll'O'vis.í sle konái, a,čli nebylo jiulak cloj:edná:rw, 
dle něm. říš. zák. obch:odl1ú.h0 ke kOllci kalŽ:c]éft1,o ka11enďáJřniho 
po'lo]etí (§ 88), kc1le,žto :spoL mk. záklon rs,tail.1lovi lhůlty kil'altiši a . 
sice čtvrUe.tnlÍ (§ 14), a Za.'llŠí-li 'Sle pO!llllěT smhlvní piield Uplryntl
tím kaJen:dMního čtmtl>e:tí, tedy máJ se súčtovati clo j,ednoho 
mělslÍcle od he'lvýmÍ11e1čnéJho z,í,skáinr náa.'oku na, pl"o,vi's,i, a múž,e 
ohc:h:oc1il1lí j'ec1lla.teI žádati záJ:ohu prřiměře~'1o.u je1ho pOlhle:c1!ávkám 
a jle'ho hotovým vý1lohálIDi. (§ 14 8113'01. mk. záik.) 

N'áll'oki na provi-si stává S!8I sp1atný1ll1J toho 0018:, kdy máJ hýlti 
dae zákona neho. dllJe c1loj:edUlálnm mez,~ sltran,auni pWVlec1leno :súčto
váJnÍ. (§ 13 spol. l"ak. zák:.) 

Při ,gÚČtoválÚ m'Ů:Ž.e ,0bchlOdhti jedll1ialteJ: 'ž>áld~ti prám ,obch1oic1l
niho, alby 111111 cla,} knihovní v'$rtah o. o:b'oo'odI8lch, za něž mu pří-
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sluší provi'Se (§ 91 něm. říš. ohch. zák.), § 15, ,odls,t. 1. s,po,l'. mk. 
zákJ.) Osvědčí-li však ob1ch'o.c1nlí j'edlnat,el], ž·e j'e:st 0'llertll klnMlo'vní 
výtah nesprávný neho neú'plný, neho že mill b~l ·CLokol1lc.e ode,
př,em., tedy- muž'e j~ž i před spO'l'em naiVIrhnouti, ahy o,bchJodní 
páo.lp~:eldiliož!il své ohcHodní lmih.y II okresaúho SOillld:u, kďe JSOiU 
veICLe[l;y, a naJhlédlne pak cto nkh so·tdc,e., prřiblrav k tomu obě 
s.tra,ny, ale j,en ď0' záQ)~S,ll , týkajickh s,e ná110kŮ obbhodlního jled
nla,te'1e a .clo O'Sta.tllllÍll1O' j<e'jich obs!aJhu jlelll potud:, poklmi! jest toho 
tř'eha klu pa-ezkou1še'l11< jleJjich ř'ádnéhia VleldlelnÍ!; v1z[1le,se,.li však ~án 
ohClhod~ú odpo;J." proti tomu, ahy; oblclhodlni j!eCLl]atel o Sloh~lIě , do 
kniJl llahMId'l , nalř],(l'í sloudicJe naMé!d'l1utí s,oudhfun' zmalc:eIl1l, ne
dohodln,ou-li 'se s tran,y lm spolle·c;nJétho dlll'Věl'l1ika, při čemž' v Q:sltalt
n:Í:lIlJ vztahuj í se prř'ed'p~lsy civilníJho sloudní!ho ř'ád'll V' zajištění 
cll1k3Jzlť a o útr:atáJch řiz,ení na toto l1IalhlMldlnuti dlo knih. (§ 15 
cit. zák.) 

BY'10'-li uj ednáno', ž'e odměna obchodního. jedln:atele mii. zá-
1ež,eti z:cela nebO' z,(~álsti na PO.c1líil'Ll z,e zisku Zle v,še,clh nebo· z 'llll'ČIÍ
týcill oiblclholdlúl, neho že, má býti z,~sk jinak P1'0' výši odlmě~ly roz,
hodltllj!Ílc:í:m', tedly j1els,t s!Ú'čtoiVIa.ti po tlplyu.ltlltí wku na zá:ldadě 
b ila,n Cle,. 

V těch,to pŤ:íJpaJCLeclh j e,s,t obchlod!ní ctledh.1Ja,te:~ OpJ"áiVllěn žá'dlat.i 
za nahiléd:nutí do ohcJlJodh1Ích lmih pána obchodního, pokud! jles:t 
toho tř,eha, ruby moh1ia. býti piíelZklOuš,ena SpiráiVnost sú·čto'Vání 
provi:sle. (§ 16 cit. z.ák.) 

Ta,to u staT1JDVleJl1:Í j'SiQ'l\ z.řie 'jmlou ·obmělliQlt~ před1)~Slt §§ 10 a,ž 
14 zák. o obchod. pO!lTIlocnícíchz1e 16. hstoiJ.)~l(lu 19,10, č. 20 Ť. z., 
aJJe nelze jim upř.Lti,ž,e ř€lši ve!ln.ni š,uasrtJně se: sllušným ohledem 
n a zálj~ny obou s,traíl1 zpúsob a, podhnlÍnky nalhlédn1Utí db knÍlh 
pána ,obchodního. Co Is,e týká! otálzky pll10mlN:>JellllÍ nátl.'okll obchod
niho jledinat.ele, s:taJlo<VÍ. § 17 srpoL raki. zálk., žle s.e ,!xromJJČIIljí' jak 
nálroky na P['OV1StÍ, ta,ki i na náJU':adiu hotových výllO!h ve Ťiř6l00 
letech, a sic,e čí:taný1ch u náll10kll do vz:á.jleanJllléhio siÚJčto·vá;n.j, 'od 
Imllllc.e rlOku, v něm~ b~lo prOV'edl6l11l0', u ná["okrl~ nepojatých do 
súčtováni však od konce mku, kdy byl po!IIliě.r smluvní zd'ušen, 
a 1{jQ'llJeIČll1Jě u nároku, olbledně lli0hlŽ: mělo býti s,ú,čto.váJll!O' až po 
zruŠJelI1:Í poměru slu'Žebnílho, lwnc·em :r:oku, }{]dy m~llo. býti pw
v'elcliellJo súčto'Vání, při čem1ž: stav;í s,e proanilčetL1l1, jialli:lllliile, byl náll'ok 
na odiměrm 'U pána. oib,chodtního ohlálšen, dlokuld nedlOj:<1e pÍlSenm:á 
odpolvěiď 'od: něho. 

Ta,to tříl'etá lhút,a l)Q'ot1lil0éni .0dQJOivídlá; předlpils,úm! § 1486, 
č. 2" naŠJeho ,ohč. zák, dle něhož ve třed.l! ]etelc!h se pro,m[ čitllj,í 
poh!le1dlá,vky za Výk,Ol1 PQ'a,c:Í neblO ji'l]akýlc:hi výko.llJll' v pr.o,voZle 
žtÍV'nos,ten!sk'é~n~ IUl!pedcém neho. vúlbei0 ·obchodlnIÍlIn. 

V § 18 spol. rak. zá.k. bylo při'zn(mo olbclhodl. jled~lateli 
kupe'0ké prá~vo ret,en:ční za podmínek čl. 313. a 3-14 obcll. zák. 
také k,e Vlz.o,rklNl1 oldlervzld!alllý1cih jiemu od) pánu ohClhochú'ho a.le 
s tím d!alším dodatkem, žle předlpilS čl. 313, odlst. 2·. obch. záfu:. 
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I1ie,vadlí l1platl1.'oiv'ati pdlvo relteuoThÍ (z,adll'žúV'ací) na vzorcích, 
kdryž byl poměr SlrnJ,UV'lri me'Zi srtra.nami z i'ušern, pH č,emZl však 
je&t povmen ,obc1hodhli jelmlatel} bez oclidaldu vrátiti vzorkly, jak
mile Sl10lži pán obchodln:i k SOiUdJu obnlols ,ocl1povídaljí,cí c:e1ně V'zlQ'rku 
nebo Výlši pOlhledJáJV'ky, neb'o kJdlyž: dJá: ji:IliolUl jli'Sto1tu 'z,a; 1JentOŮlbnos. 

Predlpi&em tím mění sle Vle pfl'OISrpělClh ob1clhlO'dJního j led~1Jatele 
ustanovení 01. 313, o,dJsrt. 2. na:šeih1o oblch. z.áiklo1na" dll'e nělho,ž, 11e
vZil1JÍkale retenční práMů kupecké, k,d~ by z,adležl8:ní př1edJmětú 
odlporoV',a~o pHkalzu ucllě,lenému odl dl'U~o:úlk!a neblQ záNazku pře
vZJaltéliruu od věřit>eJle naJdrudiati ~ ~edJně:tY' UIl'čitýlm zp,úsobem, 
tedy při smlouv'ě j'edlna,telské vrát1ti j,e po' Zl"UŠ'elllÍ smlou,v,y o,b
chodb:lúmlU páJlu. 

OClhraně obou 'stran swouži ďa~šT Ulstamo,venlÍ § 20 s'poL rak. 
zák,dile něhož v odlV'ětvÍch OblC!hodlní1ctih, vekJterj'clbJ hlavní 
Pl'OIV:OZ j1e:SIt obIIliezen lla určitá oasoiV'áJ 'Obldlobi! (tak z.va[}jél slelz'Onní 
ObCihŮldJy), V' případ'E) c1lojiedlnaiJ.1Jé kira,tší lihúty ThelŽ zákonné neho 
byl:a-li výpóV'ěď vll'belc smlouvou vyllou,6ena, nelSmí býti pOHlJěl' 
sn1lltllV1n:Í ,od žác1hé ze s,t11an tak v'YlP'olVě:zlen, ž,e b~ se končil 
během ornooho časovélho Ůlbd10bí (s'ezony) nebo helZipjl',ms,tředně přled 
nim, le,dJa ž,e by str~ma; některrru miěila dMe1žitý dJúlVodl z,l'Iuišiiti 
pOITllě'l· smwuvní. 

Pia straně smluvní, vinnél př'edlČla~mým z,ruš:ením. poměnl 
smhlvní!lw, mÚ1že spolukont'l'ahe[1it žádlati z,á nálhrwd'u Šilwdy 
jemiU tím zlp<Ů.s'obené', což platí i pl1O' pí1ipad~ pi'e,dlCalsnéJho, zlLLŠlení 
sm~louvy hez d1l1eIŽiŮtélho d'll'V'odl1 l1Ieho pil10 .péřípaa v'ýlpoV'ědJi ·dJané 
v S81Zl0IJllÚm odfv:ětví Y l1Je'V'č,alsl, a má v obou těCJhto pi'írpad!eiClh 
dl1Uthá strana y;o'lblU, cthlce-li mís,to ná[hiraicliy šiklodly žáJd1aiti za 
slP'liněni sm1ouvy, kdleito, jlsou-li obě ISltr1any ,rirnny piře.clJČJalsil1ým 
ZTUlŠlel1.ÍiIIJ) poměrru ,son:Iltl'VnÍ:ho, 11olzihodine sOIUJc1be dllie volného uvá
žlem, zda a v kterl"é výši něikterré z nlieh pl1isalUJš,ť n:á;h!rrudia (§ 24 
spo,1. rak. zák.). 

Tyto předpisy j'sou zřejmě piřevza,ty z. § 3i2! zák. o' obCihod. 
pomocnJí'elc1h z,e <fue W. ~e'dltlla 19>10, č,. 20 ř.z, . a 'z' § 9'180bč. 
záik. Z:V'láJš'tniusrtalll0!Y;emi obslahuje § 25 S1p01. ralk. z~oilla. ve 
pIl0lSpěch ,0IbchodTIÍlc'h jeiclhlalŤJerll~, zab'Ývaj~c~clbJ ISle vý!h['a,dne nebo 
přleválž:ně vyhledlá1vátrhlm zá:ka,zn1ertV:a (rukVŮJsŮJci) a sice, tak, že 
jim patli píiměř1ené ° d;š:kIo,dJnění , blyl-li pomě,r ' sm~uvni zrušen 
přeldi up'lyrnutí:m tři rokú V'ýl)JlOvědfí odl pá[La lob1cihIOdiní:h;01, amž, dal 
ohClhodlni jed/na,tel svým zaviněl!1Jým clhová!ním dJúiv'olc1lnioru přič,inu 
s:-vému ,ohchodnímu pánu k péřted1ca:sniémlt zrušellli nelbo, vypoř 
SVWIUJ obchodnímu pánu k piř'ecllč'as[}Iému z::mšlelllÍ Illelbo vypo,v:ě
zení poměm smluvního, ale j'ern:d!ále tlehd'Y, kdlylž' vlzniklJy páa1Ju 
o,blcthodllimu neho jleho nálstupci už~tk,y z oibohodlnílho s,p,Olj'ell1í 
sez.ískan.ým talkto záik!aiznílk:em od: ,ohcihJo,dJn~ho jeldlnla,tele, trva.j~cí 
ještě po zrušelÚ poměru ,smJ,llJv:núibb, aJ:e vaniká ná:rok ná.lhradní 
oblchod!ni'ho jedil1ate1e tak,to l1abytý, neb1yl-li :souldJně upl.a,tňo'váln 
dio tří let po z,ruš1enÍ' Ismhlvn~ho pOmJěru. 
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z § 36 zák. o obc,hord. pomorclD!Í;CtÍJch z 16. leldinla 19'10, 
,Č. 20 ř. z., byllO pře,vzato do § 2:6 sp'o~. rak'. zálk:. 'I1istanov:elllí 
o konkurenční (ljo!lJoižlc~e, oVlšem IS tOIU ZIIlliěnrouJ, že jlelsrt vůlbe!c ne
plartné kružldé dotjedlI1áiI1JÍ, k1lerým b~ b~l po ISlknlllřJenéim p,oměru 
saniluv'lÚm obme1z€u ·obchodní j.edlnatel v:e Isvél výldě~elčJnél 0Íl1.'D!0ISlti. 
Podloib~lě jak<o, zák:orl1 () oblcibJordmcihl pomo,c'll.ricíiclhl ve ,svém § 40 
stanoví i spoL rak. zák. v:e sIVém § 28 V1e ,plJ1olslpiěclh hOlspod!áiřsky 
slab1šrí st~~any, to jieist samolStatnÝ1clh obicm.old.iI:ticih j 'ednatelů:, ž'e 
IlJesmlěd~ býti plřerdem smloulVrou v jlerj!i.cib: l1e[l11iosprěrclh zrušeny 
anioibimJelz,elllY plředlpiiJs~ na jred~cihorcthiraIDJU illlm;é v §§ W,odlst. 1., 
14, odst,. 2., 16, rodist. 2., 19', odlst. 3" 2'4, 25 a 27) od!slt. 2. (tak 
zvanÉ! piliedlpisy dlonucoV1arci!). K vůli pr13eMeldlnolsti! buďtež, tyto 
d0'l11U\00:v;aci prřerdt>d:s~ krá~,cle ThVíeldie!l1Y1, 'a sli!cle' jslOU! to': 

1. Obchodln:íllIlJU j,edm.at€li ~řffi[UJši prřimě~ooér odlšklodné, 
bylo~)li mu proti smilou,v:ě pálllJeffi o:b!chlodWm! Zame0eil10, a;biy! rsi 
yYld:ělaJ: ~10'vise v obj'e;IIll\l dloj!8dmiaIDéimJ !llIeibiol aSlptoiň očekávaném 
d!1e l1JčinělJ.~ého, ďojredlnální (§ 10", odst. 1.). 

2. Ob:chro.dill j .edJnate~ mÍI:Že žádlati z,álohiU" odlpolV1íid!aj~cí jrerho 
pOIh!e,dláivl{ám pil'o,visill'Ím IlI8lpodmmJěrrlJě, zíis1lmmJým (§ 14J, odst. 2.). 

3. Ohchioldlní jleldlnate1 m'Ůžler 'žáJdJaIti o ISIdlě1em výtarhuz. oiblcib!oldl
l1'1ch knih o obchodiercihi, z nic.h?J mu náJl!elž~ !p:roviser (§ 15, odislt. 1.) 
j.a.ko~ i o pfedlož~erni ,0rblOOloidinírCilll knih již i p[ie'd! :sporrem u olG'els:
nÍlhro slo'1.ťdlu:, v', jielhož oibrv'ordJě se orbclbodlni kil1ihy IlIatéz;a.j~, oSlVěld!čn-Li 
rres,práMnrolst n€ho neú:pilnosrt knihoV1úl1JO výtaihiUI (§ 15" odls,t. 2.). 

4. ObclhodJní jreldna1lel illIIillle ž~ld!ruti za naihlUé1ooU!ttÍJ d!o kJnih" 
pokudl j1e tolhlo potřeba k~ ziklouŠlce. o' vlý:prOlčt'U jlelh!o ISmiluvenJéiho 
PJ01dií:1tt na z~sku (§ 16, oidlst. 2.). 

5. Lhůta výpovědlní musí býiti v'žid'y p!I'o oblě :stltalny s;terjrnát, 
a b;yo1y-li d'oj-edná.'ny ne:ste,jJl1é lhůty, plati plI'O obě lhlfi.ta:, kt.ell"á jle 
d!elš] (§ 19,odist,. 3.).. 

6. Stihár-Li ob:ě Sltrany vina naJ přIeidlčasnlém _zruš!8il1'Í poměru 
Smil.UiVniJhJ01, tedy má: s,olUldce d:~e s'V'éh:o Vlolnélho uv'áizrení iJ.'Iolz.hod
nolUlti, zda a Vle klterér výlŠ[ ná!Itelži! SIT1a:di l1Iěikter<él 'l; l1Ii.clhi ordiškiodlne 
(§ 24, odst. 21.). 

7. NáiI'okaikvisiornho (obij'erdh:lá\v'kly sibm,1!ŮtÍJcrÍlho') jeldin;a1je~e ob~ 
chodlniho na přiměf'ernou náililraldtl! Za! z,rušenÍ! prO!llll'iL'U smluV'Ililho 
pwti pánu o bcihlodlnímu ble,z vňm.~ oiblclb:odln!ÍllJ.lo jle:dnate1e před 
upl'YII1'1.ltím t.ří let ulhalsllle, nebyl-li sO'1.l:dln:ě upl!artn:ěn db tli roků 
po U1UJšeil11 poměrU' :smluvnilio (§ 2r5). 

8. Obchodlní jed:nra,tel millžre: žwd:ati z:a nállilrmdu šikJOldy ZiplŮiSIOI
breJl1é jemu u~al'en!Íim kornkurslu na jmění ,oibic:hoi<fuilio pám'a pfeld! 
uplynutÍiID doby, na niž byl poměr slIl1~UlVni Idiorjelooá:nJ neiblol v pří
lJadě sm]uvené llhůlty v:ýpo'Vě1dinJít (§ 27, oidlst. 2.). 

9. Vi odJvětvíclh Sre ls:aiS'Onr:Lfu:n prolVo~em otbcihodtfr n!eSiIlllÍJ sle hez 
důilJežitérho duvod'u výtp'orvěďod' žáldil1lé strany dáti ta'k!, alby 
poměrr smluvní se skoničil v srailsonlě nle:bo brelz[llfos~€dlně před 
ní (§ 20). 

15 



192 

v § 29 r,oz,šiii':urje s,e půslOba1JOlst př,ed~)isů tohotn zákona, 
pokud se týče předlpis:w §§ 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 17 a 18 také na 
kupce a, jinéosobiy, které'" nej,sloluc.e ,stál'e povH!euyt, zlprOistředkují 
pro j~ného (pána oblchodJního) obchody, ne,bo. je u'ZwVTI:alj<í j'eiho 
jmélll'em ,a na jleiho ú1čert, bez roz:dHu, jerdlI1JáHi s'e Ol věci mo,Vlité 
rrebo nemOivité, >O prálv:a netbop[1áioo, o podsta,ty majetko,vé nebo 
° podlniky, a mái býti o j·ejich plrnvirs,ích rberz odlkhlCln súčtováJno, 
jaJ{miJ.e nab1li l1'8ipod:miněného rráToklu na provisi. , 

Přerd!p~sy §§ shorra; j:menoV'2Aný:ch vz.tahují Sle, na povinlnolsti 
j'ecrnatelů obchodlJ.úCih i na jfed1ch oprá;vnění vůči 'OrS01J~m třetím, 
s n1miž jre:dna.ji jtID!én,em a na úř!et pá:nla ob!chodlního, dále na zá
povědi piř~jí!Illa,ti odměny odJ tř1etí1ch:osoh, DIa! uStllil1!O~ni .o, pll'oVlisi, 
zvlárště ohled1ně její výše, na náJl'l~adlu hOtOV'ýCih v:ýllob, na pro
m!lJčJe~1Ji třiletýlcih nálrokůl pro1visn:ÍlClh a na prá;vo' l'ertencníohehtod
ní'c~ j;ednatelů ke vzo.rldhn jim .odl páhlŮ obchodnÍ!ch rSlvěřenýc.h. 

Poněvwďž také v celSkOlsloVl€:nské l'Elip1uhtic,e tvoří s,amostatní 
ohclhtoiChl~ jednatelé c.ertnooU a dilill,e~itou skupinu žiVInOlsltlÚ'k,Ů-ob
chodlnJÍkú (§§ 15 .a 5,9 jivn. řá:dJu), d!OPOil1U0ov:a,1a. by sle, podobná 
zá[~onnái úprav,a smiLuvního poměru s jej~ch m~1l1IďanJty (ohchod
ními pány). 




