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čtvrtá kniha všeobecného zákona obchodÍlÍho ze dn~ 17. pro~
since 1862, nadepsaná »0 ob c hod e c h«, obsahuje ~čtyři- tituly.
znÍchžto první nadepsán jest »0 obchodech vůbec«, ostatní pak
jednají o jednotlivých •smluvní~h poměrech obchodních, t. j~
o smlouvě trhové, ,jednání, komisnímť spedičním a smlouvě ná:kladníčíli dovozní. Tento legální pořad jest v po.asfatězachován
též v těchto výkladech, jejichž »Část vŠeobecná« .odpovídá prvnímu titulu čtvrté knihy obchodníhC? zák.ona, druhá pak »Čá:st zvláštní«, zabýváse v podstatě látkou ostatních čtyř titulů knihy té.
Pro dosah norem čtvrté knihy j~st důležitým čl. 277 obch. z.~
podle' něhož dlužn.opři smlouvě, která jest na 'straně jeclnoho
z kontrahEmtů .obchodem, použiti ustanovení této čtvrté knihy stej-'
ubu měrou na oha kontrahenty, pokud nevyplývá z těchto ustanovení samých, že zvláštní jejich nařízení vztahují se jen na toho
zkontrahentů, na jehožt.o straně jest jednání obchodem.
Arci jest si uvědomiti, jednak ž,e ustanóvení čtvrté knihy
nejsou věnována s plnou výlučností »obchodům«, t. j. obchodním
jednáním v technickém smyslu zákona (arg. čl. 307.), jednak že
není také vždy podmínkou pro použití norem čtvrté knihy, aby
účastníci právních poměrů, o něž tu jde, neb aspoň některý z nich
byli kupci ve smyslu obchodního zákona.
I možno tudíž v obsahu knihy čtvrté různiti čtvero druhů
norem po zmíněné právě stránce, totiž normy,
1. které předpokládají »obchody«, při nichž všichni bezprostřední účastníci, specielně při smlouvách óba, kontral\ěnti, jsou
kupci: náležejí sem čl. 289., 309.-311., 313.-316:;
2. které předpokládají »obchod« a jednoho účastníka (kon..;
trahenta) jako kupce: čl. 290., 292. II, 297., 300.~306., ,323.,
360_-431~f
.'

. 3. které předpokládají »obchod«, aniž vůbec některý z účast
musí býti kupcem: čl. 280.-287., 293., 299., 317.-322.,
324.-336., 337.-359.;
4. které nepředpokládají ani kupce, ani »obchod«: čl. 307.
níků
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Příznačným

úkazem jest ve právní úpravě obsažené ve
knize zákona obchodního její v četných směrech na jeve
vystupující kusost, neúplnost. Jest to úkaz souvisící těsně již
s povahou obchodního práva vůbec: jesti toto soustavou norem
zvláštních, vydávaných jenom tenkráte a potud, kdy toho vyžadují zvláštní potřeby poměrů obchodních, kdy totiž a pokud
osvědčují se normy obecného práva soukromého (práva t. zv.
občanského) nedostatečnými vzhledem ke zvláštnostem poměrů
obchodních. Pokud nehlásí se potřeba zvláštní takovéto úpravy,
nevydává zákonodárce norem zvláštních, a platí potud pro obchodní poměry (»obchodní věci«) - není-li tu obchodního práva
obyčejového právo občanské (čl. 1. obch. zák).
U her s k Ý obchodní zákon (XXXVII. zák. článek z roku
1875), zachovaný na Slovensku a Podkarpatské Rusi v platnosti
důsledkem zákona z 28. října 1918, Sb. čís. 11, jedná o »Obchodních jednáních« ve své druhé Části (§§ 258-566 obch. zák);
první část zabývá se obchodníky a obchodními společnostmi.
Obsah druhé části, jak krátce řekneme, »slovenského.« obchodního zákona jest potud širším než čtvrtá kniha všeobecného obchodního zákona z r. 1862, že v oddílech 6. až 9. následuje ještě
úprava jednání skladišť veřejných, smlouvy pojistné (pojišťo
vací), nakladatelské a »jednání sensálského«, k čemuž pak při
pojují se ustanovení »přechodná a různá«.
čtvrté

A. ČÁST VŠEOBECNÁ.
O obchodech

vůbec.

§ 1.

Sedes materiae Ijest tu první titul čtvrté knihy obchodního zákona. Obsah titulu toho není výhradným předmětem výkladů této
částí! aniž jest výklady těmito plně vyčerpán: óednak nutno totiž
překročiti meze látky v něm upravené majíc zřetel k důležitým
některým speciálním zákonům v ni zasahujícím, jednak však zů
stane stranou těchto úvah podr,obnější výklad o p.o jmu -o bch od ů, t. j. o ustanoveních čL 271 až 277 obch. zák. í děje se tak
vzhledem ke tradicionálnímu již zvyku; také z hlediska vědecké
.systematiky odůvodněnému, uvažovati pojem obchodů již v úvodním výkladu ku právu obchodnímu vůbec. Kdežto tudíž k obsahu
čl. 271-277, jež tvoří první .oddíl prvního titulu, odkázáno tu bude
jen stručně, hlavními rysy I(ve Hlavě 1.), jest vlastním obsahem této
všeobecné části výklad na ostatní látku prvého titulu, t. j. d;tlší
jeho tří oddíly, nadepsané »Všeobecná ustanovení o ohchodech«
(čL 278 až 316), »Uzavírání ·obchodů« (čl. 317 až 323) a »Plnění
obchodů« {čl. 324 až 336).

HLAVA 1.

Q

pojmu obchodů

i(Čl.

271.-277. -ob ch. z.).

§ 2.
J,ak již podotčeno, jde v ,této. kapitole jen o stručný násHn,
nikoli o výklad ex professo. Co do podrobností odkázati lze k učeh
nicím Randově a Wenigově.
!Běžné roztřídění obchodů podle čl. 271.-273. jest: v obchody absolutní (objektivní), vytčené ve čl. 271., a relativní (subjektivní), případy to čl. 272. a 273.; relativní obchody čl. 272. bývají
spolu s absolutními obchody označovány jako obchody základní, ježto živnostenský jich provoz činí provozujícího kupcem ve
smyslu ohchodního .zákona (čl. 4.); relativní obchody čl. 273.ow.a-
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čují se pak Ijakožto pomocné, též vedlejší {akcessorní), vykazujíce
se pomocným vztahem k obchodní živnosti jednajícího.
Kruh obchodů v zákoně obchodním vytčený jest r,ozmnožen
jednak obchody hursovnÍlni podle zákona ,o organisaci burs z r.
1875, jednak obchody skladištními podle zákona o skladištích veře1ných z r. 1889. -'- Negativně vymezurjí se obchody ustanovením
čl. 275., vylučujícím z pojmu toho smlouvy o věcech nemovitých.
Všem obchodům jest spo,lečným ustanovení čl. 276., podle ně
hož se ani vlastnost právního jednání jakožto obchodu ani platnost
Jeho nevylučuje tím, že jest jednajícímu pro Jeho úřad nebo stav
anebo z živnostensku-poHcejních neb jiných důvodů zapovězeno
obchod 'provozovati .anebo ohchodní jednání uzavírati.

§ 3.

I. Obchody absolutní.
Smlouvy čL 271. čís. 1-4 obch. zák. a § 14 zák. o organisaci
burs z 1. dubna 1875 č. 67 ř. z. jsou obchody, třebas se uzavírají
jen oiediněle a mezi nekupcí.
Blíže ijest ku čl. 271. poznamenati:
Čís. 1: Z jed n á n í LS i věc í m.o v i t Ý c h v z á k o n ě
vytčených v úmyslu je dále zciziti.
1. »Zjednáním« míní se tu sml o u V y, a to z á pIa t n éj
nespa·dají sem opatření, jež vůbec nejsou právním jednáním (na
př, původní produkce), ani ona, jež dějí se právním jednáním jednostranným anebo smlouvou /bezplatnou.
2. Musí směřovati k na byt í v 1a s tni c tví; nájem sem
nesp.aclá, leč jako irregulární. Typem jest koupě, .spadá sem však
zejména také směna.
3. Pře d m ě tem jsou vědí nikoli práva j věci ty musí býti
movité :(srv. též čl. 275.); z cenných papírů jsou vyloučeny, které
nejsou určeny pro obchodní obral: tedy rektapapíry, avšak i ně
které papíry ma~iteli svědčící, na př. spořitelní knížky.i)
4. Opatření musí se státi v úm y s 1u opatřené věci dále
zciziti. Blíže budiž vytčeno:
a) Úmysl musí tu býti v době zjednání; pozdější jeho pojetí
nestačí j musí býti vůči protistraně ohjektivně patrným {zřetel
právní bezpečnosti);
1) SríV. nÍIŽe výklad'v Dodatku k § .t3 po,d Č~s. 2 ·k pozn. 2.

b) musí směřovati k dalšíniu zcizení, tedy ne pouze k pr~>ná
jmu nebo půjčování, třebas záp1atnému;
c) musí směřovati ku zcizeni zjednávaných předmětů, třebas
ku zcizení po pře,dchozí jich úpr.avě neho zpracování;:!)
d) nerózhbdno jest, zda-li byl realisován; stačí že tu byl při
jednání zjednav.acÍIn.
ČÍS. 2: Pod jet í sed o. d á v k y . pře cl m ě t ů z P II 5 ob 'U po d ,č. 1. u v e den é h.o, k t e r é s i do d a vat e 1 z a
ti mú·č e 1e m z jed n á v á. Typem jest tu spekulační prodej
s odloženým plněním. O Ijednání zcizova,cím i zjednav.acÍln, Ó·akož
í O· .úmyslu dodavatele platí tu ve přiměřeném použití to, co uvedeno o příp.adu čís. 1,
Čís.

3: Pře v zet í poj i š tě n í z a p r é m i i. Míní.se tu
prémie pevná, tak že nenáleží sem pojištění vzájemné; toto může
ovšem býti obchodem relativním na straně pojistníka :>.odle čL
273. obch. Z.3)
čís. 4: Pře v zet í d o p r a v y n á k 1 a .cl u II e b o p Dc e s t n Ý c hna moř i a p o s kyt n u tít. zv. nám o ř n í
zá p ů!j Č k y. Bližší úprav,a .obsažena v zákonech námořních~4)

Jakožto 5. případ druží se k abs'Ůlulním obchodům čl. 271. jednání hursovní definovaná v § 12 zák. ·0 organisaci burs z r. 1875
č. 67 ř. z. j~kožto jednání, která ve veřejné bursovní místnosti
v ustanovené době Ibursovní uza"írají se o takových předmětech
obratu, Jež na té které ibul1Se se smějí obchodovati .a notovati.
2) Pojem totožnosti je,st tu značně ulVo1něnj tOlV.ar se tu identifikuje se
>>.zpracov,anDU« surovinou, třeha·s pro. obecné pojímání i·de tu .již o věc napmS!tD různou. Snaze ~o,zšířiti applika.ciohchDdniho práNa horví též praxe
tím, že pr,aemissi CD do úmyslu d.alšího ,zCÍlzení pD,d,le čl. 271. čís. 1 s,hledává
í tam, kde zjednárvané věci má ,býti použito Ipro výdělkov'DU stavbu budovy,
n.a př. Ipři kDupi Ishv. mate·riálu 'stavitelem: Judikát čís.. ,223 1(27. d.ub. 1915),
uveř. rv »Plrávntku« 1915, ,str. 603 i(s.pDlu 's přehledem :literatury a judik,atury).
3) V § 164, od,st. 2 t. .zv..pojišťov.acího 'řáJdu I(cí,s, nanzení z 22. listopadu 1915 č. 343 ř. z.) :prohlášeny byly i v:z~jelIDné smlDuvy pojišťovad pod
zákon ten spa.dajíd :za obchDdy; ovšem před,pi-s te,n neíVlslt-oupil v život, ježto.
nebyllpřevz'at zákonem o smLouvě pojišťoy;ací z 23. p~osince 19,17 č. SOlř. z.,
~imž pojišťovací řád vy:střídán ještě dřiíVe, ne~ cH. § 164 o,dst. 2. nabyl účin
nosti. - Po.zname.nati je,s't, že v'zájemné p'O.jištěl1lí po. k11iPecku prDvozov.ané
;pŮ'važovati jest, přes to, že není »ohchodem«, !přece zla »íVě,c ohchDdní« ve
smyslu čl. 1. ohch. zák. - K tomu H e;r man n-O t a v s k ý, Soukr. pojíŠť.
právo .čsl!. ,(1921), str. 27 nás:1.
4} O praanene~h čsl. námo'ř'nÍlho !práN,a srv. bližší údaje v »Podě Hey~
rovského«, str. 226 ,(re'sp .. ve »Sborniku v. p.r. a s1,« 19,22, str. 334), j,akož.
i v »P,o.jis,tném Ohzoru«, ll. rDČ. (1923), str. 150nást
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§ 4.
II. Obchody relativní.
A. Z á k I a dní.

Jsou to ,případy uvedené ve čl. 272. obch. zák. Jsou obchody
tenkráte, když !huď
1. se provozují po živnostensku ,(čímž se pak provozo:vatel
stává kupcem podle čl. 4. ,ob ch. zák.) , anebo
U. je činí kupec jédnotlivě, avšak u provozu své obchodní
živnosti obyčejně v jiných jednáních záležející.
Jest k nim poznamenati:
K čÍs. 1: Jde oprávní typ smlouvý o dílo i toto záleží huď
v úpravě nebo ve zpracování věcí movitých pro jiné. Ve pří
padě alternativy čÍlS. J. vyžaduje se, aby živnostenský provoz pře
sahoval meze řemesla.
K čís. 2: Jako smluvní typy tu seznáváme zejména trh, smlouvu sch'Ovací a zápů;jčku. ,(E~mpIHikace v učebnicích Randově a
Wenigově.) "":A.""_~ .. ,,' "
' \ ,'J\\ ' ",', ,,-

K čís. 3: Jednáními komisionáře a speditora míní se tu pří
k{l.zní {záplatné) smlouvy, v Jichžto uzavírání a pr,ovádění záleží
živnost těchto 'Obchodníků, nikoli jednání prováděcí, jichžto uzavření jest předmětem příkazu. Jednáním dovozníkovým jest
sml'Ouva nákladní čili dov'Ozní.- Smlouva o dopravě 'Osob jest
z hlediska altern.ativy ,čís. 1. obchodem jen, když se provádí po
živn'Ostensku v objemu, odůvodňujícím ,úsudek, že jde o dopravní
»ústav«. Z hlediska alternativy čís.
nezáleží arci na objemu
živností kupce dopravu ,osoby přejímajícího.
K čís. 4: Míní se tu smlouvy, kterými se pře:jímáúkol zprostředkovati relsp. uzavříti obchod" tedy smlouvy ,zejména ptíka~
ní (záp1.atné) a smlouvy o dílo. Nenáleží sem případ uzavírání nebo
zprostředkování 'Obchodů ohchodním zmocněncem nebo pomocníkem pro principála, nýbrž předpokládá se pro alternativu čís. I.
činnost taková jako samostatná pro různé -os'Dby.
K ČÍS. 5: Smlouva nakladatelská upravena nyní zákonem z 11.
května 1923 'čís. 106 Sb.
Mezi »ost.atní« jednání obchodu knižního a uměleckého náleží zejména smlouva sortimentní, mající zhust.a povahu sml'Ouvy
vetešnické l(c'OntractulS aestimaf.orius), smlouva o rozmnožení díla
literárního neh uměleckého (třebas si rozšíření samo autor vyhrazuje), smlouva o vystavení uměleckého díla, -o světelném před-

n.

vádění
děje.

díla, o ,fot'ografování, jakož í zfilmování předmětu, resp.

Ve shodě !s tendencí zákona lze sem zařaditi též výdělkové
knih '(panující mínění opačně).

půjČoování

Při. jednáních tiskáren vyžaduje se, pokud ~de o alternativu
ČÍS.

1., objemu

B. P o moc n é

přesřemeslného.

či

li v e cl I e j š í i(a k c e s s o r n í) o b c hod y
relativní.

Jsou t'O jednání kupcova, která »ná1ležejí ku prov'Ozu i,eho -obchodní živnosti«, jsou k ní totiž ve vztahu p'Dmocném, a to vztahu
bezprostředním, nikoli jen vzdáleném (arg. exemplifikace v odst.
2. čl. 273.). Negativně. ohraničuje se tato třída obchodů vylouče
ním dalších z.cizení ,řemeslníky u výkonu ,řemeslného jejich provozu,
Zmíněný pomocný vztah k obchodní živnosti kupcově jest pří
smlouvách jím uzavřených v pochybnosti předpokládati; dlužní
úpisy podepsané kupcem pokládati jest dokonce .za podepsány
»u provozu jeho obchodní živnosti«, pokud z ni-ch :(t. j. z jejich ob.sahu) nevyplývá opak (čl. 274).

III. Jednání skladištní.
Zákon o veře,jných skladištích z 28. dubna 1889 Č. 64 ř. z,
prohlašuje v § 6 za obchody ve smyslu ohchodního zákona jednání veřejných skladišť k pr'DVOZU 9'ejich závodu náležejíCÍ, a podniky skladištní samy za kupce.
nejde tu o obcholdy ,absolutní; i bývaíi obyčejně při
k relativním ohchodúm !Základním. AlVišak .ani k nim se plně nehodí: jednak zahrnují také jednání jen pomoc,ná, ježto »Iskladíš!ní jednání«
(nadpis k § 6) zavímjí v sobě podle textu nejen smlouvy, které t:v:oří hlavni
pře,dmět žLv,nosti veřejných skladišf, totiž smlouvy skladní (o uložení zboží),
nýhrž také vůbe,c je1dnání jsoucí IV Ipomocném ,vzt.ahu k provozu živnolsti té,
'PaJtrně v ohdobném dOls,ahu, j'aJk to ;vytýká čl. 273,. obch. Z.í jednak však i co
do smluv skladních jest vúči lPřípa,dúm čl. 27.2. rO.Ldíl ten, že jsou ohchody
jen jakožto Ije1dnání ,skladišf veřejných v technickém ,smyslu ,zákona, t. ,jo
podniků podle ustan:ooVení zákona toho (§ 3) ;slPed3Jlní koncesi o'Patřených.
I neplatí pro ně výše v § 4 na začátku vytčená ,aUernativ,a podmínek kvalifikujících jednání uvedená ve čl. 272. jakožto obcho,dy relativní. Skladištní
obcho,dy jsou samo,s.tatným, 1P00siHvně stfano;y,eným případem »ohchodú«.
Jak

ř.a&ovány

samozře:jmo,
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§ 5.
IV. Neobchody.
»0

»Absolutnímin e obchody«D) JSI ou podle čl. 275. smlouvy
věcech nemovitých«. Dlužno tím rozuměti smlouvy, jimiž se,

ať právně, ať fakticky, nemovitostí pořizuje (disponuje), kde tedy
nemovitost 'jest přímým předmětem smlouvy resp. smluvní disposice. I nelze sem zařaditi smlouvy o pojištění nemovitostí, ježto
tu vůbec nejde ,o disposici nemovitostí, třebas se nemovitost zhusta
při tom označuje, ard nepřesně, jakožto »předmět pojištění«.6}

HLAVA II.

Všeobecná ustanovení o obchodech.
(čl. 278.-316.)

§ 6.
Úvod.
Druhá t.ato část prvního titulu IV. knihy jest souhrnem před

P o zná m k a k §§ 1~5 t ě c h t 'o v ý k 1 a d Ů. Stran jednotlivých
rozdílů, které vykazuje vůči obch. zákonníku rz" r. 1862 obchodní zákon
uherský (čl. zák. XXXV lIj 1875), zachov,aný v platnosti na S loven s ku a
v Pod k ar pat s k éRu s i, co ,do ,po,jmu obchodů v §§ 258-262, odká?Jati lze ku článku Š'V a m beT g O'V ě v »Českém Právu«, roč. 2, ,s,tr. 16, 11,
a k výkladu ve 2. 'VYldání W e tll i ,go v y Příručky, sb. 25 násl.

pisů náležejících systematicky do různých oddílů práva s'oukro-

!mého. V ýsvětluje se účelem všeobecného zákona obchodního
bskutečniti v oblasti někdejšího německého spolku unifikací práva
alespoň v jednotlivých důležitějších ,otázkách pří některých poměrech právních, Óež jinak zůstaly obchodním zákonem nedotčenYí
tím vysvětluje se také z části kusost norem tu obsažených, jakož
( úkaz, že některé články - vzhledem k soukromému právu urči
tých území spolkových stanovené - pro právo rakouské vůbec
významu neměly a také pro nynější naše pr~ vo obchodní nejso!!
praktickými.
S hlediska právní system.atiky možno ustanovení článků 278.
až 316. alespoň do jisté míry uvésti v tyto čtyři skupiny čili
oddíly:
1. Předpisy o výkladu vůle stran.
2. Jednotlivé zvláštní normy o některých obligačně..:právníclt
poměrech.

3. Předpisy o cenný,ch papírech zvláště.
4. Zvláštní normy o vzniku a oihsahu jistých věcně právních
poměrů.

oDníL J.
§

7~

.Předpisy o výkladů vůle stran.

li) S t a u h-lP i s k o ku čl. 275.
6) Srv. spis výše v pozn. 3. citovaný str. 26, 135 násl.

Náležejí sem čl. 278. a 279. obch. z.
Ku čl. 278. poznamenati jest, že má ráz pravidla upravujícího
jen interpretaci soukrom,o-právních projevů a nedotýká se všeobecných zásad uznaných v příčině projevů vůle při jednáních
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právních. Zejména není v zásadním rozporu s předp1sy práva občanského ve směru tom (srovn. znění § 914. ohč. zák.) j zůstávají
jím tudíž pro obor obchodního práva nedotčenými jak předpis
§u 869. ,obč. zák. o dissensu, ·tak i normy obč. zák. o odpírání
smlouvě pro omyl {§ 871. a násl.). {Názoru odchylného Cansfein,
Pollitzer.)
Rovněž čl. 279.,

jehož ,obratem »Gewohnheiten und Gebdi.uche« rozuměti gest nikoli právní obyčej jakožto pramen objektivního práva (čl. L obch. z.), .nýb~ž pouhé zvyklosti {usance), není
v odporu se zá,sadami práva ohčanského (srovn. § 863 odst. 2.
obč. zák.).
Zvyklostem 'čili usancím přísluší zhusta význam vyšší než
pouhé vykladací pomůcky pro projevy stran, any bývají přímo
i součástí projevů smluvních, buď že Je strany souhlasně za obsah
smlouvy přijímají, aneho dokonce i bez souhlasné vůle stran: Tak
může kontrahent dovolati se usancí ve svůj prospěch jakožto obsahu svého projevu, když je protistrana z konkretních okolností jí
při uzavírání smlouvy známých nebo patrných mUlSila jako smluvní ,obsah předpokládati j naopak může tak učiniti ve svůj prospěch
také .adre,ssát projevu, když ze svého hlediska totéž předpokládal
a předpokládati směl. Ve příp:a:dě sporu bude soudce, nepříčí-li se
tomu skutečnosti jím konstatované, vycházeti z toho, že oba kontrahenti postupují poctivě, a počítati s,adressáfem pr,ojevu jakožto
osobou průměrné intemgence a péče. Neznalost ko.ntrahentova
.o ·obsahu zvyklostí není Óiž o sobě omylem odův,odňujícím naříka
telnost smlouvy podle norem omylovýchj strany zhusta kontrahují nej,souce si vědomy - anebo jen nedokonale - obsahu zvyklostí pro smlouvu r·ozhodných, třebas i ve zvláštní podmínky smluvní ,formulovaných, tedy, jak lze říci, submittujíce na jejich obsah.
Podobná »submissio in contrahendo« jest častým úkazem denního
právního styku (při jízdě na železnici, na tr.amvaji, při návštěvě
plováren atd.).
IP o IZ nám ka. Ve slovelIl,ském Iprá.vu platí tu §§ 265 až 267 býv, uher.
oheh . .zák., které v podstatě se .shodují ,s čl. .278. a 279. všeob. zák. oheh ••
až na to, že § 266 dodává ve 2, odsL, že jest v pochybnosti přikládati výrazŮim ve smlouvě užitým onen v'Ý'zmam, při němž smlouv.a může míti právní
účinno.st.

ODnÍL II .

§ 8.

Zvláštní normy

~ některých obligačně-právních poměrech.

I. V z n i k s o I i dá r n+h,o z á vaz k u. Jestli že se dvě
nebo více osob právním jednáním, kteréž na jej i c h straně jest
obchodem, společně zavázaly, jest závazek jejich podle čl. 280;
ohch; z, s o I i d á r ním, leč by z úmluvy s věřitelem vyplýval
opak. (Jinak v právu ohč.: § 888 obč. z.) - čl. 280. má místo
zajilSté i tenkráte, když byl závazek několika oSoQb založen jednáním společného jejich zástupce předsevzafým v jeljich jménu.
(Shodně právo slovenské: .§ 268.)
.
JL Při s o 1 i d á r ním závazku z obchodu, jakož i ve všech
případech solidárního ručen'í obchodním zákonem ustanoveného
nepřísluší solidárnímu dlužníku podle čl. 281. obrana děl by
a pře d c h o i í žalob y (exceptio divisionis et excussionis). Totéž platí o r u k oj mí, vzešel-li hlavní dluh z obchodu na
straně hlavního dlužníka, anebo je-li rukojel!l1lStví samo obchod,em.
Vůči ohčanskému právu ne ní předpis tento ú c hyl k -o Uj za
nedotčen pokládati jest zejména požadavek upomínky podle § 1355
obč. z. (SpoQrno,) - (Shodně v podstatě právo slovenské: § 270
odst. 2. a 3.)
JLI. Podmínek a obsahu z á v·a z k u k n á hra d ě š k od y
týkají se čl. 282. a 283.:
a) Podle čL 282. má ten, kdo j-est zavázán k péči z jednání.
jež na jeho straně jest obchodem, zachovati p é čiř á cl n é h o
k u pc e. (Shodně§ 271 obch. zák. na Slov.) Měřítko totoQ áesf
v ,souhlase se zásadou práva občanského I(§I§ 1295, 1297, 1299 obč.
Z,), pokud jde o závaznost kup-cu, naproti toQmu úchylkou při ne. kupdch z obchoQdu k péči zavázaných.
b) Co do ob j emu závazku k náhradě škody obsahuje dů
ležitou út:hylku od práva občanského čL 283., udělující při obcho.dech I(ČI. 277,) poškozenému nárok na damnum emergens i lucrum
cessans i při škůdcově pouhé culpa levis. (Jinak § 1324 oQbč, z. Shodně ,§ 272 obch ..z. slov.) - Se zřetelem k tomuto článku není
věřitel při' obchodních peněžných dluzích ohmezen vuči morosnímu dlu'žníku na úroky z prodlení, jak se to .zhusta hájí pro právo
občanské podle § 1333 ohč. z., nýbrž může požadovati náhradu
škody a ušlého zisku i přes výši úroků ji bylo by na dlužníku, aby
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prokázal, ž~ se. be~v~ své víny s placením obmeškal. I(Tak vyslovil
rakousky ne)vyssl soud plen. usnesením z 8. III. 1923 R 830/23.}
Z;láftním způsobem jest ve čL 396. zák. obch. upraven náhradm
zavazek dovozníkův . (Viz níže v § 36) . - P oznamenat'1
.
~est, že ~l. ~83. obch. z. vztahuje se jen na závazky k náhradě
skody, mkoh tudíž na případ obmezení cedentova ručení podle
§ 1397 obč. z.
.
se

IV. K o n ven ční p o k u t a. (čl. 284.)
1. Konvenční pokuta, jejíž úmluva jest aspoň n.a jedné straně
obchodem (čl. 277.), nepodléhá vzhledem ku čL 284. I zmírňova
címu právu soudcovu, platnému při konvenční pokutě občansko
prá vní (§ 1336 II ob č. z.).
Výjimkou podléhá 'konrvenční pokuta zlmírňorvacímu ,právu .i při otbchodec,h, ~e-:li .smluvena
• a) ve ,služebním poměru podle zákona ,o ohehodních pomocnících (§ 38
zak. ze 16. ledna 1910 Č. 20 ř.. ,z.);
lb) iV .pojišfovadnl poměru podle ,záko,na o Ismlouvě P01išfovací I(.§ 16 ,zák
z 23. prOSIn.ce 1917 Č. 501 ř. rz.).

2. !Pravidlo čl. 284. II, že dlužník není v pochyibností oprávněn
zprostiti se složením pokuty závazku ke smluvnímu plnění, jest
v souhlasu s právem občanským (§ 1336 I, věta 2.).
Výjimka :p1atí podle§ 37 III zák. o oheh. pom. ,potud, že úmlurva o kon~cnč~í 'p0kut,ě vylu.čuje , nárok n.a plnění ,zárva!Zku z ·konkurenční dolo.Žlky
(,J.akoz

1

y ,škody).
na nahradu dalsl

:. Podl~ čl. 284. III nevylučuje úmluva konvenční pokuty, na'
ro~dtl od prava občanského (,§ 1336, 1. věta), v pochybnosti nárok
n.a náhradu škody přesahující výší pokuty. Výjimka platí jen pří
sm,Iouvách služebních podle zákona o obchodních pomocnících.
(VIZ výše pod č. 2. na koncL)
Jen pokud by s.e ,pro přílišnolst svou hle,díc k ,zájmŮ!lll in con:creto
súč,a,~tněným příči1.a do.btým mr:avům, byla by úmluva je,jí neplatnou f§ 879
I ohc. z.J. Nerpl,atnou byla by též, k,dyby ,spadala pod § 879
4 h
(lichva).
c. . o, c. z.
v

v

Judikatur'a ~husta přÍQ)ouští ,zmírňovací právo soudcovské i při obchodech, snažíc se \ze'jména chrániti neoihcho,dník'a pokutou povinného.
. Ust.a~oven~ druhé !Věty čl. 284. I, .že konvenční pokut.a· může přesaho
v.at: d-v 0 1nas 'Ob m,feress:, nemá pro naše prá,vo významuí měLo jím býti vylouceno obmezelO.1 ohsaze,né v tom smě,ru v právu ,pru,ském.

BerzúčÍJnnou jes·t konvenční pokuta smluve.ná ve prospěch prodatele
pii jednáních s,plátkorvých, záleiŽí-li rv něčem jiném než ve ztrátě pJ,alebních termínů; ustanovení to neplatí, je-li splátkové jednáni obeho,dem na
straně kUlpu,jídho (§§ 3 la 10 zák. o jednáních saplátkorvých ze 27. dubna 1896
č. 70 ř. z.l.
Ve ·s.l o. ve n's ik é'ln právu souh1así § 273 1. a LL ohch.zák. v podst,atě
s čl. 284. I. a lLI.~ ustanovení pak § 273 JIl shoduje ,ses ustanovením Iposle1dní
věty I. o.c1s,tavce ,§u 1336 ohč. zák., přičiněné třetí dílčí nOlVeHoltl.

V. Předpisy čl. 285. o závdavku {arrha) neobsahují úchylky
od práva občanského ,(;§§ 908 a násL, zejména té.ž § 910 obč. zák.).
- K tomu srv. Rep. nál. č. 48 ,(z r. 1873) .a judikát č. 218 (z r.
1915}.--'- V podstatě souhlasně na Slovensku .§,§ 276 a 277. V dalších §§ 278 a 279 obsažena ustanovení o .odstupném.
VI. Podle čl. 286 . .jest při obchodu (třeba i jednostranném, čl.
277.) vylo uče n o odpírání ,smlouvě pro přílišné zkrácení, zejména přes polovici r(laesio enormis). (Souhlasně na Slovensku,
§ 280).
Při jednáních s IP ,1 á 't tk o v Ý c h i(zák. z .27. ,c1~bna 1896č. 70 ř. z..)
obme,zuje 'se použití čl. 286. {t. !j. -vyloučení pmstředku ,§ 934 obč. zák.) na
1>řípa,d, že 'je:dnání j.elst o,behodem na Is'traně ktlipitelově ,(§ 10 cit. zák.). Poznamenati ,je,st, ,že ustanovení ds. nařízení ,z 1.2. ,ř~jna 1914č . .275 ř. ·z,. o :lichvě
'použitijest také při ohchode.ch, .a to na mzdíl od IdřLvějšího 'zákona proti
lichvě ,z 28. května 1881č. 47 ř. ,z., hez výhrady. Rovněž platí tplnou měrrou
také .pr.o ohchody p'ře;dpis I§ 879 čís. 4 ohč. z.

VIJ. Ve čl. 287.-293. dáno jest několik předpisů zejména
o úro c í c hl), a sice:
1. čl. 2~7. ust.anovuje pro obchody výši úroků zákonných,
též úroků z prodlení, na 6% (úchylka vůči právu občan
skému: ,§ 1 ·zák. z 15. května 1885 č. 77 ř. z.). Druhý odstavec
čl. 287. má význam zejména pro případy čL 93., 95., 220., 289.,
290., 291. ob ch. zák.
2. čL 288. odst. 1 jest pro naše právo se zřetelem k § 1334
obč. zák. významu j,en toho, že ten, kdo má splatnou pohledávku
z obchodu na Isvé straně, může úroky z prodlení počítarti již počína
jíc dn~m. upomínky,. ne teprve· - Ijak tomu jest podle § 1334 obč. z.
- dnem na ni následujícím. Otázku v občanském právu vzhledem
k§ 1334 spornou, zda-li nárok na úroky Ijest tu podmíněn subjektivním prodlením ,(vinou) dlužníkovým, zodp9věděti jest vzhledem
zvláště

II Normy v :poidrstatě ,souhlasné ohsa:ženy v §§ 281":"-287 ohclh. zák. na
Slovensku.
.
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k ~hs~lu~í~u ~něníč1. 288. v ten smysl, že stačí prodlení i jen
obJekhvm, Jde-ll o pohledávku z opchodu na straně věřitele. Ve
2 .. odst.. ~L ?88. obsažen co do kvalifikace upomínky záporný před
Pl~, ,to:~z, ze k upomínce v technickém smyslu nest.ačí prosté zasl~~l uctu samo o sobě. Za zvláštních okolností by .arci mohlo '
mlh tu pov.ahu, tak na př. zaslání lSaldov,aného účtu inkasistou
(srv. čl. 296.).
3. Odchylkou od práva občanského možno podle obchodního
záko.na po.žadovati úroky i bez pře d ch o z í ú m l'u v y n e b
up om ín k y:
aj mez i kupci ze splatných pohledávek z ob 00

II str a

o-

n Ý c h obchodů, a :to ode dne splatnosti (čL 289.). MoOra accipiendi

zakončuje arci běh ÚToků; zda-Ii také posečkání věřitelovo (poskytnutí lhůty), jest quaestio volunta tis; o sobě toho nelze předp'Okládati.
•
h) ze zápůjček, záloh, vydání a jiných vynaložení učiněných
kupcem u provozování jeho živnosti vůči ať kupci ať nekupci (čl.
290., II.).

c) mezi kupci při běžném účtu I(kontokorrentu) ze salda ode
dne uzavření účtu, t. zv. účetní závěrky (čl. 291.); při tom nečiní
rozdílu, že js'Ou v běžném účtu zahrnuty též úrokové položky.
V tom též rozdíl od občanského práva, jež dopouští podle § 3
zá~. ze 14.. června 1868č. 62 ř. z. jen smluvený ÚTok z úroků .(anatoclsmus), Jakož i při zažalování ,úrokové pohledávky. {O konto-o
korrentu srovn. pod čís. IX.)
4. čl. 292., jednající o výši .smluvních úroků při obchodech,
nemá vzhledem ku předpisům zákona z 14. červn.a 1868 č. 62, reslJ.
z 15. května 1885 ,č. 77 {§ 1) významu. Předpisy cís. nařízení
o lichvě z 12. října 1914 Č. 275 ř. z. platí též pro obchody, royněž
§ 879 č. 4 obč. zák.
5. čl. 293., podle něhož mohou úroky při obchodech {i jednostranných, čL 277.) vzrůsti ultra alterum tantum, jest úchylkou od
práva občanského I(I§ 1335 obč. z.).
Poznámka. iPr;o ·s IP o ř i 1; e lny platí předpis ,zlVláštní. Podle § 12 II.
zák~na,ze '~ne 14. ,duhna 1920 čís. 302 Sb., !kterým Ise upravují právní poméry
spontelen, ,Jsou tytooprá'Vněny ~a,Slt,aviti ,dalšíúl'okoiVání pohledá,vky, je,stliže
nevyhrané úroky VZl'ostly do 'Výše lPŮ!Vo,d.ního vkladu, aniž .se vkladatel po tu
dobu ke vkla-du hyl hlásil. - Ustanovení toto, ,které bylo ipřevz,ato z 1. z.v.
spořitelního regulativu (dvm. ·dekr. IZ 26. :září 1844) cit. zákonem ,zrušeného,
jest úchylkolu ,jak vů'či čl. 293. obch. ,zák., tak i vůči § 1335 o.bč. z.j .jest v sou-

ví,sl.Qisti s us,tanoventm 1. od·s'L .cit. § 12, podle něhož ~ak vklady, tak i úroky
z.e 'V1kla!rlů 'Sjpo.ntelních ip:~dléhají promlčení čtyřicetiletému, které ·počíná se
dnem, k·dy ipois.le,dní 'Vkla-d by,l učiněn, nebo 'p'Os,lední vý!plata byla konána.
anebo kdy ústa'V IV knÍ'žce naJposled připsal Ú:roky.

VHL čl. 290. 'uděluje kupci, jenž u pr.ovozování obchodu
svého pro kupce či nekupce jednání jakás obstarává aneb služby
koná, i bez předchozího ujednání právo na pro v i s i a pokud
jde o uschování zboží též na s k I a d n é podle sazeb v místě
obvyklých. (V podstatě souhlasně § 284 na Slovensku). - Toto
platí zejména pro komisionáře a speditora.

IX. V příčině běž n é h .a ú čtu mezi kupci ustanovuje
zákon obchodní vedle předpisu výše pod číslem VII. 3. pod c)
vytčeného jenom ~eště {ve čl. 291. lL), že účetní závěrka má se
státi, není-li jiné úmluvy stran - jednou do roka. - V podstatě
souhlasně § 285 II na Slovensku.
ú čet běž n Ý ,(kont.okurrent, kon:tokorrent) v technickém
smyslu záleží v úmluvě 'Osob v obchodním spojení jsoucích, že
vzájemné své pohledávky resp. dluhy peněžné nehudou jednotlivě
ani k platnosti přiváděti .ani plniti resp. vyrovnávati, zvláště též
ne kompensovatí, nýbrž :že v určitém období vzájemné své pohledávky zúčtují stanovením účetního .zůstatku, 1. zv. salda té neb
oné strany. Saldo toto se buď převádí na nový účet (Saldo'ubertrag) , takže pak tvoří v účtě novém první položku !(Saldovortr.ag),
anebo se zapr.avuje. Stanovení salda .a jeho uznání - jež děje se
se strany kontrahent.a účet obdrževšího zpravidla zvláštním dopisem I(Agnoscirungsschreiben) - má tudíž buď .povahu uznav.ací
\Smlouvy, kteroužto přistupuje ke kausám jednotlivých položek
n'Ová causa debendi, anebo i(svědčí-Ii tomu úmy.sl str.an, srv. § 1379
obč. z. in Hne) ráz 1;l!lliace (privativní); v tomto druhém případě
zanikají Hm arci pohledávky dotyčné periody účetní .a saldo samo
jest pro toho kterého kontrahenta výhradným podkladem i obsahem jeho pohledá vání.
Kontokorrent jest o sobě možným také mezi kupcem a nekupcem, resp. i mezi nekup ci. Arci tu pak nemá místa ustaltlovení
čl. 291.; i musilo by se tu zúrokování salda, pokud toto zavírá
í úroky, opírati o vůli stran anebo ,o případ jeho zažalování (§ 3
zák. z 14. června 1868 č. 62 ř. z. - Srv. výše čís. VII, 3, cl. Kontokorrent může býti huď ob'Oustranný, kde ohě strany účet vedou
(zvláště na příklad mezi bankéři), anebo jednostranný, kdež liší
Prof. Dr. Karel Hermann-Otavský, O obchodech.

2

19

18

se p.ak účfovalel I~Rechnungssteller) a příjemce účtu (t. zv.korrespondent) .2)
Kontoknrrent v tec hni.c k é,m !Smy.slu lišiti jest o,d »k on t o k o rr e nt II !ll r o IS t é h 0«, běžného účtu ve tsmy.slu širším, kdež Istrany v obchodním 'sp'oljení á:soucí se vywvnávají kompensad vzájemných ,pohle,dávek; stanovení »sal.da« tu nemá ráz novace, nýbrž účastníkům je volno i jednotlivé
položky ik pl8Jtno,stipřiváděti. - Lišitijetst ·dále od .k'ontoiko.rrentu s m I o uv u .() u děl e ní k r e d i t u (Kn~díter6ffnungswertr,ag), jíž .pos,kytuje jeden
kontr.ahent druhému t. zv. otevřený účet, totiž IzavazuJje se - ,~pravídla za
úpl,a:tu {provisi) - konati za něho rp,la,ty, akceptovati Isměnky naň vydané,
indOlsso'v.ati .jeiho směnky, intervenowaH tzaňs.měnečně, poskytovati mu zápůjčky atd. Tako:výto ·t.zv. »otevřenýúvěr« [oHener Kredit) mů,že býti buď
Hmitóvaný I~do ,jisté tvýše) neb lllimitov,aný, bruď uhmzený t(t. ; ..zabetzpečený
jakousi ii'stotou) nebo neuhra,zený .(t. zv. blankokredU).

X. Předpis ,čl. 294. srovnává se v podstatě se zásadou v I§ 1388
ohč. zák. v příČině narovnání vyslovenou. Souhlasně na Slovensku § 287. Doložka v účtech se vyskytující: »S. E. & 0.« (salvo
errore et ommissione, sauf erreur et ommission) jest tudíž o

sobě

zbytečnou.

XI. čl. 295. nemá významu pro naše právo. Rozhodují tu zásady soudního řádu o důkazu listinném.
XtU. K v it a .ll c i 'prohlašuje čl. 296 . .(rsrovn. též čl. 51.) za
dostatečnou legitimaci příno:s-ce ku přijetí peněz, arci však jen
vůči plátci, jemuž nejsou známy okolnosti příčící se úsudku o výběrčím .oprávnění přínoscově.

Podle tohoto předpisu vadí tudíž liberaci plátcově pouze z n a los t okolností právě zmíněných (tím
více arci přímé vědomí o nedostatku výběrčího .oprávnění); nikoli
pouhá jejich »patrnost«, t. j. okolnost, že plátce je »znáti musí1«.
P.otud je.st čl. 296. úchylkou od práva občanského, podle něhož
by již i pouhá patrnost okolností těch vůČi plátci vylučovala jeho
liber,a.d. Srv. »Exkurs« hned Iníže, na str. 20. Předpoikládati jest
při tom, že kvitance jest pravá. Praktickým 'jest předpis tento zejména také při inkasrsu směnek opatřených záznamem »pour
acquit« od věřitele nebo zástupce jeho podepsaným, je-li placení
neb inkas.s.o .obchodem (čl. 277.) ..
XU,J. čl. 297., podle něhož s'~ na b í d ka, pří k a z a pln á
moc od kupce v ,obchodní jeho živnosti vydaná nezrušuje smrtí
jeho, pokud není opačná vůle z prohlášení jeho nebo z okoln.ostí
2) O bě'žném účtu srv. té~ Ran d ,o IV y »Záv,a,zky k
davlkem o úrodch« (6. vyd. 1899), str. 112.

ná:hra,dě

š,kody s (pří

patrnou,3) jest, pokud jde o příkaz resp. plnou moc, úchylkou vůči
§ 1022 obč. zák. (Sr~vn. též čl. 54. obchodního zákona.) Pokud
jde o nabídku, souhlasí čl. 297. s § 862 in Hne ve znění třetí dílčí
novelly.
XIV. čl. 298. stanoví použití zásad čl. 52. (princip přímého
zastoupení) a čl. 55. [(závaznost falsi procuratorirs) na plnou moc
k ob c hod ů m smě ř ují c í !(třebas i nekupcem nekupci udě
lenou). - Ke čl. 298. srv. »Exkurs« hned níže následující. Na Slovensku odpovídá prvnímu odstavci čL 298. předpis § 290,
druhý odstavec (o nepravéni zástupci) však neplatí.
XV. Článkem 299. vyloučeno jest processi pohledávky z obchodu vzniklé pou:žití římsko-, resp. obecnoprávttlího předpisu
legis Ana:stasianae j naše občanské právo však předpisu takového
vůbec nezná. .(Obm'~zení vyslovené v I§ 1397 obč. zák. týká se
otázky zcela jiné a ZŮtstává tudíž paragraf ten článkem 299. ard
nedotčen.)

XVI. Článek 300. a z části i čl. 301.-303. d 305. obchod. zák.
jednají o p o u.k á z c e čili assignacÍ, a sice čl. 300. o poukázce,
kde assígnát jest kupcem, ostatní cit. články o písemné poukázce
s kupcem jakožto assignantem, a s povahou cenného papíru (čl.
303. III) j poukázka tato zove se pak vzhledem ke zmíněné vlastnosti arSsignant.ově v technickém rSmyslu »kupeckou« (srv. níže
l§ 11 H).
Zvláštními případy poukázky jlsou zhusta též s IIIl ě n k.a cizí
Č. »vydaná« (tratta), {ovšem, není-li vystavena na vlastní řad a
t.aké ne jako směnka »vydaná-vlatStní«: čl. 6 . .směn. ř.) a šek na
třetí osobu vydaný, nikoli přímo šekovníku k výplatě zasílaný;
ard platí přitě·chto papírech v popředí normy směnečného řádu
a zákona o šeku a teprve subsidárně normy zák. obchodního,
jsou-li tu všeobecné podmínky pro jich použití, resp. práva občanského. Pro právo občanské přicházejí tu v úvahu §§ 1400 až
1403 obč. z. ve znění III. dílčí novelly.4)
3) V pOldstatě ,souhlasně na Slove.ntsiku I§ 289.
4) PrakHcky důle1žitý,m ~př~pald'em Ipoukázky jest rL 'zv. a ok k r e d i t í v
(úvěrní Host, Kreditbrief) , ,záležející v tom, že výst.avce jeho l»adretsant«) !poukazuje ohchodniho svého přítele [»,adresáta«, »korespondenta«), aiby osohě
ak.kre,ditované (»ipřijemci«) vyplatil resp. Ivyplácel hotovosti až do výše zpravidla maximálně vytčené .. Adresant a korespondent býva!ÍízpmlVidla bankéři
a užívá se akkredítivuzetjména při cestách do CÍtziny. Někdy uvádí Ise
v8JkkrediHvu několik korespondentftna .rů,zných místech (a. oběžný, cirkulární) a rozšffeným mezinárodním lSipo,jením bankovním umožněn t. zv. a.
s.větový(Weltkre,dit.briefl,,;enž ke zvýšení be,zrpečno,sti rOZlkládá s,e ča,sto
ve dvě lis<tiny, kte,ré musí býti obě a,ssignátům i(koreslpondentům)předklá-
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Poku·d :jde o ,poukázku podle čl. 300 {Merá nemusí vŮ!be,c býti vydána
v Ipísemné formě, ,a je-li ;ve formě pí,semné vy.dána, nemusí Ibýti cenným papkem), .nevyslovuje obchodní :záIKon ·odchylky o/d práva otbčanSlkéhoj nebo!
»př1jetí« ,poJUlká.zky Ise stranya:Slsignáta z,aJklátdá ,již podle ohčanského práva
tsrv. § .1400 in Hne) je,h.o izávazek vůči als:siignatáři. Ze,j:mém.a nelze spatřovati
rozdílu v tom,že podle § 1400 se požaduje, aby Ipro~e,v přijíma,cí k assignatáři ,došel, rž,~ teldy »př~jeH« jels1t tu nutně IPr'o~evem }}Idochůrdným«, ježtoIsteijně ea,jisté ,d,LuiŽno ro.z'uměti olbratu čl. 300. lVělty /první {: »Ivůči tomu, v iehnž P,I"Iospě,ch Ije.s't vydána, lPřijal«), lVe druhé pak větě čl. 300. TiO:vněž jest
předpokládati, že akce'ptowána a/srsi,gnace, ktemu as,signatář huď k akcephr
předlož.il, aneho ,ruslsignátem á~lž rukce,ptovlanou o·d alssi,gnalIJ.Ita 'ohd.r:žeL
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:Poc1kladempro účinky ipřímého zastoupení plynoudlm vepTátvu našem
již ze 'záls,ad 'Všeoibe,cných, Ite;dy !podklad,em, ja:kříci lze, logickým, normálním, Ijelst IPH ijednánkh IPrátvnkh iPmvedených dohr,ov,olným zá~tu.pcem
zc;!!l 'o c n ě ní, !jemu od zrustn11ipeného udělené. Nejčals.tě~i uděluje se zmocnění :to ,smlouvlO'u příkruzní [pnk.az~m zmo,cňovadm),t) může však istáti se
také ,smloulVou jinou neho k ni se ,př1po!ÍolVati, tak zejmén.a smlouvou služební, ISlPolečenskou, suÍ generi/s.
Při tom není ku IV:ZniJk.U <účinků Ipřímého Iz:a,stO<11iPenLÍ Ipři sje,dJlávání smluv
potřebí,a.by IProHs:t~an.a 'znala ·t·entO' vnřt:řní, »kausální« pomě,r lZImocňO' vad,
nýh1'!ž <ďOis{a,čí, 'že iPolmě.r ten tu 3e1s't ,a 'že zástuiPce ZipůlStohem :proHs.traně
:z.jevným a Iza ,jeQího aleslPoň konk.1'l1ldentníiho souhlalsu 'smloulVu jakO' t.akový,
t. ~, cizím ďménem u:zawrrá,sbčí teldy ,ibyl-Ili sm,luvní Iz,řetd .zásrtUlpce i olSOby
třetí -~bnrc-e;--k -~as,t,o,Ujpenému ,jako Istraně Ismlu'VIllí. 2 ) Je,st na j,evě,že osoby,

kteréž ,se 'záJstupcem ,;aJko talwvý-m madí w:cháJzeti 'Ve styk prárvní, mají :za.lem
a zhust.a Isnahu ,authenti,crkypoučiti se o tom, IZd,a-H rC/Slil, JPokud zás1tupce
v/skutku d,e,s't odza:sto'lllPeného iZlIDocněn. Tomu vyho{Vllqe .zastoupený zpravidla Hm, že 'Pro~eví Olsohám ·tře1tím ,zmo,cnění udělené resp. žeoipatří .zmocněnce svého prosl,řeldkem vy>kázati .se .o ,zmo'cnění ,svém vůči osobám Udím,
z'ei;mé;na Ipak listinou. A :tlaJkovýJto rproje~, o ,sobě ať !písemný ať .jinaký, zove
s,e i~?'~ mo,c í. 3 ) J,elst to !projev ráJZlujednostr,anného, uči?-ěný od zastoupeného rk o:s,o,bám třetím, ať určHým, ,ať neur,čÍ'tým (lveře;jně). Po většině
bývá činěn Ipísemně a odev:zdálVán z,ačasté zmocněnci, aby byl mu vůči
těm, ,s nimiž chce jak,o záJStupce ,jednati, rprůka:zem o zmocnění jemu udě
leném, čili t. zv. ,1e,giHmací.
Pokud Iplná moc lVe smyslu -tomto Ijen de.kr1aI"luje 'zmolcnění čili »příka.z«
tu Ij,soucí, není o lSolbě )pOrdmínko'U rpro do,st.av,eni ·se úČÍ'nků Ipřímého z,astoupeníjtyto nastálV,aijí, :j,elsHiž,e izá!st11ipce ,jedná v melzk.h .ztIl!Orcnění ISlVého, llezávi,sle na ní, ,prolS'tě ,důs'ledke-m vnit,řního, »p·říJkazního« pomě.ru meiZÍ zastoulpenýlm ,a ,zást!\lip,ciem v'e jménu jeho jednajícím.
Jinak jelst tomu, ikldyž ,resp. IPok'Wd nedolstáJvá ,se Izmocnění č. »příkazu«
v poměru mezi :z.as<toupeným la zástupcem. Tu n,rub'ÝJVá plná moc samostatného vÝlznamu !pro dost,avení se účinků zá!s:tlU'P'čích. Tyto nastávají totiž
z j~,stllá1lí iZásltu!p,c'~ya, 'V oibjem Iplné mod ;slP,ad.a.úídho, i přes ne,dostatek neh
užší objem zmocnění, al"ci všwk jen ve pr.ospěch ipocuvého ,a nOI1má.Ině dbalého »třetího« kontrahenta v plnou moc -důlVěřu,jídho. Tato má zde pak
k 'Ochraně poctÍ'vo,S'ti a lVÍry, ,supplujíc neldolstáv,ající se zmocnění, význam
konstitutivníj stáváť se - {,ak jak ,jím j,es'f za normálňích IPfípadů příkaz
zmOrcňovací ,s,amosltratným IPodkladem Ipřímého zalstoupení, ard vůči všeobecným .zás.adárm po,dlklad,em alogickým veldlezmo·cňovacího příkazu jako
logkkého ipodMa:du ipro ,účinky dohTrOvo,lného zast,O'upení přímého.')
.zvláště praktický 'Význam přúsluší tu \případům, klde. ~de o Iplnou moc
nelpřímo pro~.even<ou, konMu1dentníj k této dostačí toHž - lZihledi:ska .zásad
oVllá;da,jících Iprávo naše ,c'o do pOldminerk ;proljevu !Vůle souk.romé v záplat~ém styku ma,j·e:tkolVém :prálVně :relelVantniho - skutková ip.odsbta ,z,a:stou-

dány. - V jiném smys:!uUlžívá'se ,slova }}·a\kkreditiv« Ipři iplacenídluhu I(zejména IZ trhové smlouvy) bankou sprolstředkovaném; tu může, a,le nemu.sí se
vůbec tiednati o a's,si~nacL Zejmé.na o tomto příp.rudu viz: S e ·d 1 á č e k: Oblig,
právo {1924), str. 223.
1) 'Se :zřetelem k tomu bývá t. zv. »lVnitřní« pomě,r mezi :zlffiocnHelem a
zmo·cněncem často berz Ibližšího I"Io'zeznávání naz'ÝJVán »p,řík.a!zem«. Srv, na
př. Ran d a, Ohch. Iprávo J, ,str. 153 (§ 13, 'pozn. 62). Zmocnění bývá zhusta
oznaČlolVáno -též jako »plná moc« ,[s,rv, .na Ipř. Ti 1 s c h, Obč. IPf, č. 220),
kterého'žto ináJZlvu užívám 'Však ve smy>slu užším, Srv.. níže k pozn. 3,
2) I dlužno účinky za,stoupení přímého připustit[ í tenkráte, když tertius Isezás1tupcem jeldna1jicíneví o jeho zmncnění, nýbrž !pokládá ho za zástupce »helz ,přík.a,zu« .(ne~otiorum gestora). Tu nehu.de k účinkům .přimého
za:stoupení 1P00tř.ebí ra:tihahice; .negot. gestio qest tu 'se ,strany třetí mylně
p.ředpokláJdána. - ,Dlužno vš,aK .jíti ,j,eš:tě dále: Že nregot. gest.O'r ,sám mylně
pokládal se ,za ne,Zimo'cněn,a Ifdomníval ,se na Ipř. že ohiem Ijeho :ZJmiocňolVadho
příkazu Ijes1t užším, než lak ;vskutku ,byl ISQe,dnán), nehude jeho 1ednání prov.edené pro !za,sto't1ipeného v. úmyslu z'rusih1ipovadm či-nirti he.zúčinným. r.esp.
dodatečného schválení tu nebude ,zapotřehí.. Negotiorum ge·sHo jelst zde
vůbe,c ,jen lputativní, podmínky pm účinné zaJstoUipení ,jsou rtu však olbáekHvně

splněny, a to ve vů,Li všech ,tH íÚ.čas,t:nílků ,směiíu~ící k tomu, by účinky ty
nastaly, třebals ,isou zástupce a tertius v mylném domnění, že 'Vůlezastou
peného tlU Ij,eště chyibL Platí tu.: plus e!st in re quam in exisHmaHone.
3) V šá:rším ,smy>s.1u užílVá se náZIViU »iplná mo<c« také pro zmocnění, a to
ať dob.mvolné, ,ať .zákonné, ať úřední. Zákon o,bč. 'V § 1005 míní názvem Hm
písemný 'proljelV Izastolt1ipeného zá's:lupd o!dev·zdaný. - Plnou moc posuzovati
jest co ·do Ijejkh účinků vůči třetím Istejně, ne·chf jelslt ,zároveň také zmocňo'v,acím 'projevem I(přika..zním) vůči ,~mocněTIlci, či má ráz samost.atného projevu k osobě třetí učiněného, a to Ibe:z r'ozdílu, ,zda formulo'vána jelst ,jakolžto
disposice hzmocňuji«)či jen jako ,sdělení (»zmocnil j,sem«). Vdoktrině ně
kteří -ve směru tom raze.znávají. O funkci 'plnomncenské lÍ!slŤÍny, zejména
jejím významu [jako legitimace viz: W e ni g, Náhr.adnic.t;ví v právu směn.
(1916), str. 95 a násl.
') Arg. §§ 1017, 1026 ve spojení :S tendencí r§§ 1007 až 1033, dále s normami o ochraně důvě'ry v ,objektivní obsah projevu ,vůle soukromé 'V záplatném styku učiněného, Izejména s normami 871 násl. obč. z. o vlivu omylu.
- Toto ,st'ano'VÍlsko ,rakouskéhoobč. zákoníka jesrl: !provenience přirDIzeně
právní. Případy sem náležející jsou jakousi paral1elou k § 367 resp. 456 a
ostatním normám chránícím Idůvěru kontrahenta poctivého a normálně dbalého;

Poznámka. N.a SlolVensrku ·jedná o ,poukárzkác'h obchodní ,zákon v §,§
291-298, .jež O'd:pov~d.ClIjí v ,jÍlsté míře p'ř'erdpilsŮJmčL 301.-3015, - O důležitých
některých rozdílech vÍ'z níže § U.

EXKURS = Zásadní hledisko pro normy o plné moci
obchodní (čl. 47-52, 296, 298 obch. zák .. ).
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peným nehza jeho účasti poři:zená, jež dovoluje poctivé a normálně dbalé
třetí oso.bě, Ise Izás-htllpcem g.ako ,t,akovým kontrahujicí, ,závěrek, 'že ·zarstoupený v tom kterém ,směru reslP. Oibjemu ,z ástu.pce zmocnil. Z hle,diska tohoto
možno zejména i IPouhé lPars.sivní z.achování :se zastoupeného vůci známé
reStp. znatelné ijenllU. Ipold!statě 'skutlko(wé 'Vyklád~atijakO'žto konkludentní zmocnění, pokud ,poctwý a normálně ·d:halý tertwis v něm ·s mí sptatřolVati konklud·entní IPl1olje:v vůle zmocňov,ad. 5 )
II 1bude ve p,řLparde,ch takorvých, j,sou-li na spo.ru, ,ú kolem .soudce, by
snažHse bedlivým vypátráním ik onkretní ,skutkové [podst.aty ,zauja.fi ve své
,předsrf.alVě :st.anolVisko .QIsorby ,třetí a tázati s,e, ,z·d a-li ·ze ,s kutkové situace té
směla konkludovati na existenci zmo'cnění. lPřisvědčí-1i ik tomu 'a nabude-li
ještě přelsvědčení .o tom, že rs kutko:vá .p.odstata záJVěr tento odůvodňující jest
[pořLzena Izaslto~eným re:Sjp. Iza Ijeho účasti,6) .je·st tLm prokázána konkludentní, »mlčky udělená« »/plná .moc«z.astollllpenérho, ,t.ře,bClls tento neměl
úmy.slu nersoucíh.o ,g,e ku :zrmo,c.nění vůbec anebo v tom kterém .oh-jemu.
Ne:snadp.ost !ZáJvěru o .takovémto »mlčky Ulděleném« zmorcnění, stupse ·z erj ména IV rychlém styku obchodního ,ž ivota, jest zákonodárci pohnutkou, že 'Sám dopouští lVe !prospěch podivých třetích učiniti rZ určitých
skutkových [praemissí ,závěr na zmo·cnění iisltého obrjemu, že totiž stanoví,
jak sezhus't.a říká, rpřLpClldy »mlčky uděleného« čili ».praesumtiv.níha« zmocnění, ·re'SIP. plné molClÍ. V ,pOdlStatě ne,j de tu ·a nio fikci, ani o praerSumci zmocnění nebo plné mad, nýhrž ,prostě ·0 tp.rálVní ochranu třetích os·alb , v jejichž
pro,s:pěch ,a v me,zí,~h Ijicrh lPodivosti a víry dopouští zákonodárce na úkor
zastaupeného účinkypřtmého ZélJs<toupení i: ze z.alstu,poiV,acích je,dnání zástupců n e 'z ID o c n ě n ýc h,7) a to důsledkem toho, !Že j;de o skutkovou
p-od.stratiu určitého v IZruk,oně vytčenétho rruzu zastaupeným neho za účasti
j,e ho poří~eno1ll.
ňujíd

ú) Zelj.ména bude .1zes'P'altřovati korukludentní t.akový prorjeiV v tom, že
zastoupený opěto'Vně přijal be,z výhrady .důsle.dky je·d nání ne zmocněného
zástupce za tako'Vých podmínek, že třertí pozorovatel nabýti musil dojmu
o uděleném zma,cnění. Na;proti tomu 'Vý:s.lovné schválení po:ji,stítelov'o, třebas
i ,oipěto'Vně udělené, nedavoluje úsudku tého'ž, ježto 'právě tím .dokumentuje
B·e patřeha .s dwalovadch tp.rojevů a Itudíž nE!id,o,s tatek lplné moci.
• 6) Tato IProiVenience ,s kutkorvé !pod:srtaty jest :práJVě momentem, jenž
osprruvedlňuje . úsudek o »pro,jevu« I(plné moci) rzastolllpeného. Musí tu býti
tudíž příčinná 's ouvi,slost podstaty té s v·olním aktem zastoup·eného, a to
příčinnost .adaequClItní, nikoli jen Iz,c ela IPoQrdřízená.~Bude ta úsudek 'Vyž.adující
zač.asté ,se strany soudrce pod,r o!b néha pl"otZkumu 'sKutko'Vé po,d staty a nejbe.dHvě,jŠí úvahy, IPodolbně na př. Ij.ak :l;·omu ,jest !při. [>osouzení vi.ny pH nároku
na náhradu ško.dy.
7) I nerd-olPouští ,se tudíž sest:r:any !Z'asto~pellého vyvrácení "!praesumpce« Ipl"otidurkazem, že zástupce !Zmocněn nerbyli 'jen Hm mohl by se zas tou.p ený brániti, že by Iprokázal, huď lž e skutková ,pold,sta,tra zaklád.a.jicí onu
»!p1'1aesumtivní plnou mac« nebyla ani jim ani ·z a jeho úč.asti po·řízena anebo
že tře1:ímu nedostává se :poctivostí a 'Víry o,chranyzasluhující; k t'armuto by
.do,sbčil ti důrk,aJZ a skutečnostech IdoISlVědču~ídch, že ne,doslt,atek zmocnění
třetímu Iza normální ipolZo,rnos:tiznám ib ýti mus11. Chrání! ,s e totiž v tom
směru pouze :poctivý a normálně d~balý tertíus. Jels t na jevě, že zejména
projev zastaupeného vůči třetí o'Sorbě učiněný o vyloučení re·sp. ohme,zení
»;praelsumti:vní« (plné m9ICÍ ruší dUiVěru o'SOlb y třetí a má za následek, že
nehze .p.o.UtŽíti ·v e IPro:s,pěch je,jí norem na ochratlJU důvěrystanov,ených.

Pod zásadní hle,diJsk.o .toto ná1e.žeÓí jednak :pře,dpi:sy občanského zákona
stanovené v §§ 10127 a nás1., jednak nor:my !Zákona .oibchodního o .zmocněni
o·bchodním ,(ČtI. 47. ,a násl., čl. 296.).8)

ODDÍL III.

O papírech cenných. 1)
Sedes materiae jsou v obchodním zákoně čl. 301., 305., dále
307., 309., čl. 182., 183., 413. násl.; k tomu přistupuje pro
směnku řád směnečný, pro listy skladní zákon z 28. dubna 1889,
pro šek zákon z 3. dubna 1906, pro zástavní ' listy, par cía Iní a
fundované bankovní dlužní úpisy dva zákony z 24. dubna 1874,
zákon z 5. prosince 1877 a z 27. prosince 1905.
čl.

§ 9.
L O pojmu a právní povaze cenného papíru

vůbec.

J. Cenný papír v technickém smyslu moderní nauky jest listina, jež má pro soukromé právo, jehož se týče, v Ý z n a m
hm o t n ě p r á vn í ve smyslu tom, že jest podmínkou buď pro
vznik práva, nebo pro výkon jeho, nebo převod anebo posléze
vůbec pro jeho trvání, a to podmínkou materi ,elně- čili hmotně
právní, t. j. zásadně nenahraditelnou. Cennými papíry v technickém smyslu nejtsou tudíž listiny, kteréž jsou jen - zásadně jinými
prostředky nahraditelným -důkazem o právu: listínyj e n p r ů
vod n í, vykazující tedy pro právní poměr, o němž zřízeny jsou,
význam jen ,formálně-právní, osvědčujíd se hlavně za event. sporu,
8) Pl.1O Ip rokuru plartí IV tom ,směru :z asady IZ1Vláštní, IPr.o~eV'uiídse v její
neobme.zitelno's ti .jakož i v IPrindpu ip'uhlicHy ohchodního re~,stř~ku.
1) Z domácí literatury Ipřichá,zejí IV úvahu pro ot~zky všeohecné zejména: Ran d a: ,o cenných papírech, ohzvláštěo ,g,kri,prtlUrních ohligacích
(právník 1889); K theorii cennýc.h p.apírů 'Ve Sborníku věd ,práJVních a státních IIi Š i k 1: Theorie ,závazků skr~pturních 1(1902) .a IpHslušné stati ve
s'Pise,c h: W e n i I! o v ě: .o náhradnidlVí ve prá!Vu .směn. (1916) 'a J. Sed.1 á č
k o rv ě: O materiálně!p.ráv:ní funJkci [p ojistky 1(1911): Oblil!. právo 1(1924) kap.
lVi dále též článek H e rm ,a n na-O ta'V ,s k é h o v »(Podě Ottově (1915):
Vyloučení námHek IZ osorb přerdchů.dcu .
z.v.láště o rekt!,-·p apíre.ch: He r.ma n 'n; O právní po'V.1lJze rekta,pCl1PÍrů
.(1892). ,o směnce: Slkl: S.měnečné :právo, a výše dt. iSlP~S Wenigův.
O listech ,zástavních: P a vl í č e k: P·ráNo Hs·tů .z á,s tavních(1893). O šeku:
P ,a v 1í č e ,k : Chek vie 'Vědě .a 'z ákonoldá'l1sbví {Čes. Akad. 1902) 's "Urodatkem«
(1906), K 1.i e r: Rakouský .zákan šek,olVý 1(1906).
Z rakouské Istarší literatury <zejm. 's ystémy směn. IpráJv.a G r ti n h u t U v ,
Can ,sieinuv a K. A,dlerův, dále Can .stein: De.r Scheck (1906) a
zvláště o skladní,c.h listech, K. Ad 1 e r: Das o's t,e rr. Lal!erhau.srecht '(1892);
z literatury novo·r akouské !Ze~ména P is k o HR, r(1923), str. 290 'Sl.
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tedy v oboru práva processního, formálního. Avšak i z listin významu hmotně-právního se papíry podmiňující p o u z e v z n i k
práva začasté - pro ryze přechodní svůj význam hmotně-právní
- v pojem cenných papírů nezahrnují; jsou to t. zv. papíry r y z e
»disposítivní« či, lépe řečeno,
r yze
k o n stí tu t í vn í
(Jacobi) .

V

obchodnímžívotě

setkáváme se s listinami, Jez JSOU ve
všech uvedených směr·zch materielně-právní podmínkou práva
tak, že právo jest jimi, jak se od dob Savignyho říká, »inkorpováno«, vtěleno; jsou to t. zv. d o k o n a léč i úp ln é .c e n n é
pap í r y, jež zpravidla j,sou určeny k rychlé cirkulací a zovou se
zhusta »15 k r í p tur a m i« v technickém smyslu právní doktríny."!) /'
Cenné papíry roztříditi .možno podle různýchdělidel, tak na
příklad v soukromé a veřejltlé {podle osoby, jež je vydává), v obligačněprávní, věcněprávní a podílnické, též korporačními zvané
(podle povahy práva, o němž jsou zřízeny), v kausální neboli diskretní a abstraktní (podle toho, zda-li udávají důvod, kausu dotyčného právního poměru čili nic, resp. zda-li z nich vzchází,
pokud jde o obligační papíry, závazek kaUlSální či abstraktníV) ")
2) Vke méně \pružnými j'S011 nálZvy »e'uekty«, »obcho.dní papLry«(srv.
67. I, 69. č. 7, 70. I ohch. IZ.). Ohyče~ně míní ,se ~imi cenné papír-y hromadné emisse 1(M.assenpapiere). - Papíry toholo rázu vydávané v identickém text11 ,a různící se navzáj,em, zněií-li ,au 'porteur (což ~elst pr,avi,d;lem),
jen očíslováním,zolVou se II Francouzů »v ale ru ,r IS m o lb i I i e r e.5« nebo
»valeurs de ,borurse«, ~,souce 'Vlastním íPře,dmětem Ibursovních obcho,důj ?SOU
to dlužní úpisy veřejné I(ze,jména ,státní renty) i souk,romé, »Oibligace«, dále f
pakakde. Nruproti ,tomu ,se t.z'V.»e ,f ,f et IS ,d e com Iffi e r c e« nevyznaču~í I
uniformitou, .nýrhrž Ipfiléhají ke konkrétnímu podkladu svého vydáníj jsou to
směniky, šeky, listy sMa.dní, zálVaiZné Hsty ,(hony) a :j.
:ll Exeil11iplifikace: Veřejnými ,co ,p.~pí.ry 1S0U ony, které vydá'v,ají veřejné
kor:por.ace, ize,jména ,tudíž státní dlužní úpisy 1(»S'tátní ,palpíry«, StW. čl. 271. čís.
1). - Cennýrmí iPrupíry obHgačně-iprávními jsou na lP'ř. ,směnka a še,k, avšak
taJké Hs,t nakJ.áJdad {ná,lo,žný) ,a Iko'Uos,sementj věcněprávnímijsou skladní Hsty
sk.ladišť lVeřeljný,ch IPodle ·zák. ~ 28. ,duhnla 1889 ,a Ijejich dHce: sklrudní list
držehníč. ma,jetkovÝ.I(re.ce:Pís1a skladní list 'Zás,t.avn~
' ,(war.rant); podílnickými
čni kOllPo,r:ačnimi :j,souaikcie. - iPříklady kru11lsalnLch, nných prupí,rů obsahuje
výp·o,čel čl. 302.jahsrtraktní 1s0u směnka, .šek ,a mo OIU ,býti poapí.ry čl. 301.
- Ahsh,aktnost možno různÍ'ti pH cenný,ch ,papírech ,t,roM:!. t ex It o vou.
zá!e.že!ÍÍd ev JtOIffi, že IPa:pír neudáJvá ikausu 'prárvního íP měruj 2. for.m á 1 n ě
p r á v ni, t. j. v Iběžném ,smYlSlu ohč,anského (práv.a, záležející v tom, že žaluriicí nemusí událVati res!p ..prok,azolVati kalusu; 3. hmo,tně:p,rá,vní, záležedkí v tom, že zavá!zaný vůbec nemůže ,se 'Vůči ,podi:vémuna,hyv,ateli dov'olávati ne,do,stalbkru nebo va,dno'sti kausy. Sr:v. »IPodru OUorvu«, st,r. 438,
čl.

pŮ'zn.

1.

4) Dá:le serŮizní též paipÍry ,Mavní čili z á kl a,d ní (Haupt-, "Grund-,
Stammpa'piere) ,a vetdlejšič. IP o Id ru žn é I(Nebenpa,u>iere). Prv jmenované
j!SOl1 zřízeny o íPrávu relsip. práívním íPoměm ,delšího trvání, <Z něho,ž vy.plýva~í pro oprá'Vněného periodické lPQ,žitJky ,(úrok, důchod, pOldíl "l eV(i;nt.
zisku č. dividenda); o j.edno'tli'Vých tě'chto 'polžit.cich jsou (pak již napřed zří-

S hlediska d 00 g mat ik y p r á v n í nejdůležitějším děIí
dlem jest r ů zn o s t v e p r á v n í p o vaz e papírůcennýcn,
kterážto nejvíce proniká vez p Ů IS o b u, jakým u r č u j e se
subjekt z pap í r u op r á vně n ý. Dle toho liší se pak vůbec
J kategorie papírů cenných:
A. aektapapíry (papíry jménu - au nom ---,- svědčící),
B. Ordrepapíry .(papíry »na řad«),
C. Papíry au porteur (papíry majiteli svědčícíV)
Ordre- a auporteurpapíry jsou právní svou úpravou pnzpů
sobeny účelu rychlé a snadné záměny v .osobě oprávněného, t. j.
účelu oběhu č. cirkulace, kteráž jest také při velké jích většině
prostředkem pro splnění jejích hospodářského úkolu. I ZOVOll se
cennými papíry oběžnými Č. cirkulačními, též skripturamL (Srv.
výše text k pozn. 2).
II. Právní povaha papírů cenných, zvláště pak papírů cirkulačních (.skriptur) , náleží mezi nejchoulostivější problémy práva
obchodního a směnečného. Zejména jsou otázky jednak o vztahu
mezi právem a listinou, jednak o vzltliku práva z cenných papírů
j,akož i o záměně v subjektu práva předmětem četných pokusů
konstrukti vních.
Zejména Ipro ,s:mě.tl/ku Ivys,l'o:v,enyče:tné konstrukc'e, t. z'V. t h e o r i e
'V doktríně něme'cké {,SIiV. na ;př.. ,přehledný jakýls »ro,dokmen-< theorií
vL~~,h :m an n o v ě Le:hrbuch de,s D. Wechsel.re.chts ku str. 277). Častým
úkazem ,jest !při ,tom, že původci ~edno/t1ivých konstrukcí a ;přívržencí jejich,
pře,ceňUljíce Ijich "lý:znam, hledí přenášeti ,logiciké dŮiSle,dky plynoud z konstruktilVní myš:lenky 'v živol prakHcký nelZ,řídka i na úkor ,skutečných jeho
potřeb. VůČi Itakovýmto ,tendencím jestarc.i zdůr:a:zniti, že žádné z theorii
neLze př~kládati samostatný jakýs tlVůrčí nebo regulující vliv ·oproti positivni
úpravězáJkonné resrp. potřebám živoQitn~m: n~proti tomu vš'ak .bylo by při
ne.jmenšim ,stejně z'Vrác·eno ,podceňovati theorie a ISjp,a:tř.ov,ati v ni.ch pouhé
konst,rukti:vní log~ciké tvorby rázu akademického. Musíme si vědomi býti
zvlášolě

zeny ZlVláštní cenné rp.aa,Jí.ry drobného objemu vytišolěné zpravidla. na společ
ném ar,chu, z něho'ž ,se !při ,dospělosti loho kJteréhopožitku odstřihují »kupony« j ,zn ějí ·z'pravidla na majite,le, [ k,dyž základnípapí,r .sám ,jest au nom.
K1ljponový arch bývá zakončen t. Izrv. talonem (ob.novovací.m listem), poukázkou to na nový ,arch kuponolVÝj talon není,na rOlzdíl o;d kuponů, pa'pírem ,cenhým,nýlbIiž i,en papírem »ipou:z.e' legHi:mačnim« I(SllV. níže Dodatek
k § 13.); usnrudňuje se [jím osobě k 'Výběru ,požitků oiprávněné opatřiti si
další kupony, .ani.ž jest třeha prokazovati :se IPrupírem ,zákla,dním. - Této
prá;vní povahy .talonů .se ne,dotýká ,předpis § 1 zákona čís. 241{1924 o povinnostech bankéřů, kde 't.alony jsou uve,deny mezi »,cennými papíry«.
5) V doktrině shledáváme začasté také růlzt,TI,dění ·d['choto.mkké: 1. papíry jménu ,svědčící a 2. 'papíry au :podeur. Prve ,jmenované :p.ak se opět
fOIz.dělují ve 1>fO<sté prupíry au nOIm :(rekta,papLry) a \p~píry na řad (ordrepapiry).
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toho, že »tiheo,rie« cenných pa.pírů nejsou ničím vke ani méně než
d _
k"
o
k
ve e
c y m II p.~,~ u c' .a m i: netvoří právo, ale arciť odhalují je, čerpajíce
z. no'rem 'P'OIsIhvnkh obsažené v nkh j u s I a ten Sj i ~.sou proto velmi důle
žItým po 'přílpa.dě prostředkem ku proniknutí látky právní, k vyplnění
» ~ezer« ~ I~rál~u pos~~Í<vnim, t. j. k zodpo'Vědění .otá:zek objektivním právem
pn~o ,n:,~~senych. Pnznakem».správno,stí« t:he,orie nemůže býti o sobě již
logI~a.'JeJI ,st,av.b~ '~ u,za:řeno,st, její zevnější »elegantia«, nýbrž jednak plné
kryt! latky poslhvDl, t. ~. zahrnutí platné právní ú,p,ravy ,dotčeného ústavu
v uzavřený 6ednotně-lcigický o,braze'c, jednak ,shodadůsle,dků IZ »theorie«
plynoucíc~ sle skutečnými potřebami ži,vota. Nenít zajisté břitčí kritiky pro
konstruk,cl, neiŽJ.1oZlpo'r ,logických jejích důsledků .s životem.
v

Za 5 pol e č n é východisko těchto konstrukcí čili »theorií«,
vyslovených pro cenné papíry v popředí cirkulační, shledati lze
tolik, ~e za n u t n .o u pod m í n k u závazku vyžaduje se s k r i ptur nI a k t se strany z a v á z a n é h 0. 6) Dále však seznáváme
již značnou různost názorů v ohou výše zmíněných stránkách
problému.
a) Co se nejprve tkne otázky o v z:f a h ume z i p r á v e m
a I i s ti n o u, t. j. hmotným listinným substrátem, jest důležitou
klasifikace cenných papírů výše uvedená, tedy, pokud jde o cirkulační cenné papíry, r.ozdíl mezi ordre- a ,auporteur-papíry. Při
prvnějších musí aktivní subjekt právní, tedy nositel práva z papíru, zpr.avidla býti z něho jménem svým (ať občanským, ať obchodním: firmou) p.atrným, kdežto při auporteurpapírech se této
individuaHsace nevyžaduje. I jest se dále tázati, kterýmto momentem při ordrepapírech vedle skrípturního vyznačení,
při auporteur.papkech pak vůbec určuje se osoba z nich
oprávněná. V doktiTině se za tento moment pr,ohlašuje brzy pouhá
detence, brzy držba, brzy poctivá držba, posléze pak v 1a s t n Íc tví papíru. Podle této 1. zv. v 1a s tni c k é t h e .o r i e kteráž
doktrinu moderní ovládá ,a vyzírá také z positivní úpra'vy(srv.
čl. 17., 36., 73. směn. ř., čl. 307. obch. zák. ve spojení s čl. 306.,
kdež operuje se LS vlastnictvím k papíru jakožto momentem pro
právo z něho rozhodným), jest oprávnění ,(věřitelství) z cenného
papíru zásadně podmíněno vl a-s-+n-i c -t vím věř i tel e k u
h mot n é m u pod k I a d u I i s t in n é m u.
b) Touto kOIlJStrukcí vztahu mezi právem a papírem není však
ještě objasněna druhá stránka problému našeho, t,otiž otázka
, 6) NáJzrvů »zaváJzaný«, »·dlužník« a »věřitel«, které ve přesném smyslu
h~,dl se pOUlze na cenné 'papíry .obligačně-právní, užito zde v ši.rším smyslu
vubec k naznačení ,passlVlJlích a akHvní.ch účastníků :právního, poměru, jehož
se ce:nný papír dorl:ý.če.

0_ =1'1 r v O t ním v Z n i k u prá va z papíru a o z á měn ě o s o b
v oprávnění vstupujících, krátce, 'Otázka o p r á V,fl í m v z n i k u
a obě hup a 'P í r u. Četné konstrukce v tom směru vyslov'2né
možno r'Oztříditi ve dvě h I a v n í s k u pin y: jednak ty, jež
odvozují vznik práva ze smlouvy, t h e o r i e _~<~ I u vn í, jednak
ony, kteréž, upouštějíce od smluvního vzniku práva, shledávají
moment rozhodný v jednostranném aktu listinu zřizujícím, totiž
v t. zv. kreaci ať o sobě, ať v kombinaci s dalšími ještě momenty,
theo1"ie kreační.
V o b o --U:--s'kui)inách těchto shledáváme zase kOO1strukce,
které v příčině otázky .o vztahu mezi právem a papírem mají za
základ t h e o r i i v I a.s tni c k o u 1(1.): Z theorií sml II V n íc h
uvésti jest tu zejména konstrukci Goldschmidtovu, 'Brunnerovu,
Gierkeho, z the.orÍÍ k r e ač n í c h pak Lehmannovu theorÍÍ vlastnického zjednání (Eigentumsverschaffungstheoríe) a theorii Randovu, čili theorÍÍ 1. zv. v I á st nic k é ho na byt í (Eigentumserwerbstheorie).7)
Theorie posléze jmenovaná požaduje ku vzniku práv.a v osobě jak prvního, tak i pozdějších věřitelů pouze nabytí vlastnictví
.k papíru nesoucímu písemné zavazující prohláše01Í dlužníkovoí
při ordrepapírech musí arciť věřitel býti ještě zpravidla z papíru
legitimován. Se strany dlužníka stačí ,tudíž ,kre,ace papíru, totiž
skripturní slib formelně platný. Na,bytí práva věřitelem připojuje
se ke smlouvě sice zpravidla, nikoli však zásadně nutně. Práva
nabývá vlastník papíru i tenkráte, když tento vešel v oběh i bez
vůle dluž01íkovy; n·ečiní při tom iTozdílu, zda-li vlarstnictví nabyto
derivativně či originárně, na př. okkupací nebo vydržením. Právo
z cenného papíru totiž podle této theorie nabytím vlastnictví
k němu v osobě každého nabyvatele vždy nově vzniká; i jest zde
nabytí práva povždy origínánním, čímž jakožto vnitřní důsledek
odůvodněn úkaz, že námitky z os.ob předchlldců jsou vůči novému
n.;tbyvateli práva vyloučeny.
Theorie vlastnického nabytí Ran d o u založená,8) vykazuje

7) BlLžší výklad 'o ,tě'chto the'orikh Il'odán ve spise »0 pr. Il'ovaze rektaprupírů« výše 'V Ipozn, 1 u,ve,deném, z části též 'Ve článku .'V »Poctě OttolVě«.
Z .dalších spi'sov,atelů, kteří s,e ,zabývali ,po konstroktilvní .srl:ránc·e prohlémem
cenných papírů v liter,a'tuře německé ll'ř1chá-ze,ji ,zejména v ,Ú\vahu: AUolter,

Langer, Ja,cohí.
~) Theorie ta !byla v)1ls1ovena a hájena Rarud,ou z čá"sti již ve spise
~Zwetfelh. Fragen des Genosls. Ges.« (1874), .dále zejména v ))Eigentumsrecht« v 1. 'Vydání (1884), zvláště Ipak ve lVyld. 2.,'podrohriěji pak IV »Právníku« 1889, jakož i ve »Sbomíku 'Věd pr. ,ast.« II. 1(1902). Ku stejné v pod-
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jak po stránce konstruktivní, tak i v důsledcích
praktických: konstruuje jednotně jak právní vznik, tak i oběh
papíru cenného, jest ve vnitřním souladu se zásadním pojetím
o vztahu mezi právem a papírem, totiž theorií vlastnickou; zahrnuje konstrukcí svou i případy -originárního nabytí papíru cenného a dovozujezá.sadu o vyloučení námitek z osob předchůdců
jako logický důsledek. (Srv. »Poctu Ottovu« 1915, str. 438).
Dlužno nyní o jednotlivých druzích zvláště pojednati.

II. Jednotlivé druhy cenných

papírů.

l§ 10.

1. Rektapapíry.
1. .Jsou to cenné papíry, při nichž jest první oprávněný z pa-o
píru patrný údajem jména (resp. firmy) a záměna v osobě jeho,
pokud vůbec přípurstnou jest, uskutečňuje se podle všeobecných
zásad občanského práva. Nenáležejí tudíž mezi rektapapíry ony
cenné papíry, prostě au nom znějící, které již po zákonu jsou inclossovatelny, 1. j. 1. zv. zákonné ordrepapíry, kamž náleží směnka
a akcie au nom (čl. 182. obch. zák.); papíry tyto nabývají povahy
rektapapírů teprve tím, že se v nich indossov.atelnost jejich čili
ordrekvalita výslovně vyloučí, což děje se zpravidla t. zv. zápornou ordre-doložkou (»nikoli nařad«: rektasměnka, rekta-akcie).
2. Vedle papírů právě uvedených jsou rektapapíry zejména
ještě listiny čl. 301. a 302., zák. obch., znějí-li prostě na jméno
(bez doložky »na řad«), dále státní a soukromé dlužní úpisy (zejména parciální) au nom, §pořitelní knížky poštovní (srov. čl. 6. a
13. zákona z 18. května 1882 č. 56 ř. z.}/) a vinkulované, t. j. na
určité jméno přepsané papíry majiteli svědčící, jakož i šeky au
nom znějící (zák. z 3. dubna 1906 č. 84 ř. z.).
VydáiVánírektapapírů omezeno je.st, pokud Ij.de o pardální dlužní Úpí.sy,
dvorním :dekretemze 17. pr.osin.ce 1847 ČLS. 1105 ;potud, i,e potřebí jest státního ,schválení, krdyž .zněií na částku nižší nei 100 zl. ikonv. m. (210 Kč).
sta>tě kOIlJstrukcidošel C a rl i n v »Zeibsic:hr. f. ,do ges. Handdsrecht« sv. 36
(1889), nezn,a,je výkladů RandoIVých 1 uznal v,šak, upozorněn n,a ně, výs10vně
s'polu s vydava.telem časopisu Goldischmi,dtem ,prioOritu Rand-oiVu (s1n?:. tamtéž
sltr. 597).
1) Pod1eč!. M. zák. IZ 11. hře:zna 1919 Č. 140 Sh. 1(0 ,zinzeníšekolVých
poš't'oiVnkh úřadů Ipro území .státučsl.) lPřetvoOřuje se dosavadni poštovní
s;poiřitelna zřÍlzená nařízením z 20. listo/padu 19'18 v šekorvý úřad Vmto zákonem zřLzený ,a rplatí pro ni ustano'Vení tonoilo zákona.
I

3. Rektapapíry postrádají posud všeobecné úpravy zákonné,
jen pr,o jednotlivé z nich stává předpisů porůzných; i podléhají
pak, pokud není předpisů zvláštních, všeobecným normám práva
občanského. V životě obchodním nedosahují významu ostatních
cenných papírů, sledujíce zpravidla účel býti prostředkem u l.ažen í jmění (jsou ponejvíce cennými papíry »ú 1 o ž n Ý m í« a
contr. oběžných); jen v některých druzích svých (na příklad státní
úpisy au nom, pruské resp. myní německo-právní Grundschuldbriefe) vyk.azují právní svou úpravou úkol hýti předmětem i oběhu,
arci jen povlovného.
4. Povaha rektapapírů jakožto cenných papírů zakládá se
zpravidla v tom, že listina jest hmotněprávní podmínkou pro vznik
práva a zpravidla i pro jeho výkon. To platí zejména pro rektasměnku \(člc~9. ~~~ 2 směn. ~j, pro kupeckou rektapoukázkua ~ ~ . :
kupecký rektabon, jakož i pro papíry čl. 302., znějící prostě na
jméno (bez doložky na řad). (Čl. 303. odst. 3; pro nakladací čili
náložný list au nom srv. též čl. 418.) S tím také souvisí další rys
četné rektapapíry již podle positivní úpravy vyznačující, že obsahem listiny řídí se obsah práva, a to ve případech papírů jak
svým zněním ab:straktních(směnek, kupeckých poukázek a honů},
tak i kausálních. Při rektasměnce dlužno - s výhradou důsledků ~
'~ (j
z ustanovení čl. ~ oost. 2 :srn. ř. plynoucích - použiti vůbec ~,
nocem směnečného,:~-ct:~~" ·.dále platí při papírech čl. 301. a 302. /1;'1\\.
oheh. zák., i když znějí prostě au nom, pro poměr dlužníka k p.rvnímu věřiteli, na nějž papír zní,2) ustanovení čl. 303. odst. 2, neobmezujicí se ma p.apíry indossovatelné. I možno v tomto smyslu
také při rektapapírech konstatovati závazek dlu'žníkův secundum
scripturam. 3 )
5. Pře vod práva z rekt.a:papírů děje se ve způsobu neformální cessej v jistých případech, tak při rektaakcíi, požadov.ati
však dluŽno k perfekd převodu i ~Jf:lstnicko~ tradici papíru (mnozí
kladou tradici za požadavek pro převod 'rektapapírů vů.bec). K výkonu práva oprávněna jest osoba v papíru jménem {neb firmou)
označená resp. její právní nástupce, jemuž dlužník může arci čeliti

r;

2) POiznameu,a't,i ,jest, že tento oprárvněný l(remHrl:enrl:) nemusí hýti vždy
belZlp,rosHedním kausálním IpoOměru k vYldateli {dl'UJžníku). Mi!ID'Ů'skriijJturně
jde tu třehas .o :p.ř.erviZeH závarz.ku re,sp.' o poukázku lve iprolslpěch osoby třetí.
3) 'PolIDud ,jde slpedelně .o !poukázku, p'říS1tuP11ije k tomu ještě i subsidiární nOI1ma .§ 14012 ob,č. zák., v níž rovněž proniká ustanov,enÍm o lPřipUJst
ných nálllÍltkácn se ,s:trany akcept.anta hledisko záv,azku »,secuDldum scrÍlpturam«.
y
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námitkami i z osoby předchůdcovy (neplatí zde tedy zásada o vyloučení námitek z osob předchůdců). Věřitel plnění žádající musí
dlužníku své oprávnění řádně prokázatij míra legitimace této redukuje se někdy na výkaz pouhé detence papíruj děje se to při
činěním t; zv. alternativní čili střídavé auporteur-doložky ku jménu věřitelově (zaplatím J. Novákovi nebo majiteli). (Srovn. k tomu
.§ 3 zákona o šeku a výklad níže v Dodatku k § 13 čí:s. 1.) - Též
ke knížce spořitelní bylo dříve n.a snadě hleděti jakožto k rektapapíru s auporteur-Iegitimací. Nyní se arci v § 10 zák. ze 14.
dubna 1920 č. 302. Sb. prohlašuje za auporteurpapír. Srv. též
výklad v § 13 čís. 5.

.§ 11.
2.0rdrepapíry.

I. Subjektem práva z papíru jelst ten, kdo jest v něm jako
první oprávněný jan~nem nebo firmou uveden anebo od předcho
zího oprávněného zvláštním písemným prohlášením v papíru 1. zv. indossamentem či žírem i(girem), rubopisem - jakooprávněný vyznačen. (Při tom jest s hlediska vládnoucí v doktríně theorie 1. zv. vlastnické předpokládati, že osoba takto skripturně legitimovaná jest vlastníkem hmotného podkladu listinného.
Zevnějším znakem ordrepapírů jest zpravidla doložka »na
řad« - výjimkou jí není zapotřebí \(»zákonné« ordrepapíry, srovn.
výše § 10 č. 1). Pro naše právo jest uznati zásadní volnost k vydání ordrepapírů s účinky čl. 303. a 305. :( čl. 304. odkazuje k »zemskÝ.m zákonŮffi«)j arci bude dlužno předpokládati podle všeobecných zásad, že - pokud zákon nedopouští .opak - musí papír
udávati causam debendij abstraktní papír byl by neplatným . .(Sporno.) Ordrepapírem s ,abstraktností speciálním zákonem uznanou
jest ordrešek. O něm nÍJže v I§ 14. Nejdůležitějšími ordrepapíry
jsou: směnka, akcie au noro tobě již po zákonu), dále kupecké
poukázky a závazné listy, jakož i cenné papíry ve čl. 302. obchodního zákona uvedené, znějí-li n.a řad, posléze pak ve ,zvláštních
zákonech upravené listy skladní, jakož i šeky na řad znějící.
O směnce odkázati jest k výkladu ve právu směnečném, stran
akcií au Dom k výkladu o· společnOlsti akciové. (Srv. Randa, Obchodní právo III, str. 43 sl.j W e ní g, Přfu-učka, str. 121 násl.)
II. .P o u k á z k y a z á vaz n é I i· sty 1. zv. k u pec k é
(Kaufmannische Anweisungen und Verpflichtung,slsfheine) jso~1.

I

podle čl. 301. ordrepapíry tenkráte, jsou-li od kupců na řad vystaveny o plnění summy peněžité neb určitého množstvÍ zastupitelných věcí resp. cenných papírů, aniž plnění to činí se závislým na vzájemném plnění. Udání causae debendi není ku platnosti jich optřebí, rovněž ne doložky valutové. {Zevnějším rázem
svým mohou se papíry tyto ,značně blížiti směnce cizí resp. vlastní. Závaznými listy jsou zejména :to zv. kupecké »hony«.) Skripturním dlužníkem kupeckého závazného listu jest výstavcej při
kupecké poukázce neakceptované není vů!bec dlužníka skriptur- J
ního, pouze, je-li akceptována, stává se jím akc,eptant. Skripturního závazku Rostihového při těchto .papírech vůbec není, ani ne
při výstavci kupecké poukázky; event. závazek jeho jest jen pbčan.skoprávní.
.
Papíry článku 302. jsou konorSsementy pIavdl, nakládací čili
náložné listy dovozníků (čl. 413. násl. obch. zák.) , listy »vydavací« (listy skladní a warranty) o zboží nebo jiných věcech vystavené ústavem skladištním od státu k uschovávání věcí takových zmocněným ( srovn. hned níže § 12), dále listy o zápůjčce
námořní (t. zv. námořní směnky, cambia maritima) a námořní
pojistky; úprava obou posledních obsažena v právu námořním.
V příčině indoss,amentu ce.nných p.apírů čl. 301. a 302. stanoví zákon v čl. 303. odstavci 1 účinek tra n s por t n í . (nikoJi
té~i garanční) podle zásad ,řádu směnečného. i ) Ve čl. 303: odstavci 2 vysloveno dále v příčině obran dlužníkovi příslušejících,
že mŮže užití jen ob~an takových, jež mu podle listiny {nach Massgabe der Urkul1:lde) anebo bezprostředně proti žalujícímu právě
věřiteli pří.slušejí - zásada to přes odchylné textování v podstatě
souhlasná se známou větou čl. 82. směn. Fádtí-o vyloučení obran
ex pe~sona indorSsantis.
&? j ,
't/é", ,'
Ve čl. 305. odstavci 1 rozšířena platnost směnečně-právních
norem o f'Ormě indosrSam'entu, o legitimaci majitele a zkoušce její,
jakož i zejména o povinnosti majitele směnky k vydání její (~L,J
1L~13., 36., 74. srn. ř.), též n.a ordrepapíry čL 301.-304. obchodního zákona. Zvláště význačným jest tu použití zásady o nabytí
práva poctivým nabyvatelem listiny i při nedostatku práva auktorova (čl. 74. směn. ř0, zásady to opírající cirkulační úlohu ordrepapírů.
/,
III. Pro amortisaci papírů ve čl. 301. jmenovaných platí čl.

r'

1) Gar.anční č. ;polstihový účinek indo,slsaanentu po IZpůsobusměnečněho
Ipro neplacení shledáíVáme jen ještě při šeku a w,arrantu.
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13. směn. f., pro papíry čL 302. normy obecné, ohsažené, pokud
není speciálních (čL 305. odst. 2), v cís. nařízení z 31.' srpna 1915
č. 257 ř. z. o umořování lilStin. Srv. níže Dodatek po § 15.
IV. Co se dotýče legitimace k výkol11u práva, odkázati jest
ke právu směnečnému. Dlužník není povinen, ano - nemá-li dů
vodných příčin k podezření co do oprávnění prelSentanta skriptumě legitimovaného - ani oprávněn zkoumati pravost indos.s.amentůj liberovati .se bude, platí-li podivě .a s normální péčí presentantu, jenž mu prokáže identitu svého jména se jménem, ,jímž
jes't udán pí-i papíru ještě neindossovaném první oprávněný, při
papíru :indo&sovaném poslední indolSsatář. Je-li poslední il"ubopis
blankoindostSamentem, jest presentant papíru »legHimován« již
detencí papíru ve stejné míře, jak tomu jest při al1porteurpapírech
(.srv. níže ;§ 13 pod čís. 4).
Poznámka. Na Slovensku platí co do kiulPeckých 'pm1kázek a záv.aznýc.h
listů dů,ležité 1?-ěkte,ré odchylky !po,dle ustanovení §§ 291-298 obch. zák.

Tak označují se ·v i§ 291 za »ohchodní« i[F aj nor - Z á tur e c k ý, Nástin
stí.kromého ,práva ,platného na Slove'lllsku a v iPodkarpatlSke:j Rusi '(192:4),
sh. 3126, po·zn. 4. ,praví:»kupe·cké«) poukázky ony, které znějí »na ,řad« {»na
prikaz«), ,jakož i ktea:-é ~sou kupcem vy,dány nebo ipi-iljaty. Dále !je,st du.1ežitým
l'Ozdílem, :že na poukázky :jakož izáJV.a.zné listy ,přenášejí ,se v .§ 294 pře.dpisy
směnečného práva také o po,stihu pro nep:lacení 1(»0 re.g.re'ssní 'žalobě na
placení« ).

§ 12.
O skladních listech

veřejných skladišť zvláště.

II. Hospodáf1Siký vý1znam veřejných skIrudišť ,záleží )zejména v tom, že se
belZlpe,čným a radonalním us,chováním a op,a;fro.vánimzhoží umožňuje pro-

ducentu vyčkati. .příizni'Vých Ipmde6nich konjunktur, že se reguluje soustře
děním zboží InaMdJk,a a IPoptávlka, ,zvláště té,ž .aukicemi, ik nimž j,s,ou veřejná
skla.di,ště olp,rávně-na, že iSOUStruv'OU cenných ,papÍ'rů re;pre>sentujídch jednak
vlas:tnické, j.ednak zá,sltavní práyo n:azhoží usnadňuje >se jeho zcizo,váni
msp. o,běh, 'SIP0,lU v,šak také umo~úU!j.ej se ,dočasnému vlasiníku z,boží dosažení Ikre.dHu tím, že věřite1i ,dostálVá se p~Ůlstřednj,Citvím :zruslav.niho listu
(warr.antu) možn-os.ti nejen p1"omptní realisace !Zástavního p.ráva, nýbrž že
může warrant sám o/běžný to palPír, zní-li na řad každé chvíle ještě
před 'slptla:tno'slH z;peněžiH, pOls.1éze ;pak ipři skladištích t. ·zv. s'Vobodných
[Frei1ager), že Oid,s'traňují se obtíže spojené 's manipulací !jednak celní, zejména při ,zboží !tra11isitním, ~ednak Idaňovou CIO do ,daní ,spotřebních. Reforma
sta'ršvho práv,a skladištního ulpraveného ds. nařílzením rz; 19. čer/Vna 1866 Č.
86 ř. IZ. iP'řip~ruven.a pí,semnou ,ankeltou v r.1882; u:ve,dena p,ak v .• pohyb náv,I'Ihem rpos,lan:c,e P,l'iof. Kaizla a soud.r. v r. 1887.
Zákonem o veř. \skladištích z 28. ,duhna 1889 č. 64 ř. 2. naJbyl n.áa:ev »veře;jné sk,lrudtšlě« významu prá'VnětechnÍicik.ého,-~,ŽŠího vůč.i témuž náa:vu pou-

zllVanému ve čl. 32'3., 343., 407. obch . .zák »Vefejná skladiště« ve smyslu
předpisů obcho\dní.ho zákon.a Iprávě citolV.aných ;zahrnují totiž i t. z.v. ,skladiště
»,s.oukromá« 'po,d,le§ 45 zák ,z r. 1889, t. j. skladiště nema,jící koncesse podle
§ 1 téhož 'zák-o,na. Vůči ·právním vý1hodám, q1chžto jsou veřejná skladišlě
účastna, podléhají Itaké ~istým práfvním obmelZením. Zvláště -jeist v tom
směru uvésti::
1. Smlu..!nLpodmínky veř. skla\dišť formulované v t. z'v. reglementu podléhají s'chválenístáJtní :Siprávy a musí olbsahovati úpravu určitých otázek
v záko.ně vy;t,čenÝ.ch; ohsah ,jejich .zákonu se !příčící ~elst právně bezúčinný.
P'OIplatkCLrvé tar~fy ,skladiŠ<tní vyža,dují ke 'SlVépilatnOlsti publikace v úředním
Hstě a veředný1m vývě,sem veslkladiiš,Oj výho,t.!Y (refaJkcie, rabaHy a j.) jsou
příiPu,stnými ~en .při ohecné !p'latnostia iSmí ,jiich hýti použlÍ'to teprv.e tři dtÚ
p~ ;jich uveřejnění (§ 7).
2.. Veřeináskla,diště mají, pokud g,de o 'skl,rudní 'smlouvy, kontraho,vaci
povinnost (přím us skladní, Lagerun~slzwa.Uig), [pokud pmstm stačí (§ 9).
3. Veř. skladišHmje,sit .z,rupo/Vě,děno pod ztrátou konces,s.eoibchodovati
na vla,stní neho cizí účet ,zhoižím ho,dícím se podle svého .druhu kupři,jetí
do .skladiště, j.akož i na IZ/boží u nkh u.lo~ené udělolV,rutina vllastní nebo cizí
účet zápůjčky (§ 12).1)
4. Veř. 'sklald,iště ne!Smí s kontrahentem skladního oibchodu ujednati
zástavní ·právo na .Z/bo,Ží IPiře,sa;hujicí míru zákonného záshrvníhopráva, poskytnutého ,skladištti na zbo!Ží uloženém v § 128 zák.: P'ráv'o to má ,skladiště
pro Ipohledá,vlky za pOlp1.atky podle 'tarifu a reglemerutu, pro výlohy učiněné
na zboží a Ipm pohle,dá~ky .z ibě:žmého účtu v ~ednáních ,sklad:Írštnich ,zákonem
pHpu-štěných. Toto zástavní právo pře.dcháizí 'Všem právům ostatním jen
s výjimkou nez,alprruvený:ch IPoplatkú !celních a .platů IspoHební daně, jakož
i s výhradou, že rvúči v~].as-tnÍlkúm skladního li.s:tu resp. jeho ·díLců piisohí
v mezích a za podinínek j1s,té ervÍJdence IProrveidené v listě skLa.dním (§ 28, II).
5. Rovněž nesmí ,býti .rozšířeno /právo ,svépomocného mimo,soudního
IPmde:je I(ČI. 311.) ,skladišti vyhrazené/ho IV ,§ 33,- í~cryŽ-~s'~' ;;boÚ- včas ,ze skladiště nevyzve,dne anebo ,jest ohr'o,ženo Zlkázou.
6. Ručení veřejného skladiště, upravenérv § 14, ne,smí býlí sníženo pqd
mÍ'ru tam vytčenou. Po,d,1e § 14 ,ručí rveře~né s;kladiště za ka,ždou škodu
,způsnbenou lZanedbáním péče řádného kup,ce, ručí ,dále z,a své lidi a použité
jím osoby pomocné. Za ztrátu, úbyt ,a po,škozeni, jež nebyly :zjevny při' vydání uloženého zboží, možno u,platniH náhradní nárok proti ,skladišti jenom tenkráte, když bylo ,se o 21jištění Iskl,ttečností těch j.ak zákon
pře,d,pisuje, post.aráno a prokáže se, ,ž,e nastaly v do,bě od převzetí zboží
do jeho vydání,. O pmmlčení žalob a námitek p:la:U Ipře,dlpis čl. 386. onch. z.
Sk1adiště mŮiže ,s'i vY'hra·dit.i ,podmínku :p.řerdchozí přihlášky nároku ve lhiitě
aSIPoň čtyřne,dělní po vydání nákladu.
7. V .§ 48 zák uděluje se vládě zmocnění, aby veřejným skladištím
zařízeným pro ·Uilo·žení smí:seného Ziboži s·tejného druhu dovolila :pojmouti
v reglement i odchylky od záikona tohoto, poku,d se jerví 'nutně po.dmíněny
tímto z:púsobem ukhdacím. Jde tu ·0 Uiloižení zboží »alla rinfusa««, t.zv.
1) Tato záp()Věď bývázhus·t,a uváiděDia jako ,dů'Vod,že veřejná skladiště
nedošla v Ipraxi rozvo6e takového, ,jaký ibyl po refo.rmě o,čekáván.
Prof. Dr. Karel Hermann-Olavský, O obchodech.
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úhrnnou úschovou ,(Sammeld,e;potJ. kterou zakládá se ,s'pole'čné vlastn1ctví
všech účastníků s právem jednotlivce vindikovatí dílčí kvantitu od;pov~dající
,množství Ziboží jím ,uloženého hez nutno,sti pře,dchozí dílčí lžaloohy. - ,Po,dohný
případ ,souhrnné úschovy upravuje. pokud ~,de o hamkovní ,d~p~t cen~?ch
papírů, zákon o 'Povinnostech ibankéřů (při ÚSchOlvěcenných p~plrU 'z 10. rlJna
1924 Sb. Č. 241 lY §,§ 5 a 12 ,LV. - Srv. níže ,§ 31. sub wI.l.

II. Ukladatel, jenž zboží v uschování odevzdal do »veřejného
skladiště« v technickém smyslu zákollla 'z 28. dubna 1889 č. 64 ř. z.
pod čís. 1. blíže vyloženém, může si od skladiště vyžádati t. zv.
skladní list {Lagerschein) o zboží uloženém {§ 17zák)j tento jest
cenný papír zvláštního druhu, jehož vydáním nastávají jak pro
poměr mezi stranami, tak i vŮ'či třetím zvláštní účinky právní.
Skladní list jest výstřižkem z t. zv. klllihy juxtové skladištěm vedené a sestává ze dvou oddělitelných dílců. ,Jsou to jednak
s k 1 ad n í I i st ma jet k o v Ý ,(Lagerbesitzscheín, recépissé),
jednak s k I a dní I i s t z á s t a vn í I(Lagerpbndschein, warrant).
Cirkulovati mohou buďsi spojeně, nebo každý zvláště; v tom~
to posledním případě pak možno všeobecněří9i, že převodem listu
majetkového pr'ovádí se převod vl8JStnictví zboží, převodem pak
warrantl1 zřízení zástavního práva na zboží resp. převod práva
toho. [Tím přijat u náJs t. zv. dvojlistový system {Zweischein.system)
oproti dřívější soustavě jednolistové I(Einsche~ns~te~) .zavede~~
císařským nařízením z 19. června 1866, dle Illehoz tyz hst s]ouzll
jak převodu, tak i zastavení zhožL]
Oba dílce skladního listu musí býti vydány na rad ukladatele a musí míti obsah blíže vytčený v :§ 18 cH. zák. Převod
skladních listů děje se tudíž indoiSsamentem, platí však pro ně j:~
co do právních účinků, tak i částečně co do ,form.~.i?dossa~l~tu
některé předpisy zvláštnÍ. Ve směru tom dlužno hSlh, zda-II prevod obou dílců děje se spojeně či odděleně a ,sice:
v

a) S poj e n Ý li~t indcssuje se ve formě obyč.ejné, a sice
(.§
Odv~~
vzdání indosrSovarného listu skladního má tu pro mdossatare v pnčině nabytí práv na tradici zboží závislých týž právní účinek, jako
odevzdání zboží samého !(§ 23 odstavec 1); ano tradice zboží se
tu jinak než způsobem uvedeným ani nemůže státi(,§ 23 od..stavec 2);
.
působí tu indossace listu majetkového pro oba~í1ce

??).

b) indossace odd ě 1 e n é h o listu ID a jet k 00 v é h o děje
se formou pravidelltlou a má v příčině zboží tytěž právní účinky

jako sub lit. a), jen rs tou úchylkou, že indossatář obmezen jest
právy vznikajícími oddělenou índossací warrantu pro nabyvatele
w,arrantu I(§ 24);
c) indo®sace odd ě len é how ar ra n tu jest zčásti i co
do formy upravena způsobem zvláštním a má pro indo.ssatáře
pokud se týče práv na zboží - v p,opředí právltlí účinek nabytí
ruč n í z á s t a v y na zboží uloženém (.§ 25), pndružně též i nabytí regressního nároku proti indossantům odděleného warrantu
(§ 36).

Co do formální stránky dlužno tu lišiti jednak p r v Itl í, jedn,ak
indossamenty odděleného warrantu; kdežto t y t o
dějí tSe formou pravidelnou, musí p r v n í indossament obsahovati údaj jména a bydliště indolSsatáře, částky .peněžít~, za kteréž
se zboží zastavuje, a dne splatll10sti dotčeného dluhu, Údaje tyto
(praeci.sující pohledávku, za kterouž se zboží prvnímu indossatář-i
--'. věřiteli, na .př. zapůjčíteli částky oné - zastavuje) vyznačeny
býti musí též v listě majetkovém a indossament sám s údajem daLa
do t. zv. knihy skladní !(Lagerbuch) ~prsán a, že se tak stalo, na
obou listech vyznačeno _. tO' vše pod sankcí p e z ú č !i Gl no s t i
indo,ssamentu (:§ 20). Předpisem tímto má docíleno býti přesné
patrnosti o zástavním právu zboží tížícím. Wanant může obsahovati též údaj »domicmáta«, jenž však musí v místě skladiště se
nalézati; není-li zvláštního údaje ve směru tom, pokládá se již po
zákonu skladiště samo za »domicilíáta«. !Pojmem Hmto míl!lí zákon
(oproti směnečnému právu nepřesně) pouze osobu, u kteréž má
se praes,entace warrantu k placení státi, když pohledávka v prvním lindossamentu vytčená dospěla. Vlastník odděleného warrantu
má totiž právo warrant v ,době dospělosti pohledávky k placení
u skladiště r'esp. »dclll1icilíáta« předložiti a - nedosáhne~1i za~
placení do průběhu protestní lhůty (čl. 43. odst. 2 směn. ř., ,§§ 31
a 32 zák. o skl. veř.) - dáti učiniti protest pro neplacení ,(dle
zásad směnečného řádu) a vykonati pa:-ávo zástavní mí m o oS o u dním pro dej e m z b o ž i podle čl. 311. cbch. zák. (§ 34);
P~T;Ud p,ak nedojde prodejem úhrady, může hojiti se regrelssem na
prvním indossantu odděleného warrantu a .jeho nástupdch a to
podle zásad směnečného řádu o postihu pro neplacení. Postrih
tento je vyloučen, nebylo-li do 30 dnů po učiněném protestu
o prodej nastoupeno ,(§l§ 32, 34~ 36). Totéž právo prodeje má první
indossant warrantu, když tento list zpětnou výplatou obdrže]
(§ 32 odst. 2),
p

~ zdě j š í
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Zmíněné vyse právo !postihové :pHsluš{ vltlJstníku warrantu také ten-

báte, když nedošel úhra,dy své 'pohledávky z výtěžku prodeje ,prove,deného
skladištěm po,dle ,§ 33 zák. {Srv. výše čís. J. pod 5).

Dle § 37 zák. mohou hýtí předmětem ex,ekuce resp. prozjiišf<ovacích pouze díl cel i s t <O V é, nikoli zhoží samo
nebo práva k němu nabytá {srovn. též čl. VHL čis. 10 úv. zák.,
k exekučnímu řádu).
Zvláštní předpis o .amortisaci skladních listů obsahuje § 39,
jenž odkazuje nejprve ke čl. 73. směn. ř., jehož jestpřiměřetně
použiti, načež ustanovuje v odst. 2-4 některé zvláštnosti. Podpůrně bude dlužno použíH cís. nařízení z 31. srpna 1915 č. 257
ř. z. largo :§ 17 I cit. nař.), o němž bližší výklad viz níže v Dodatku za § 15.

středků

Poznámka. Na Slovensku ,je,si právní úprava veřejných ,skladišť ohsažena v 6. od,dílu II. části ohch. zákona ,(§§ 434-452), nadeps,aném» V erejnoskla,dištne Oe,dnanie<:. Z mzdílů úpra:vy této vůči zákonu z r. 1889je'st zejména
vytknouti, že 'po,dle § 436 může skladiště udělolVati zálohy na uložené zboží
až do % hodnoty. Ručení skbdiště za ztrátu a (poškození ,zboží jest přísnější
než lP'odlezákonaz 'r. 1889; ,skbdiště ručí totiž Ipodohně jako dovozník
podle čl. 395 ,ob-ch. zák. - Shoda ,jest co d.osystému ,dvoulis,tového ,(»Hstok
rtovarový ,a záložný«), jakož i v po,d,statěcodo výkonu 'práva zástavního a
po,stihu p.ro nekrytý ,slchodek.

,§ 13.
3. Auporteurpapíry.

1. Jsou to cenné papíry, při kterých jest oprávněným vlastník
papíru jako takový, nemaje zapotřebí, aby byl v papíru jménem
nebo firmou -jako oprávněný patrným, nemajetedy zapotřebí t. zv.
věřitelské skripturní legitimace I(nutné zpravidla při ordrepapírech). Z hlediska Randovy theoríe vlastnického nabytí {srv. výše
,§ 9) jest pro právo »z papíru« zcela irrelevantním, zda-li práva
»k papíru«, t. j. vlastnictví hmotného podkladu listinného, nabyto
bylo derivativně či originárněj právo z papíru, věřitelství (srv.
výše § 9 pozn. 6) poutá se tu k vlastnictví listiny, a zásadně je
provází, jest totiž právem 1. zv. vázaným. (Stran výjimek z této
zásady nalstávajících důsledkem instituce umoření listin srv. výklad
níže v Dodatku za § 15.)
2. Zdůrazniti jest, že z tohoto hlediska konstruktivního také
derivativní nabyvatel papíru nabývá práva z papíru (věřitelství)
originárně; nabytí tohoto práva není sukcessí, třebas vlastnictví

k papíru nalbyto koupí, darováním, odkazem; i jsou tudíž námitky
z osob předchůdců vyloučeny v dosahu podstatně shodném se zásadou platnou pro ordrepapíry'(čl. 82. směn.' ř., čl. 303. II obch. z.).
T.ato zásada o vyloučení námitek z osob předchůdců zakládá se
při auporteurpapírech již v p!"ávu o1;>yčejovém.
3. Avšak také druhou důležitou zásadu, kteráž jest podkladem pro bezpečnou cirkulaci ordrepapírů, shledáváme při papírech majiteli svědčících, totiž ochranu toho, kdo nabyl papíru
poctivě z rukou neoprávněného auktora, 1. j. záLsadu vyjádřenou ' rrI (J,
pro ordrepapíry ve čl. 74. směn. ř. - Pro papíry auporteur vyslovena jest v § 371 obč. zák. a ve čL 307 zák. obch., podle kterých poctivý nabyvatel papíru majiteli svědčícího stává se vlast- r
níkem {a tudíž z papíru oprávněným), třeba se jeho auktoru práva
nedostávalo/)
4. Kdežto vlastnictvím k auporteurpapíru určuje (indivíduali:..
suje) se osoba z papíru oprávněná, jest detence papíru jako 'taková zpravidla dostatečnou »legitimací k výkonu práva«. V zájmu
jak dlužníka, tak i věřitele (výše § 9 pozn. 6) redukuje se zde totiž
míra zevnějších indicií, jíchžto průkaz jednak smí dlužník o plnění
dožádaný požadovati, chce-li se plněním, o něž jde, závazku svého
sprostiti, jednak má věřitel plnění žáda,jící dlužníku podati, chce-Ii
plnění dosíci. Kdežto podle zásad všeobecných (;§ 1424 obč. zák)
jest tu rozhodným plný průkaz oprávnění, čili, jÍlt1.ak řečeno, dlužník plnící osobě, která není oprávněna plnění požadovati, plní
»na své nehezpečí«, {t. j. bude zavázán, nedostane-li se plnění ' /
toho z rukou neoprávněného příjemce ,skutečnému oprávněnému,
plniti po druhé) - jest tomu při auporteurpapírechjinak: tu do- ~"
stačí toUž k Hberaci dlužníka, plnil-li detentoru čili praesentantu
',,papíru poctivě a 5 normální pečlivostí, t. j. když mu nedostatek
praesentantovaoprávnění ani není znám, aniž mu z okolností.
znám hýti musí. 2 )

",,1

Ta;to reld'l1kce !průkazu za úče'lem výkonu p,ráva až na pouhou detenci,
papíru, tedy na úroveň minimální, jest i.nstitucí pmspív,a,iicí oběma stranám
1) Víz Ran ,d o v o Vlastnidví ,(6. !Vyd.) Istr. 120, 184, 189, Krč m á ř.
Vbstnictví (2. ,díl, 1924) str. 19 násl.
2) Měřítkem pro tuto zavinílou nevědomost bude tu lab culpa. Možno
se tu z,ajisté dovolati čl. 74. směn. řádu, který chrání nabyvatele papíru.
tře:bas mu lze vyčísti zavinění prosté co do neznalosti o nedostatku aukto. :{;OIVla oprávnění. Bylo by to nesrovnalostí,aby ,dobrovolný nabyvatel byl
více chráněn, než-li dlužník, od něhož se za pr,ae,sentace papíru žádá zaplacení a který se odepřením pla:tu vydává\po .p:ří,p.a:dě následkům ,prodlení.
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a umožňující rychlý výkon práva: sprošťujíc jednak dlužníka obUže zkoumati oprávnění resp. olb avy, že ·b ude po případě musiti platiti .po druhé,
jednak věřitele obtíže .prokazovati své oprávnění {vlastnictví k papíru}
re~p. vYiPr:avHi osobu, Ijež proň ,práv'o vykonává, plnou mocí, »legitimací« atd.
Arci ;jest výhoda !1;,at,o lp rovázena pro 'Věřitde také nebezpečím :při ztrátě
papíru IPoltud, že i nepoctivý ma1itel resp. zloděj může ,stejně ' ISnadno vykonati právo jako oprárvněný; také z}.Otděj gest totiž ·detencí :p apíru k výkonu práva »1egitimo'v án«. Dlužno ovšem míti :při Itom na mysli, že tato
»legitimac'e k výkonu :práva« není vllhec nij.akou p.rávní kvalifikací; obvyklé
označení i nepocti:vého držiltele ITelsIP. deofentora :papí-ru rz,a »legitimována«
jest ohralem potud nevhodným, že ,činí dojem, jakolb y se 'při,znával i takovémuto ,detentoru pTávní attdbut.. tedy ,j akás právní vlasltno's t, či dokonce
subijekrtÍ'vní právo. Tomu tak není. IPro.hlaštl{je-li sedetence jako taková z,a
dostatečnou legitimaci k ·výkonu práva, vyslovuje se tím Ip ouze tolik, že
dlužník pocHvě a v normální pečlivo,stí plnící 's prošfuje .se svého závazku
i tenkráte, Ikdyž .p lnil osobě ne'oprávněné, t~ebas -te·d y i zloději papíru.
V tom směru ,se v živ'Ůtě .právním zhusta také setkáváme 's výroky, že
clJ,užník detentoru :p lniti »'smí«, neho že »n.ení lPovinen« oprávnění 1eho zkoumarti; také tyto výroky :jsou ne.přelsny, a l,o potud, že tu nejde ani o »právo",
ani o »)lpovinnos-t« lVe ,s triktním smyslu právním, nýbrž užívá se tu názvti
těch ve přeneseném ,s myslu :k naznač·ení odchylné ,o d norem obecných
úpravy právního poměru me,zi účastníky co ,do podmínek pro liberaci dlužníka.
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5. Zpravidla se auporteurpapíry zevně vyzna?ují tím, že .obsahují doložku, kterou se slibuje plnění »l!lajiteli «, » přínosci« t(»au
porteur«, »dem Iltlhaber«, »Ďberbringer«, »toO bearer«). Někdy se
však sHb plniti »majiteli« i subintelliguje, není-li oprávněný vůbec
udán (srv. § 3 III zák. o šeku, a výklad níže v § 14 pod I). Zákonem prohlášeny jtSOU za papír svědčící majiteli spořitelní knížky a
vkladní listy (§ 10 zák. z 14. qubna 1920 č. 320 Sb.), ačkoliv znějí
3
zpravidla na urč~té jméno, zhusta ovšem fingované. ) Jest .to před~
pis rázu speciálního a nelze ho používati analogkky na vkladní
knížky bankovní a . záložen~~é. Nyní opačně § 1 zák. z 10. října
1924 č. - 2395];". o vkladních knížkách ,(listech), akc. bankách a
.0 revilsi bankovních ústavů, kterýžt.o předpis však na:bude účin
nosH teprve 7. listopadu 1925. 4 )
3) Cit. § 10 není šťastně formulován. Zejména iest vyt:knouti lmperativ
výp,laty v něm ohs,a žený .s výjimkami taxativně vytčenÝ!lli. I možno. s~
t~zati, z,d,a-li musí se 'Yýplata s,t áti i tenkráte, k~yz". s~or~teIt:a, (re~p. )~!f
1P0kladník) ,j est uporLorněn soukromě, avšak za osvedc~m zavaz,?ych tndlcl1!
že praésentant jest detentorem bezprávným. - Fa) nor - Z a tur e c k y
I(Nástin, str. 328) upira;í spořitelní kníž,ce na ~méno ,zněJíd Ip ovahu auporteurpapíru.
4) Judiik atura koUsá. ?ro pov.a hu knížky bankovní jakožt,o au.pOl'lteurpapíru s.rrv. ro,zh. čís. 680 Uř. Sb.

Vůči právě dotčeným případům aupoOrleurpapírů :b ez auporteurd'Oložky 'll. j. šeku bez údaje remittenta a spořitelní kníž~e)
lze uvésti jako protějšek případy listin obsahujících sice aupo:rteurdoložku, nemajících však povahy auporleurpapírů. Bližší výklad
o nich viz v Dodatku k tomuto § 13.
6. V příčině volnosti vydávati auporleurpapíry platí zásadně
totéž, co řečeno výše v ;§ 110 ordrepapírech. Abstraktní papír
majiteli svědčící byl by tudíž, pokud by neměl opory v zákoně,
neplatným. O zákon opírá se na př. šek majiteli svědčící \(;§ 3;
zák. o šeku).
Ve p'řípaJdech vý:jilmečných geiSt i 'V příčině kausalních a:upolr t'e urpapiri1
obmezena volno,s t de vydávati; gs'ou to .zejména přípaidy:
a) Akdo'Vé tkommandíty, jakož i neohchodní ,Stpolečno,soH akdové nesmějí vydá-vaJti .a kcie a:u-.poI"teur {čl. 173. ohch'Ůdního zákona; § 12 Is tarého
·zákQoaslpoltkového !Zrok.u ,1852).
b) K vydání ip artiálnkh (dílčích) dlužních úlpisů 'potřebí ~e,st státníh'Ů
povolení (dvorní dekret z,e ,17. pT'Osin.ce 1847 č. 1105 sb. z. :s.). - Srv.
níže § 15.
c) Spo1ečenstrv:a vý,dělková a ho,s;podář.ská ,potřehují ist~tního ,p ovolení
k vydávání d1užnÍC,h ÚpLSŮ auporteur IVůhec .(§ 93 ,zákona 'Ů společenstvech
z rotku 1873), -totéž IplaH ·0 s!po'lečno'ste,ch s ručením .o:hme,z.e ným ,dle zákona
ze 6. břelzna 1906 Č. 58 ř. z. :(§ 62č. 1).
d) Společnosti !S ručením ,o hmezeným, k ijLChžto piedmětu !podniku náleŽÍ vydávání HSltů :zástavních a fundo ,v aných bankovních dlti.žních úpilSů
(viz 00 nich níže § 15) Ipotřeibují ku zřítz·ení koncesse ,s tátní i(§ 3 .z ák. ze 6.
hřezna 1906 Č. 58ř. z.). - Dále mají s'Po~osti :již platně zřílzené zapotřehí ,s tMního ,s volení vůibec .k vydávání dlužních úpisů majiteli s.vědčí-'
cích ,(§ 62 cit. zák.). - O ,z áv'o.dnkh ;p odíle,c h ve spoolečno,sti s r. o. nesmějí
býti vydávány listiny Izně,jkí majiteli {mIVněž ne na řad). Též 'j est 'Yůbec
zaporvěděno vydává-nídilVÍtdendových listů {kuponů) (§§ 75, 121 cit. zák.).
Poznámka. Na Slovensku Ipřichází v úvahu pro aupoI"teuI"pél1píry , (pa~
piery na pordatefa) § 300 ohch. Izák. odpolVídající ,čl. 307 lVšeolb . .zák. obch.
s obměnou, že zahrnuje 't aké papíry ind.o ssovatelné, uváděje, že § 299 ,(ohdoba
s čl. 306) platí pro tyto lis1iny i tenkráte, k,dyž ,je neohc!h odnílk »predá,
• ale.b o založÍ«.

D O dat e k k § 1 3.

T. zv. nepravé papíry majiteli

svědČÍCÍ.

Již výše v § 13 pod čís. 5 zmíněno se o lítS.tinách, které obsahují auporteurdoložku, aniž však vykazují právní povahu papíru
majiteli svědčících v technickém slova smyslu. V širším smyslu
bývají Itlázvem tím zahrnovány, arci však jen jakožto auporteur-

40

papíry nepravé (někdy též »neúplné«, )nedokonalé«). Náležejí
sem:
1. Cenné papíry ~nějící na určité jméno, tedy rekhpapíry
s přičiněnou ~tříd~~Q!:! č. alternativní auporteurdoložkou (»J. Novákovi nebo majiteli«). Doložka takováto l11edntÝ.ká se právní povahy papíru; tento řídí -se zásadami pro tekta,papíry platnými, zejména uskutečňuje se převod práva z něho, pokud není tu norem
zvláštních, podle zásad 'Občanskoprávních. Ovšem usnadňuje S'2
přičiněním doložky »nebo majitelí« výkon práva z papíru resp.
zjec1nodušuje se zkouška praesentantova oprávnění iSe strany dlužníka (} placení dožádaného. Auporteurdolrožka má zde tudíž význam pouze legitim,ační. Příkladem (takového rektapapíru oS auporteurlegitimací jest t. zv. střídavý čili a1telfnatívní šek podle § 3 III
zák. o šeku, kde se výslovně uvádí, že šek takový »jest vyplatiti
majiteli (přínoscí)«.1)

2. Listiny, jež vŮ.bec nejsDu cennými papíry, nemajíce pro
právní poměr, jehož se týkají, význ.amu hmotměprávního, nýbrž
obsahují auporteurdoložku pouze k usnadnění a urychhní výkonu
práva, jehož Ise Itýkají. Doložka »majitelí« svědčící má tu ,P o u z e
význam legítimační ve smyslu výkladu výše v ;§ 13 pod ,čís. 4
podaného. K HiStinám těmto přiřaďu,jí se čelné případy, kde se
ddožka dotčená v listině vůbec ani neuvádí, buď že se v l11í subintelliguje všemi účastníky, anebo kde jde vůbec o lístky nebo
výkazy jiného druhu »legitimující« prostého jích detentora k výkonu určitého práva, které za účelem snadné úschovy a rychlého
jich produkování vydávají se v malém objemu, v praegnantl11í formě s ·textem minimálním neho dokonce i bez textu, na př. stručné
listky, známky, čísla.
Se zřetelem k tormu, že zvláštní tato - ať doložkou auporteur vyjádřená, ať účastníky shodně předpokládaná - povaha
IisŤ'Ín .a zClámek, o něž jde, záleží výhradně v legitimační ,funkci
papíru resp. známky, mluví se tu zhusta o papírech »1 eg i t ima 'č n í c h«. Ježto však legitimační povahu, o niž jde, vykazují
:cvšem ta\ké pravé auporteurpapíry, jeslt logičtějším, nazývati IOny
papíry a známky »p o II zel e g i t i mač ním i«; tím vyjádřeno,
že osoba oprávněného neurčuje se tu vlastnictvím papíru neho
1) Podle ·dřívějŠího práva, t. j. t. zv. spořitelního regulativu ze dne
27. \Září 1844, ,bylo Lze po:klá,dati spořitelní knížku za rektapapír s auporteurlegiti,mací .již v zákonném ,předpisu založenou. Nyní a.rci jinak: viz výše
§ 13 pod č. 5.
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známky, Clýbrž podle zásad všeobecných,a že pouze výkon práva
věřitelova resp. plnění dlužníkovo s účinkem sprošťujícím řídí se
tu zás.adami, platnými pro papíry majiteli svědčící.
K ,těmto pouze legitimačním papirům náleží na pi. !E2iistk.~ poJištění
životního ,(§ 15,1 ·zák. osml. po,jišfovad z 23. pros. 19117 č. sof ř. ;.), ,kteryžto
para.graf ard ještě nev's'tou,pi,l v život, nálelže~e melZi předpisy. pojiš!. zákona
s odl,oženou účinno/sti), zásrtavní lis,tky z,astaváren a rzná11.1iky z šatny, známky
~idelní, p'ře:stupní 'jílZidní lístky br,amlVajní, Ij,ako,ž.[ talonYí r'ovněž s,em nálež..:jí,
ne.ní-li ve smlouvě .~ú.ná i1ch po,v.aha odůvodněna, vkladní knLžky bank a
záložen. SriV. ard výše § 13 pOlzn. 4. Sp,orno je,s:t, zda-lisem ná,leží ta.ké
jizdní lístek želeizn,iční, ~aikož i ,divaldelní vstupenka. 2 ) Závažné momenty
s.vědčí tu lPov,a'ze .auponeurpajpírůí ovšem hy se tu pak jednalo o papiry
majiteli svědčící, Ijež nejs,ou určeny k 'o/běhu, Ipo,do.hně dak tomu ,jest také
při knížce a vkla,dním listu s'pořHe1nim :prrOlhláš,ených pří.mo zákonem z.a
a'uporteunpa!ptry ,«viz 'Výše ,§ 13 čís. 5).
,Polznamenati .je,st, že legiHmační fu.nkce listin ,resip ..známek, o něž tuto
jde, není vesměs ,stejného ,do'sahu. Obyčejně funkc·e 'tato má 'působiti ve
prospěch oho:ustraní Osou .'Však také :případy, a 'takovým hude poji,s.tka
živ·otní ,podle dt.§ 1S1 poji:šť. zák, uzná'V,ajícího ddend listiny za legitimaci
jen ve pmslpěch Ipo,jistitele, ,tedy dl,užníka, nikoli 'Však ve prospěch vě
řiteleí po.jisHteli nehrání § 151, by žádal na pra'esentantu ,pojistky normální
p,růkaz o ,j,eho op,rávnění, nechce-li ,se spoko,jilti s »detencí Ipoji,s:tky« jakožto
legitimací. Požadavkem průkazu normálního nevydává se .důlsledkům morae,
jak by tomu hy,lo, kdyby dlužnÍ>k při Hstině nebo známce oboustranně legitimační ,(na př . .při .známce ,ze ša:tny) ,o.dpíral plnění pT'aelSentantu, ač nemá
.dostatečného ,důvodu, by pokládal pr.aesentant.a za neo;právněn.a k vyzvednutí uloženého předmětu.

§ 14.
4.. O šeku zvláště.
(Zákon z 3. dubna 1906 č. 84 ř. z. IS pů,sobností od 20. července
1906) .*}

1. Šek má ho s 'P tO dá ř s k Ý účel n ah r a z o vat i p la c enI hot o v Ý m i; účelu tomu přizpůsobena jesti positivní jeho
úprava záklOnem z 3. dubna 1906 č. 84 ř.z. st.al11ovená, vykazujíc
.B hlediska toho zejména četné zvláštnosti oproti úpravě směnky,
2) Usfano.v'eni§ 2 čís. 4 ds. na,řízení z 31. srpna 1915 č. 257 ř. z.
o umoření listin, ,jimž vylučují .se z umoření»listky .a .známky ·denního styku,
jako ;v,stupenky a jízdenky, jí.delníznámky a ipodobné«, není předpisem,
z ~~hož hy byl,o Lze určiti .právní povahu jízdenek neho vstupene,kí byla!
to ,)lná hlediska než právní po'V,aha listin,o něž jde, iježp.řic,házela v ú,vahu
jednak pro vyloučení jkh z amort~sa,ce, Ije,dnak ,p,r:o shrnutí přípa,dů :pod čis.
4 v § 2 vytčených.
*) Na Slovensku zů,st.al v ,platnosti v:p'ř1čině šeku zák čl. LViEEI z 1908,
jenž valnou měrou Ipřiléhá k rak. šekovému zákonu z r. 1906.
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papíru to jinak šeku {zvláště na ř.ad vydanému) blízkého, avšak
hlavním svým hospodářským účelem úvěrního.
Šek jest P~!!'~]:}{Ou zvláštního druhu; pod pojem kupecké
paukázky dle ČC-301. obch. zák. n.espadá, ani když jest kupcem
vydán a <QstatnÍin podmímkám čl. 301 vyhovuje, nehoť podléhá
speciální úpt:avě cit. zákona nového.
Vzhledem k úpravě tétO' jeví se šek býti poukázkau v kontextu jako »šek« 'Označenou, již po zákonu a vista splatnou, kterou její výst.avce ,(tr.assant, též šekovatelem zvaný) přikazuje osobě
jiné (šekovníku, trassátovi) passivně k š·eku způs'Obilé, aby urči
tou částklU peněz zaplatila z pohledamosti, kterouž on u ni má.
Osoba, kteréžto platiti se má, udává se buď· prostě jménem
resp. firmou (rektašek), nebo s dodatkem na řad (ordrešek), nebo
doložkou na majitele :(.auporteuršek); za takovýto pakládá se
i šek vůbec bez údaje oprávněného. Přípustným jest také i údaj
jménem s připnjením alternativní auporteurdaložky {šek 1. zv.
»střídavý«; srovn. výše výklad o rektapapírech), jakož i vystavení
šeku na řad vlastmí (§ 3 zák.).

II. Jako~to podstatné náležitasti šeku uvádí ;§ 2:
1. doložku šekavou do textu sama pojatou,
2. podpis výstavce jménem neb firmou,
3. údaj časového a místníhO' data vydání,
4. údaj šekovníka jménem neb firmou,
5. vyzvání vydatele k šekovníku, aby z pohledanosti jeho
určitou swmmu peněz zaplatili placení to nesmí učil11ěno býti závislým na vzájemném plnění taho, komu platiti jest, ani na výmince.
NáležitosH pod čÍlS. 1--4 vytčené platí pro šek v dosahu obdobném jako požadavky ~ čL 4. čís.
5, 6 .a: směnečného řádu
pro směnku; zvláště poznamel11ati jest k čís. 2, že stran přípust
nosti znamení ruky, ,jakoŽ i zastoupení při skripturních aktech
šekových platí dle ,§ 20 čís. 10 zásady tytéž, jaka ve právu smě
nečném, totiž čl 94".,~ 95. -směnečného iádn jakož i novella Jasiň
skiho z roku 1872.
K čís. 4 (údaj šekovníka) uvésti jest, že podle § 1 může šek
býti vystaven jen na osoby resp. ústavy' zvláště kvalifikované,
vykaZlll'jící v'e směru t,om 1. zv. p a s s i v n í z p ů s o bilo s t š ek.Q V a u.t)

1:

l

1) Poi.em pOldlSltatně různý' od p.asMrvni z.půs.obHosti směnečné.

Šekovníky podle § 1 způsobilým jsau:
a) poštovníš~kovÝ \.íifad,2) veřejné banky aneb jinalké ú:stavy
ku, přejímání peněz na ciZT účet st.atutárně aprávněné;
b) všecky jirn.aké v obchodním resp ..společenstevním rejstříku
zapsané firmy, jež po živnostensku provozují jednání b.ankéřská.
,.,=
šek vydaný na os·obu ve smyslu předpisů tohato lI1e.způsabilou
není šekem ve smyslu tohoto zákona a skripturní akty na něm
psané nezakládají závazku šekového (§ 2 odst. 2).3)
~,

K čís. 5 pozrn.amenati jest, že forma přík.azní jest podst.atnou
·(vyloučeny jsou tím tudíž šeky ve formě kvitance, cheques recus) j
rovněž podstatným jest výslovný vztah k p o hle cl a no stil
kterou výstavce u šekovníka má. Pohledaností touto {Guthaben)
rozuměti Ijest právní poměr mezi výstavcem a šekovníkem, v zá-

kladě jehož 'jest výstavce oprávněn disponovati dotyčnou rSummou
u šekovníka. Oprávnění takovému mohou býti podkladem zejména hotové depot výstavcovo u šekovníka, nebo uložené cenné
papíry, hotovost šekovníkem pro výstavce inkalSsovaná, účetní
dobropis {přípis k dohru, uznání) v kontu výst.avcově, ano' i _
jak motivy výslovně vytýkají - zápůjčk.a šek'ovl11íkem výtstav.cÍ
poskytnutá, je-li výslovně smluveno, že valuty má se výstavci
dostati honorováním šeků jím na šekovníka vydávaných.
Z náležitosti § 2 Č. 5 jest dále patrno, že zákon předpokládá
jen šeky pen ě .~ n..~; co do údaje peněžité částky pJali tu zásady pro s~ě~~ rozhodné, zejména i předpis ,čl 5~ směnečného
řádu .(§ 20 Č. 2 zák.).
[Ne VIZ It a huj e ,s·e tudíž zákon náš na šeky It. zv. IP' o u k·az n í či
př e v o.d n í i(UiberweLs'lllngs-, Uibertragungssclhe,cks) čílí ži~-~P~u:kázky,
.jimiž majitel konta :přikazuje ,bance jen převod čili přepis určité summy ze
svého žirového Ikonta ,na konto jiného !Zákazníka ,bankou vedené ,(sem náleží
t. zv. čeirvený šek rakousko-uherské banky);' rovněž nevzt.ahuje se zákon na
šeky 1. 'zv. e! f e ,l\. to y._é ,(Effektenscheck1s), jež vznikly v ohchodu rakouském/ a mají z~ p.ředmě.t nikoli plnění peněžné, nýJbrž d o Id á n í cen n Ý c h

2) Zákon 'O šeku tu jmenuje »c. k. poštovní spořiteJnu«. Změna výše
v textu proved.ená odůvo·dliěna jest zákonem z 11. bře,zna 1919 Č. 140 Sb.,
jímž přetvořena dosavadní poštovní spořitelna (zřízená nařízením ~ 20. listopadu 19:18) v šekový úř.ad Hmtozákonem zřízený a rplatí IP.ro ni ustanoveni
tohoto zákona.
3) S výhradou ~vláštního t.ůhoto předpisu platí však i !pro šek zásada
čl 3. směnečného řádu (§ 20č. 1 zák.). - Sankce§ 2 odst. 2 v textu
vytčená chybí ve sllovenském šekovémzákoněj za to má však zákon itento
trestní sankciCpokuta 2'% šekové sumy, nejméně 100 K) postihující výS'ta:vce
šeku, .jenž ,za šekovníka jmenoval osohu nemající Ikvalifikace § 2.
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pap í r ů. Jedině pOlPlatkový ,před.pis § 25 v:z;l;ažen ve druhém odstavci výslovně i na nevlastni šeky tuto uvedené.}

PIa t e b ním í sto nemusí v šeku vytčeno býtij udá-li se
však, má to býti jen místo, kde šekovník má svůj obchodní závod
[ať hlavní, ať odštěpný), anebo kde je-st odúčtovna ;(Abrechnungsstelle), v níž šekovník jest účasten. 4 ) iPři tom dopouští se vůči
mÍS,tu vy-dání distal11tia 1'0 ci , Není-li udáno mí,sto platební, aneho
nevyhovuje-lípředpisu výše vytčenému, pokládati jest dle zákona
šek za splatný tam, kde šekovník má svůj hlavní závod, resp.,
je-li .fo ústav, své -sídlo {§ 4).5)
Ani dobu splatnosti nemusí šek udávati; již po zákonu jest
vždy splatným n a v i d ě n o u, i kdyby jinou dobu splatnosti
obsahoval ,t§ 5).
Poznamenati jest ještě, že zákon nežádá k pla:tnosti šeku
použití určitého formulářešek·ovníkova (zálSada formulární volnosti, »FO'rmularŤreiheit« a contr. ,f, zv. formulárního přimusu,
»Formulairzwang«, »Formularmassigkeít)j v 'Obchodním životě ard
celkem se zachovává vydávání šeků na formulářích šekovníkem
šekovateli k disposici daných,

!

III. O pře vod u šeku platí zásady pro cenné papíry vůbec
výšeuvedené; tudíž různé dle toho, zda-li jde o rekta-, ordrenebo auporteuršek.
V příčině indossamentu ordrešeku uvésti dlužno, že podléh"á
jak co do formy, tak i co do právních účinků, a to převodního i záručného, pokud jde o po,stih pro neplacení, zásadám stejným jako
indo,ssament ,směnečný ,(§l§ 6, 7, 17). Zejména .pl9;tí i pro šeky
předpisy čl. 11.-13., f5., 36. a 74. směnečnéhořli:'du (§ 7). Dále
uznává se podle § 15 zák. i účinnost doložky sine obHglo Índossamentu a pHpouští se dle § 20 č. 3 zák. také pro.kuraindossace.
Odchylkou oproti čL 1~. směnečného řádu stanoví § 6 odstavec 4,že nelze s účinŘieni indossovatij~1f n.a š~kovníkaj indos~) Fr,anooulZi tu mluví o »chamhi-e de c0111jpensaHon«, Anglič.ané o »Clearinghouse«.
5) O t. 'zv. domicilování šeku ,a údaji platehny (Zahlslelle) v něm srovn.
článek v »Právníku« 1912, sdit 10. Naří,zením ze 14. června 1906 čís. 123
Ť. z.pr.ohlášeny ,za odúčtovny ve smyslu § 10 zák. šek.o,dúčtovací {saldovad lS!polky ve Vídni, v Praze a v Brně. - Podle sloven. šekového zákona
(§ 4) jes.t ,za !platehní místo v nedostatku j,elho údaje re'slp. úd~je
místa při jménu ,šekovníka - pokléÍJdati mí,sto vystavení. Je-li při jménu
šekovníka uvedeno více míst, pokládaH gest první z ,nioh za platební místo
a s,polu za >bydliště šekovníka.
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samelIlt pokládá lSe tu za kvitanci a šekovník nemohl by índossovaH dále; běh šeku byl by tím zakončen.
IV. Skripturní závazek »šekový« v technickém !smylSlu, smě
řujíd k zaplacení šeku, stihá pouze vý s t a v c e a i n d -o ss_~. n. ty šeku, j,akož i a val í sty olSob těcht~ (§ 15). JesT to závazek jen nepřímý, p 'O.s t i h o v Ý _(regressní) a řídí se co do obsahu Ijakož i v podst.atě co do pOlStupu při jeho uplatnění zásadami
práva směnečného o postihu pro neplacení (§ 17, jenž dovolává se
čl. 4~2., 54., 55. a SL odst. 2 a 3 směn. ř. Upozorniti jest na
vynechanou citaci >él. 53. o -směnce návratní). Také pro soudní
uplatnění postihových nároků platí j,ak co do přílSlušností, tak i co
do řízení normy vydané pro věci -směne1čné {§ 24 odst. 1).
Přímého závazku u šeků vůbec není, .také ne postihového.
závazku zajišťovacího (čl 25. ~ 29, srn. ř.); akceptace šeku nemá
místa, a i kdyby formálně se stala, pokládala hy se za nepsanou
(,§ 8). {Souvisí :to s hospodářským úkolem šeku zarStupovati hotové placení; připuštěním akceptace mohl hy nabýti rázu papíru
úvěrního. Vhstnost šeku jako pro-středku platebního má se zakládati v popředí v důvěře ve výstavce šeku, že ho vydá jen na
podkladu své pohledanosti,)
Nevyplatí-li se šek šekovníkem, má majitel šeku postih
na výstavce a indossanty (resp. jich avalisty).
K zachování postihového práva šekového proti osobám těmto
potřebí jest:
a) včasné praesentace šeku k placení u šekovlIlíka, jež státi
se má ve lhůtách v § 9 blíže vytčených.
,Při tuz·ems:kém šeku místním '~p q, při ,distančním do· 8 dnů po vydání.
Delší lhůta platí při dLsfančních šedch c iz o zem s k </c h, t. j. z ciziny
na tu,zemské misto vYidaných; dlužno je totiž ,do 5 dnů po vydániz.a\slatí na
mí,sto plafe>bní a tuto v dalších 5 ,dinech po dojití lPře,dložití šekovníku k placení. Pro šeky v ciziněsp.Jat:né platí plředlpisy uvedené, jen pokud tamější
právo předlPisů nemá. Dohu ·dojití šeku prokázati možno !potvnzením pošty.
Den vystavení, ,doijítí, ne,děle a 'Všeohe,cné svátky se nevčíta!jí ve lhůtu 'praesentačnÍ. 6)

Za praesentaci k placení pokládá se dle § 10 též dodání š,~ku
do odúčtovny, v níž šekovník účasten jest.
b) aby včasná praesentace šeku k placení a bezvý~lednost
6) ,Podle § 8 s loven. zákona šekového .platí tu Lhůty zna,čně deLší,
zejména pro šejky v cizině na tuzemsko vydané, k,d,e,ž ,různí se čtverá geo~raHcká oblast.
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její osvědčena byla buď protestem (dle předpisu směn. ř., § 20
č. 8) nebo prohlášením šekovníkovým na šek doloženým a jím
.podepsaným o datu provedené praesentace, kterémužtn prohlášení se rovná í potvrzení odúčtovny o tom, že šek byl včaiS dodán,
avšak nevyplacen • .výplaty jen dílčí nemusí majitel přij1m.atij při
jal-li ji, dlužno splátku v prDtestu neb ve prohlášení zmíněném
vytknouti (§ 11 odst. 2, § 16 odst 3). Osvědčení tuto vytčená státi
se musí nejpozději v první všední den po pro'Vedené praesentaci
(,§ 1-6 odst. pos1.).
Stran místa a doby jak praesentace, tak i .osvědčení plaH i tu
zásady směnečného řádut.l;:- 91~ -92'~-r§ 20 č. 9). '
r,
Ve vnitřní souvislosti s převodním účinkem indossamentu
(§ 6 odst. 3) jest též použití zásady čj. 82. směn. :ř. ,o vyloučení
námitek ex persona indossantis, kterou .výslovně sem přenáší
§ 20 č. 6 zák.
Postihový nárok proti výstavci a indossantům p r,o mlč u j e
se pří šeku splatném v Evropě ve 3, při šeku mimo Evropu splatném v 6 měsícíchj počátek promlčení stanoven způsob-zm obdobným, jak tomu jest při směn. závazku postihovém dle čl. 98. a 79.
směn. ř. in Hne (,§ 18 zák.). O přetržení pr,omlčení platí i tu čl.
8Q. směn. ř., k němuž připojeno za další přeolrhovací důvod ohlášení pohledávky šekové v konkursu :(§ 20č. 5 zák.). :(NaproH
tomu přetrhovací důvod čl. 45. uvád. zák. k civ. řádu soud. pro
šek nepřija.f.)
Z § 19 vyplývá, že vydání resp. převodu šeku nelze v nedostatku ,opáčné úmluvy stran přikládati účinek novace (privativní) oproti mimoskripturnímu právnímu poměru majitele šeku
k výstavci resp. indossantuj i má tudíž majitel šeku zpravidla
volbu mezi šekovým nárokem pos.fihovým a nárokem mimoskripturním. Rovněž při ztrátě šekového práva obmeškáním neho promlčením zůstává - není-li c,os jiného smluv,eno - majiteli právo
uplatniti právní poměr, tvořící materielní důvod pro vydál11í resp.
převod šeku {zvláštní jakýs nárok podle obdoby čl. 83. směn. ř.
tu nemá místa) j arci musí si tu věřitel dáti líbiti srážku ztráty,
jižšekovatel utrpěl následkem .opominuté neb opozděné praesentace šeku u šekovníka (.§ 19).
Pro soudní uplatnění šekových nároků postihových platí dle
§ 24 kompetenční a proces sní normy ve věcech směnečných.
V. P o měr ume z i v ý s t a v c e m (š e k.o vat e lem) a
šek o v n í k e m týkají se normy §,§ 8, 9, 11-14, 22. Jerst to 1'0-
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měr mimoskripturní a ani nemŮiže skrípturním se státi, je'žto akceptace šeku pokládá se za nepsanou r~§ 8). /Podkladem pro vydá-

vání šeku (»šekování«) jest t. zv. šek'ovní úmluva i(Scheckvel"trag)
mezi výstavcem a šekovníkem ať výslovně, ať konkludentním jednáním sjednaná, jež může připojovati se k různým právním pomě
rům, šekovník zavazuje se jí k výplatě (honoraci) šeků do jisté
výše resp. za jistých podmínek naň vydávaných, jež »uhrazeny«
se jeví pohledaností šekovatelí za ním příslušející (§ 14).
'
V určitých směrech .je,st závazek 'šekovníkův k výplatě šeku
i zákonem upraven:
Dle § 11 platiti má šekovník ,jen »na šek«, t. j. »proti jeho
vydání« a může při še,ku, jenž nezní auporteur, i kvitování jeho
požadovati (aby měl důkaz, že platil osobě legitimované).
V § 12 odst. 1 a§ 13 zák. uvedeny dův,ody, kteréž šekovníku
ukládají odepření výplaty šeku (důvody t. zv. dishonor,ační).
Podle § 12 ,odst. 1 jelSt totiž šekovník povinen odepříti výplatu, zvěděl-li o uvalení konkursu na jmění výstavcovo.tNaproti
tomu nelsmÍ ji odepříti pro úmrtí výstavce nebo nastalou v jeho
osobě nezpůsobilost k samostatné správě jmění ,§ 12 .odst.avec 2).
Podle § 13 jest pak dův,odem dishonoračním i výslovné odv.olání šeku výrstavcem, arci však jen za určitých podmínek, totiž:
a) došlo-li Q!=ly.~lání rekta- neh ordrešeku, jenž byl výstavcem
šek o v n í k u přímo zaslán, ještě před vyplněním příkazu,
b) nastalo-li odvolání popromeškání presentační lhůty, anebo
ske před tím, ale pro případ promeškání toho j tu stává se pak
účinným pro šekovníka uplynutím lhůty té.
Šek řádně t.akto odv,olaný nesmí býti šekovníkem vyplacen,
t. j. šekovník stal by se ,za to výstavci odpovědným. Nebyl-li však
šek odvolán, nev,adí uplYl11utí lhůty presentační výplatě šeku šekovníkem (§ 9 in Hne).
Zákon neo,dpoví,dá výslovně k otá~ce, Ijaký účinek nrustává, o,depírá-lí
šekovník vy)plaHti odvolaný šek přes to, že odvolání jest ve smyslu § J3
bez účinným ,a že šek jest pohle,daností dostatečně kryt. Z celkového účelu
zákonné úprarvy -směřujkí k zlrubezpec.ení vý'platy šeků hrazených I(»krytý,ch«) - lz'e tu dovoditi náhradní nárok ma1jitele šeku ,proti šekovníku.
{Blíže ,po:je,dnal o tom Dr. P a vl í Č e k v Allg. GelTichts:zeitung, 1909).

V ýstavd - a r,oVněž každému indossantušeku - vyhrazuje
ostatně zák'on v § 22 možnost zapověděti hotovou výplatu šeku,
a to tím, že dodají na přední str,ao.ě šeku ve přÍč psanou nebo
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tištěnou

doložku »j e n k z ú č t o v á n í« (jejížto odvolání se
nepřipouští), Takovéh.oto šeku »zúčtovacího« {VerrechnungslSchek)
může pak, jak zákon ustanovuje, použito býti pouze ke zúčtování
se šekovníkem nebo jeho žir.ovým zákazníkem (majitelem konta).
Není-li šekovník sám členem .odúčtovny, může šek mu presentovaný učinHi splatným u člena .odúčtovny (tedy jej v tomto smyslu
»domicilovati«), Zúčtování šeku takového pokládá se po zákonu
za placení šeku, Nezachová-li šekovník zápovědi ZIITlíněné, ručí
za veškeru škodu tím vznikajícL 7 )
VI. Při ztrátě nebo zničení šeku m':1,žno u obchodního soudu
resp, senátu pla,tebního místa žádati o jeho a mor t i s ac i. Co
do formálního postupu platí tu odstavec 2" čl. "T3, směnečného
řádu s pozměn.ou, že lhůta ediktální obnáší rtu jen 30 dní. Po zahájeném řízení mů·že amortÍs.ant domoci :se II soudu zápovědi výplaty prozatímním opatřením (:§§ 389~400 exekučního řádu)
oproti šekovníkovi; výplata přes zápověď učiněná byla by v poměru k navrhovateli bezúčínuDu i(§ 21 zák), Předpis tent.o zůstal
nedotčen cÍrs, nařízením z 31. srpna 1915,č, 257 ř, z. o umoř.ování
li:stin; arci však sloužiti může nařízení tQit'0 k vyplnění jeho mezer
(§ 17 cís, nařízení) ,8)
VII. V § 23 st.anoví zákon zvláštní prostředek, .jímž bráněno
býti má šekům neuhr.azeným (»špatným«): totiž prostředek p .ořád k .o v é p '0 k u ~t y pen ě žit é, jíž soud civilní '(podle všeobecných předpisů příslušný) stíhá výtstavce šeku, jenž n'zdošel
výplaty zcela nebo z části \pro nedos,tatek nebo nedostatečnost
pohledanosti v době piJ:"esentace. Pokuta, plynoucí do státní pokla·dny, obnáší 3 % neuhrazené šekové částky a vy,sl.ovuje se po
řízení podle patentu z 9. Isrpn.a 1854,č. 208 ř. z. zpravidla áen
k návrhu majitele šeku, jenž státi se musí nejpozději do 3 měsíců
po presentaci šeku k placení; z P.ovinnosti úřadu zahajuje se řízení
jen, když civilní s.oudce sporem před ním provederným nabyl vě7) Po,dobnému účelu bezrpečnosti - nevylučujíc však !Výlplaty 'V hoiovosti - slouží v Anglii šeky L 'zv, kř í žen é :(crossed cheques; franc,
»cheques har.rés«), :t, j. přeškrtn:uté na přič dvěma rOlVnob.;žkami, mezi něž
se vpisují huď slov,a »and company« {dodatek to v .bankéřských firmách},
naznaču,jíd, že jest šek vyplatiti Ijen b.ankéři, anebo rplná firma určitého
bankéře, ~emruž je,s>t 'Platiti. Dle t.oho s,e pak různí šeky »crossed gene.rally«
a »crossed specí.ally«,
8) I platí tudíž také ustanovení ,§ 9 cit. n.a.řízení z .r. 1915 oplate.bním
záJkazu také pr.o šek, pokud pře's,a,huje ohsah § 21 zák o šeku, Platerhní
zákruz podle ciL § 9 má dosah potud různý, že půs,oibíproH dlužníku z Hstiny,
kdežt,o v § 21 j.de >O zákaz proti š.e.kovníku, jenž z listiny (šeku) není zavázán, - O naříz·ení rL r. 1915 viz blLžší výkla,d v »Dodatku« za § 15.
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domosti O dotčené skutkové lPodstatě a neuplynulo ještě 6 měsíců
po presentaci šeku k placenLIl )
Eventuelní tre,stní stíhání výstavce pro podvod, j,akož i náhra·dní nároky majitelovy zllis,távají tím nedO'tčerny.
VIII. !Předpisem positivním L§ 20, č. 4) rozřešena choulostivá
otázka o odpovědností za v Ý pIa t uš e k u falešného
(padělaného) nebo později íl. fal š o van é h o. Škoda stíhá tu
zpravidla šekovníka, jenž takovýto šek vyplatil; výstavce šeku
zfalšovaného neho ten, kdo jes.t na padělaném šeku jako výstavce
uveden, nese škodu potud, pokud stíhá ho vína v příčině zfalšování nebo padělání, jakož i tenkráte, když jednání těchto dO\pusti1i
s·e jeho zřízenci, jichž při úkonech se šeky používá. Úmluva tomu
se příčící nemá právního účinku. i(Srovn. k tomu P a vl í č e k
v Právníku 1906, str. 37 sL, 179).
IX. Co do právních náleží,tostí šeků v cizině vydaných, jakož
i stran}ormy úkonů k uplatnění šekového práva v 'Cizině prová-::;-děných platí zásady pro směnku stanovené veo ěI SS a i' ~mě ;
nečného řádu (§,2íLJí:.-7. .gák.).
Článku 84.· .směn, ř. není se dovoláno v zákoně šekovém. Arci ii.ž
podle§ 34 ohoč. zák. p.o-suzovati jest z,působilost cizince p,old,sltu,povati samostatně s kri.piurní závazky šekové, čili ·jeho šek-ovni pas,sivní svéprávnost
podle zákonů státu, jemuž !přísluší. Jest otázkou, zda-li platí výjimká ve čl
84. směn. ř. ve Ipro,spěch tuzemského směnečného 'styku ustanovená? Z tendence upraviti .poměry šekové, pokud toho p.ov.aha ·a účel šeku dopoušH,
podle zákonné úpravy směnky, Lze če:rpati od,pověď ji,stivou.
.
Ard jest poznamenati, že 'Po-d toto hledisko nespa,dá t, zv, )paslsÍvni
šeková Ztpůsobi1o'st« (vÍrZ výše výklad pod č. lIT. k pozn. 1) ve ISmyslu § j
šek zák. Při této nejde vůbec .o otázku zlpůsobilosH k právním jednáním
čili sv é,právno s,H , ani o· otázkuzpůs,obilo,sti býti rSuhjektem šekového závazku, nýbrž jenom ·0 po,dmínku pro kv.alifi:kaci listiny ~,akožto šeku podléhajlCÍJho šekovému zákonu. I ,bude' dlužno při šeku ev ci.zině vy,danern říditi
se v tomto směru právem mís,ta vydání (§ 85 srn, ř.), a to j.ak c.odo otázky,
.zda-li se vyž.aduje ke platno·sti ne.bo ke vlastnosti listiny.jako šeku určitá
kvalifikace šekovníka, tak i co ·do ohsahu vyžadov,aných snad kvaliHkačních
momentů. ;[Tak P i s k o HR, str, 333 do.volávaje se §§ 36 a· 37 obč. zák}.
Arci vy,slov1.J.je v tom .srněru IS loven, šekový zákon v § 2, odst. 2, že při
šeku v cizině splatném ·smí hýti za šekovníka jmenována osoba, na kterou
lze podle práva platného na místě platebním šek vydati,

ll) Obdobné ustanovení má ,§ 26 čfs. 1 ,s 1.0 ven. šek zákona. podle
'se trestá peněžitou pokutou 3% sumy šek.ové (ne,jméně pokutou
200 K). kdo vydá šek, k jehož výplatě šekovník není pro nedolstateik kontové
po.hle,dávky výstavcovy (§ 13) povinen a který dů.sle.dkem toho nevy.platí.
leč by vý.stavce při vystavení šeku ,směl důvo.dně .za to míti, že šekovník
v do,bě presentace šeku bude ve smyslu § 13 ,k výplatě jeho zavázán.
něhož

Prof. Dr. Karel Hermann-Otavský, O obchodech.
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X. Pře~pisy b kolkování šeků ohsaženy v § 25 zák.; kDlková sazba
jest tu značně nilŽší neŽ ,při ,směnkác,h.

,§ 15.
5. Zástavní listy; dílčí čili parciální dlužní úpisy; funrlované

bankovní úpisy dlužní.
Zvláštní úpravy ,dDšly jbsté druhy kausálních cenných pa'llírů, a sice
zápájčkov'Ý'ch, tedydlužnkh úpisů, vydávaných z!p,ravidLa ve velkém množství, papírů to hromaJdné emisse (M,a,ssenp~piere), jakými jsou zást,avní listy,
dílčí čili parciální ,dlužní úpi syl} a bankovní dlužní úpisy fundované. O státním 'Svolení ,potřebném k vydání dílčích dlužnkh fundosvaných bankDvních
úpisů a zást. Htstů viz výklad 'výše v § 10 po-d č. 2. a § 13 čís. 6., lít. b) ad).
,1. K z ás t a IV ním H.stům hle,dí zákon z 24. dub na .1874, č. 48 ř. z.
»0 uchování práv majítelůzástavních listů«: Vyhrazuje vládnímu komissaří
zřízenému ,při ústavu Ije emiHu,jícím [při úiSt.ave'ch zemských' eventuelně kom~ssaři zc,msikému} je,dnak ,slvo.,lení kdispoO,sícím úst,avu ma~etkovými objekty
sta,tutárně sloužicímia zákonem též vyhr,a,zenými (§ 2) p,i-o pře,dnostní úhradu
majHelů zástavních listů, jednak též ,svolení k ewent. výmazu kaučního
úvazku ~K.autiansiband} v Ipazemkavých knihách z,ap'saného při knihovních
objektech ú<hr,adu tv,ořídchj dále ,rozšiřuje [v § 3, odst. 3.} na zástavní listy
pře,dpisy záko.n,a IZ rl:éh,až ,dne ,ČíIS. 49 ř. z. o společném .zastoupení práv
majitelů .dílčích ,dlužních úpisů ,znějících au ;parteur a indos'sovatelných.
2. V t'Dimto právě jmenov,aném ;zákoně Čí.s. 49 ai 1874 {zákDně t. zv.
»kuratorním«) svěřuije se zaJstauipení zá,jmů všem majHelůmd í I č íc h úp i s ů
společných zrvJáštnímu kurátoru, jenž se zřizuje s'oudem bouat,o k návrhu
účastníka,t. .j. m~jitele úpi,su při ·o.hrDžení p.ráv pro nedostatek spalečného
zaSlto,upení, res.p. k návrhu osoby třetí,je,již práva by byla ve svém běhú
stavena, n.ebo k návrhu dohlédacího úře,dního oOrgánu (vlád. komissaře).
:a.neho pa.sléze i z po.vinnolsti úř.adu (ko.nkul1s). Zá.jmová solidarita majitelů
dílčích dluž,nkh Úipisůzákanodár,cem takto Ulznaná nezakládá sice mezi
majítely 'SlVa:~ku společenského, tím méně kDrpo.rač'niho, má však pro právní
po,stavení 'jedno,uivého ma,jitele (věřitele) .důležité právní násle,dky, a to
aj je,dnak ná,gle.dek negativní, rzál.eže~íd v obme.zení jehoO co do uplatněni
jeho. .pnw IPotud, žep'o.,dle § 9 dt. zák. nemůže práv svých oS ostatními majít-dy ,slpoJečnýdl (,práv, ~ak lz,e říci, ,po,spoIHých) samostatně vykonávati,
-nýbrž ,jen sIpa.lečně kuráto.rem, j,ak výše u've,deno, z.řfzenýmj b) je,dnak nás,le.dek pDsHivní, že ma.jitel může vY'kanávati vliv na výkon a'p::t'lrovnidví se
str,any kurá,tma, a si.ce účastí na ,shromáždění ma.jitelů úpÍ-3ů, j,akož i vo.lbou
tří ,důvě.rníkŮ za účelem uplatnění ,svých názorů při právnich jednáních vyžadwjídch slchválení vflchnoo'patr,ovnického. BHže upr,avuje tento postu;p
zákanz 5. ,p ,r o oS i n ce 1877, č. 1 t.1 ř. z. vydávaJjkí ustanoveni »doplňovací«

'k ,zákonům č. 48 ,a 49 ai 1874.

------

l} Bývrují též ,o,značovány pří ~kc~osvýcl~, .s'P0lečno.stevc~ i e v emi1tujkk~
jakožto »'priDritní ob1i~ace« nebo ;>prto.rtty«, c~mz s~ vYJa,~,rule: ze co .do ,sr:'.e
úhrady předcházejí, jak samoz~Jemo, s;pole.ce?s~ym v' ~ar?kum a~'~lOnar~.
'Dlužna je arci přesně roze,znávatI od t. zv. pr:oOntmch c1h. prednostmch akcll.
-Viz uóe,bnice Ran d o v u ,[3. 'seš., str. 51 nasL}, We ni g o V u §§ 86, 109.

Pokud však ne~de o práva paspolitá, nýbrž o záležitost vzešlou ze
zvláštního paměru mezi jednotlivým ma.jitelem a ,dlužníkem, může majitel
vykonávati práva svá samostatně (§ 9, od,st. 3. zák. č. 49 ai 1874).2)
3. Pře,dpisů .zák. čís. 48/1874 ,dlužno.přiměřeněpo.užíti, jak výslovně
stanoví z á k o n z 27. pro s i n ce 1905, čís. 213 ř. z., na t. zv. fu nd ovan é b a n k o v n í d I u žní úp i s y (fundierte Bankschuldverschrei-bungen). t. j. dlužní úpisy bankami vydávané, bua majiteli slvě.dČíd nebo indossamentem ipřev'o,dné, kte,ré ,obs.ahují odkaz na předno,sfní úhradu (Deckung,
Fundierung), na př. kommunální, železniční, meliorační, ,průmyslové, úvěrní
a Jme dlužní úpisy bankovní. Za ,přednostní úhradu ,dopouštějí se též nepupil1ární cenné papíry, jakož í pohledávky, avšak jen, vázne-li pro' ně
kniho.vní zástavní p'rávo, anebo záleží-li úhr,ada ve platebním nebo rukojemském slibu s,tátu, Izemě nebo. veřejné korpo.race oprávněné k vÝ'b~ru platů
postupem mZlVrhov.adm i(§ 1 cit. ;zák.). JSDu-li pohle,dávky kni,ho.vně nezajištěné zř~zeny za úhra,du, má banka, nabývajíc pohle,dávky t.akové, oznámiti dl:užníku Ikauční vinculum na pohledávce vázno.ucí ,(§ 3 cit. zák. čís.
213/1905).
.
P o zná m k a. Na Slovensku platí 'V některých směrech normy ohdobné, t. j. čl. z. XXXVlf1876, XXXfllS,B9, XXX(Jlf1897 a XXJX/1886, jímž zmocněno ministerstvo spravedlno,sti k úpr.a'Vě společného zastaupení majitelů
úpisů dílčích, kteréhož zmo,cnění všakpo,sud nepoužíto(F a ~ n or - Z á t urec k ý, Nástin, ,str. 324, po.zn. 2).

D 'o >cl: a t e k k o d' .cl í 1 u 3.

o umiOření

(amortisací) cenných

papírů.t)

1. Obecné normy o umoření HsHn i'slOu ob,s,aženy sv císařském nanzení
ze dne 31. srpna 1915, čís. 2,57 ř. z. re,sp. ve vládním nařízení republiky Čsl.
ze dne 17. července 19 19, čís, 4.06 Sb., {jímž zrušena starorakouská mini st.
nařízení Č. 258 ai 1915 a č. 328 ai 1916). Předpisy o umoření směnek, šeků
a jiných listin, které' se v tom ISměru ndí ustanovením čl. 73. směn. řáJdu
(srv. čl. 39. zák. o skladištích veřejných) zůstávají sv p1a:tnosti a ds. naří.zení
z r. 1915 má pro tyto případy jen platnost normy subsidiární (§ 17 c. n.).
Mimo to zůstávají podle § 17 nedotčenými předpisy o umo.ření jednak vkladní
knížkypoš!ovní spořitelny (čl. 14. zák. z 28. května 1882, č. 56 ř. z.), jednak
zástavních lístků zastavárnlků(§ 10 ministerského nařízení z 24. dubna 1885.
č. 49 ř. z.} .
.II. Instttuci umoření podléhají .ztracené nebo zničené listiny, na jejichž
'proOhlášení právně be,z,účinnými může kdos míti právní zájem, a to bez ro'z1

2) Právo na Yýplatu kuponů železn. priorit v určité měně možno uplatniti jakožto s,po]ečné kurátorem. Viz Č. 1894 (1922).
1) Z domácí literatury: K. Fl i e der ve »2právách Právn. Jednaly
M.oravské v Brně«, 1918 (Roč. 27., str. 49-63), Dr. Jar. Sed I áček, Obligační právo, str. 195 násl. Umoření 'Veřejně ohchodovaných papírů uip.ravenD j.est naS loven oS k u ve článku zák XXXIH/1881. tF aj nor - Z á t urec ký, Ná,stin, str. 323 násl.}
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dílu, ať jde o listinu jen 'průvo,dní, .ať o listinu významu hmotněprávního p1"O'
práv-o, o němž je.st zřízen.a (arg. § 3).2)
Vyloučeny jsou z umoření podle § 2: 1. státovky a hankovky, 2. vkladní
listy a losy loterií třfdní a dob,1"očinných, 3. obnovov.ací lis,ty (talony) cenných papírů, 4. Hstky a ·známky denního styku, Ijako vstupenky a jízdenky..
známky jí·delni a pod.

JH. ers. nařÍlzeni z r. 1915 ohsahuje lP'o,dmbné
am o r.t i s ,a čni m:

pře,dpisy

o

říz

e ni

,1. PHslušnými jsou soudy podle pravidel obsažených v § 115 jurisd~
no'rmy; IPokud se v odst. 3. § 115 odkazuje. ke zvláštním ustanovením o pří
slušnosti, pHcházi ,tu v úvahu zák,on z 3. května 1868, č. 36' ř. Z., který v tom
směru zůst.al ne,dotčen cís. nařízením ~ r. 1915. ,[Srv. Hor o v o kommentov,ané vydání juris,d. normy k § 115).
2. Řízení a.mortisační jeslt řízením ne'slporným a ~ahajuje se k žádostí
toho, kdo mů.že právo z listiny anebo na základě lis:tiny uplatniti anebo kdo
jinak má právní zájem na ,prohlášeni' listiny za p.rostou významu právního.
Řízení záleží v podstatě v tom, že soud, uznav bedlivým prozkumem údajů
a dokladůpodmí11lky ,amottisace za osvědčeny a návrh za přfpuslný, provede
t. zv. p r v n i do t az, t. j. vyslechne zavázaného i jiné 1Íčastní,ky [dotaz
tento může o,cLpa,dnouÚ jen za okolností vytčených v § 4 ll. nař.), načež, neshledav překážek, vyhlásí ediktem výzvu k předlo'žení Hstiny nebo k podání
námitek proti nároku. Lhůty jsou různé: Srv. ':'l~ ~ri..ř., § 21 ,zák. o šeku.
§ 39 zák. o sklad. veř.; nařízení z r. 1915 ustano'V'UJje - .aTd s výhradoU'
norem speciálních právě citovaných [§ 17) - obe,cnou lhŮ'tu 6 měsí,ců, pouze
při aupo,rteurpapírech a hlankoind.os,sovaných o,rdrep.apírech, dále při listinách opatřený,ch auporteunpa,píry podružnými [srv. výše § 9, pozn. 4.), jakož
i při vedlejších takovýcht.o auporteur'papLre,ch samých l,hů!u je.dnoroéní.
3. Amo,rtLsační řízeni má již o sobě materiá1něprávní ,účinky v příčině
práva, jeho,ž se listina týče, ustanovené v § 9:
,a) Zahájením ,jeho přetrhuje se promlčení vůči na'V,rho'VateHdnem, kdy
učiněn byl návrh umořovací u příslušného .soudu.
h) Dalším účinkem jest platební zákaz ,(Zalungsspe,rre) záležející v tom,.
že od d'o.ručení e,di.ktu nebo ~,d ;;"'bytí 'znalosrli o něm resp. od d.oby, kdy
mohlo o něm při řádné péči ,znalo,stí n.abyt.o býti, nemá zaváz.aná osoba
(a rovněž ne její pomocníci platební, »Erfiillungsgehi1fen«, j. filiálky, plalehny)
ani plniti na základě listiny ani prováděti s ·listinou nebo na ,1i.stině
změn, ani podružné papíry k ní vydávati. Tento plate,bní zákaz - z něhož
vyňata jest jen výplat:!. papí'rů podružných, jakož i výměna resp. přepÍls
státních neslosovatelných auporteurpa,pírů - trvá až do zastavení řízeni
nebo do prohlášení listiny umořenou. Zavinné nedbání Iplatebního zákazu
zavazuje dlužníka k ná.hradě škody [§ 11 in Hne). - Stejný účinek jako pla~
tební zákaz má vůči dlu.žníku též vyhláška .o ztrátě auporteurpapíru vyjmouc papíry po,družné - kterouž ve smyslu § 14 cit. ds. nař. resp. vlád;..
niho nařízení čís. 406/1919, opatřuje k návrhu 'Ztrálcově v »ÚstřednLm

2) Zákon vytýká j,ak případ, kde ,se uplatňu~e právo »na základě li:stiny«.

tak i, kde jde o »ipráv,o z Ustiny«. Viz Se ,d I á č e k, str. 196.

Oznamovateli« [vydávaném při ministerstvu s,pravedlnosti) bezpečnólStní úřad
'Pobytu ztrátcova nebo m~staztráty.
c) l?,luĚ':~ resp. platební jeho pomocníci jsou Oiprávněni předloženou
jim ll~li~uposHžen.ou platebním zákazem, pot~rdice příjem, vůči předklá
dateli_:!dr.ž!:t!. O předložení listiny, třebas nebyla zadržena, jsou povinni
u~i..oiii, spolu s údajem ,známého jim snad jména a ,adresy p.ře.dklád~i~l~
oznámení soudu, jenž ZIP,raví o tom navrhovatele ,(§ 9 III).
4. Řízení jest za,s'laviti, pFedloží-li .třetí strana soudu listinu nebo prokáže-li :jinak jeJí m,ajiteLství. Přihlášky třetí,chjest zkoum.ati za z.pravení
navrhova:tele, i když sesrtanlJU po ,průběhu 'Vyzývací lhůty, arci však před
usne,sením se o umoření listiny. Navrhovateli jest pře·d zastavením řízení
dopustiti nahlédnutí v lisotinu předloženou; nestalo-li se předložení, jest je
'přihlašov.ateli naHditi pod následkean,že nehude ku přihlášce hleděno [§ 10).
5.0' Po průběhu vyzývací lhůty učiní sou.d na přihlášení navrhovatelovo
t. zv. dr II hý d.,o f a~z II odlThiníka, z,da-li v d.obě od prvního dotazu nebylo
na základě listiny plněno neb.o změna listiny .(výměna, přepis) provedena;
dota.zu ne'třeba, .předl.oží-li se dlužníkovo věr,oho.dné prohlášení v tom směrUj
nas:talé sna,d zruplacení, změna listiny nebo vydání podružných papírů má za
následekzast.ruvení ,řízeni umo:ř·ovacího, o čemž ,jest navrhovatele zpraviti
.{§ 11),
Po event. dalšLm šetření přistoupí .soud k výroku umořo'vacímu. Uplatňuje-li se nárok na listinu ž,alo'bou, je,st rozhodnutí umo.řovací .odsunouti až
k zakončení sporu [§ 12).
.
IV. Amortis.ac'e {práv'oplatně) vyslovená má, jak vyplývá z § 13, účinek
a) kassatorní: Hs.tina, o jejíž umoření žádáno, ,ztrácí svůj právní význam
jakožto podmínka trvání a výkonu práva, jehož se týče; kdo jest té doby
-vlastníkem listiny, ztrácí .tudíž své práNo, je-li existencí listiny podmíněno;
b) konstitutivní:
aa) am.ortisant mŮ'že své právo, které by ,byl mohl vykonaH z listiny
.nebo na základě listiny pře·d její ztrHou nebo .zničením, vykonati vůči dlužníkovi, vykazuje ,se usne,sením amortisačním (náhr,adní funkce amortisačního
dekretu);'
,
,bb) může též žádati vyhotovení listiny nové výměnou za amodisačnÍ
dekret a zaplatě útraty.
Zákon dodává ještě, že dlužník osvobozuje ,se placením amortisantovi
:potud, pokud by se byl Ú'svohodil placením ma,jiteli listiny umořené. Toto
ustanovení ne ,dosti jasně formulované .doplňuje patrně jen účinek po·d b)
aa) vytčený fo hle,diska dlužníka: Náhradní účinek amortisace nezáleží toHž
pouze v tom, že dlužník se ,osvobozuje p},acenLm amorHsantovi, nýbrž že
amortisant .znovu nabývá práv, kterých již pozbyl, na př. tím, že papír vzal
za své ne,bo že vešel :ve vlas'tni-ctví třetího poctivého nabyvatele, který tudíž
p1'áv Z něho nabyl, avšak, nepřihlásiv se k ediktu resp. ne,předloži:v papíru,
zase jich pozbývá provedenou amortisaci (srv. výše lit. a).
V. Zvláštní předpis ohsahuje umořova.cí nařízení z r. 1915 v § 15
to ztrátě nebo zničení kUiponu): Majitel tím postižený může totiž žádati do
roka od průběhu promlčecí lhůty ,zaplacení od dlužníka, když mu do prů
běhu promlčecí lhůty o,známi! ztrátu a prokázal1isHnu základní a když v této
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lhůtě (t. j. promlčed) nebyl dlužníku ani kupon předložen, ani nárok z něho
,proti němu uplatněn. Patrno, že splněním obou těchto podmínek (positivní
i negativní) dochází tu in effectu k nastavení promlčecí lhůty o platební
lhůtu jednoročrií, jež má, j.ak lze souditi, .o sobě jen praeklusivnípovahus

ODDÍL IV.

Zvláštní normy o vzniku a obsahu některých věcně-právních
poměrů:

Náležejí sem normy čl. 306.-316. obch. zák., které upravuji
jednak nabytí a pozbytí vlastnictví a zástavního práva ke zboží
a cenlným papírům, jednak privilegov·ané kupecké právo zástavní,
jednak kupecké právo zadržovací, z něhož po případě vzniká
právo zástavní.
,§ 16.

A. Nabytí a pozbytí vlastnictví a práva zástavního_ (čl. 3G6.-309.)~
L Zásada o právní ,ochraně poctivého nabyvatele přes m~do
statek práv.a auktorova dochází výrazu v obart!. obchodního práva
zejména ve čl. 30S., jenž týká .se dvou případů, totiž:
1. nabytí vlastnictví,
2. nabytí zástav,ního práva.
Ad. 1. Pcctivý nabyvatel nabývá podle čl. 306. odstavce 1
vlastnictví ke »zboží neb jiným movitým věcem« - jež nejsou
ani kradeny ani ztraceny I(Čl. 306. in Hne) - také tenkráte, když
auktor vlastníkem nebyl, pak-li věci ty byly mu od kupce u provozová,ní jeho živnosti zcizeny a odevzdány. Ve prospěch ochrany
poctivého nabyvatele zaniká tu vlastnictví dřívější a podobně
i právo zástavní, jakož i každé jiné právo věcné, jež n.abyvateli
při zcizení nebylo známo, a - jak dodati dlužno - též známo býti
nemusilo. (Arg. princip ,§ 368 obč. zák, čl. 74. směn. řádu.)

také dOlsah podmíníky »od e v,z dán í«, zvláště 'V tom směru,zd.a-H toto
musí ,státi 'se hmotně (R a n cl ,a), či S'tačí-li ta,ké odeV'z,dání po,dTe· §§ 427-429
obč.zák. Zamlouvá 'se 'o dp.ověď. že n.ení příčiny vyklá,dati ve čl. 306.. technický tento pojem úže než ho vymezuje zákon obč,anský. - O otá,z'ce, Zlda-li
jest pokláJd.ati za odev:z.dání též exekuční odehrání !podle § 346 ex. ř., viz
výklad v Krč m á řo v ě Vlasr\.nictvÍ, 2. díl str. 19. Tenor čl. 306. ,(»zdzeny
a o.clevz.dány«) svědčí podmínce d,obrov'ollnosH. T,ak Ran d.a ,(Eigentumsrechtstr. 351) i pro § 367, také S t a u b - ,p i.s k o lplro čl. 306.
h) Na 'Pře,drněty »rk r a.cl e n é ne b ,o z t:r a cen é« !Je čl. 306. neVlztahuje. (Na Slovensku není této vý,jimkYi § 299.) Základem jest myšlenka, že
nemá býti ztrátou vlastni,c,tví ve p.řílišné,m dOlsahu ohrožen ten, ,kdo věc heze
své vůle z úcho'vy poz.byl; i netřelba kvalifikaci kra.dených věcí ohmelzovati
skutkovou ,po,dstatou krádeže :podle 'zákona tre'stního; Sliačí zaji,slté každé
beZlp'rávné od,nětí věci ,z Idrl,by, te,dy na př. bezprávnou Isvémod, tře.bas
v domnění oprá;vněno'sH její; napl'Oti. tomu nelze za »kmdenou« pokládati
věc zprone'Věřenou neho ,podvodně vylákanou. Dále nezáleží na tom,
zda-li Izdzovatel nabyl věci sám ij1allliožto kradené nebozt.r:a,cené;~ použití
čl. 306. jest vyloučeno i tenkrá,te, k,dyž věc taková pr1oš.la třehas ji.ž několika
rukama, aniŽ a:rci nabyto bylo po jejím ukradení nebo zlrá,tě vlastnidví
jejího. TakolVýmt.o nabytím ,za 'VI,astní pře,sltává býti věc ,re.s fu.rtiva; věc se
v tom směru očišťu.je o,d ,diskvalifikace jakožto»ms .furtiva«.

Ad 2. iPodohně u~stanovuje také čl. 306. v odstavci 2, že, ~
byly-li věci movité (opět nekradené a nezhacené, čl. 306. in Hne)
od kupc,e u provozování jeho živnosti zasta.veny a odevzdány/) nemůže býti na úkor poctivého příjemce zástavy Illeb jeho právní~h nástupců k platnosti přiváděrno ,dříve na věci vzešlé vlastnictví, právo zástavní neb jinaké právo věcné.
Ve 3. odstavcí č1. 306. rozšiřuje se zásada lato pro dobrovolnou lzástavu vyslovená také na zákonné zástavní právo komissionáře, speditcra a dovozníka (čl. 374., 382., 409.). (Sporno jest,
vztahuje-li se čl. 306. též na zcizení řemeslníky u výkonu jich
í'emesla provedená. Tendence čl. 273. odstavce 3 svědčí odpovědi
záporné.)
K čís. 1 .a 2: Dosah čl. 306. dlužno praecisovati zejména v tom
že pod něj náležejí i případy, kde nabyvateli jest ,sice
známo, že zcizovatel nebo zastavovat·el není vlastníkem, kde však
zcízení nebo zastave,ní děje se za okolností odůvodňujících pře
svědčení nabyvatelovo, že disposice ta jest vůči vla,stníku oprá v..
něnou, ať důsledkem zvláštního práva ·osoby disponující, ať na zá(

K některým z po,dmínek pro použití čl. 306. 'ods,t. 1 jest blíže uvésti:
a) Věd musily býti kupcem »z c i z e n ya ode v z cl á n y«. - Co do.
pojmu »,z C i z e n Í« jest spom,o, zda-li .z,ahrnuje :také 'převody bezplatné, poKud mohou spadati ve provoz o,bchGdní živnosti (na p,ř.. leckde, zejména
dříve, obvyklé nOVloročnÍ dárky stálým Zákazníkům). Tendence předpisu
svědčí odpovědi jistivé. Slo'v,a »zcizeny« užito ,tu ve smy,s.1u širším než na
př. lVe čl. 271. ČÍS. 1. k,de užší smysl jeho vyplývá ze znění zákona (»koupě ...
rla účelem d a I š í ho zcizení«). Záporně o,dpoví,dá pro čl. 306. Ran d a
(Vlastnictrví. s'Ír. 187), přislvědčtije však pro § 367 obč. zák. - Sporným áesl

směru,

1) Na zástavní p'ráv.o soudcovské nelze čl. 306. II vztáhnouti. Viz výše
k čís. 1 lit. a} in fíne. -:- ConstHutum po,s,ses'sorium tu ard k o.deVlZdání nedostačí. ,(§ 45,1 »vzíti· V ucholVu«).
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kladě svolení vla.stníkova. 2 ) Poznamenati jest, že bona fides naby-

vatele tu musí býti v době jak zcizení {zastavení), tak i odevzdání.
Mala fides superveniens non nocet.

!lI. Valně rozšířena jestochralIla poctivého nabyvatele při cen~
ných papírech au porteur, při kterých podle čL 307. platí zásada
zmíněná i tenkráte, když zcizení resp. zastavení stalo se třebas
od nekupce, a když papíry ty hyly ukradeny neb ztraceny.3)
,Pro ordre,prupí.ry platí ve směru t-o m čl. 74. 'směnečného řádu, resp. čl.
305. ohchodního zákona; otáz~a o -použití čl: 3D6. na rekta'P~píry je,s t spornou,
pro některé z ni-ch, 'Ía.k na :př. 'rektaakcii - jež má !prruvě p_ro převod výlznam
hmotně-lprávní - je,st pouiití t.oz.ajisté na místě.

III. Podle čl. 308. nedotýkají se ustanovení článků 306. a
307. předpisů práva abčanského, pokud jsou pro »držÍtele«, t. j.
nabyvatele příznivějšími. (V příčině rozdílů mezi čl. 306. obch. zák
a .§ 367 ohč. zák. srovn. výklad v Ran d o v ě: Vlastnictví, § 29,
6. vyd., str. 187.)
IV. Předpisy čl. 309. odst. 1 a odst. 2 pod čÍlS. 1 obch. zák.
neobsahují zásadní úchylky od práva občanského (d. §,§ 451, 452
obč. zák.). Vzhledem k zásadám občansko-právním o nabytí práva
zástavního není dále padle čl. 312. obch. zák. pochyby, že k zastavení indassovatelných papírů celIlných dostačí i přes ustanovení
čl. 309. č. 2 odevzdání ordr-epapíru i neindossovaného. Cit. čl. 309.
odst. 2 pod čís. 2 upravuje .přípa:d t. 'zv. in cl o s s a m e n tuf id uc :i á r n í h o, kde se př-evádí vlastnictví papíru .k zabezpečení
indossatářovy pohledávky (podohně j,a ko při římské fiducií); zap.la~í-li se pahledávka tato, jest indOissatář povinen papír vrátiti (event.
zpětný,m indossamentem), resp. učinil-li se zapravena výkonem práva z papíru, jest pavinen vydati indosrSantovi přebytek {hyperochu) .
O případu tomto/) jakož i o 1. zv. indossamentu »exekutivním«
podle řádu exekučního sravlIl. též výklad ve právu směnečném.
Sporno jest, zůstal-Ii v platnosti i za řádu exekučního dvorní de:!) Tomut.o šíršLmu dosahu s<vědčí zejména ustanovení čl. 306. ods't. 3,
vztahujícího zá.sadu tu výslovně i na zák,onná .zástavní práva, kteréžto vztaž.ení by ,při úzkém výkladu čl. 306. bylo pro praktické použití práNě v těcht.o
p~ílp.élJdech téměř be,z cenným. Korrespondentní předpis německého obch.
záJwna (1; r. 1897) § 366 rozšířil ochranu čl. 306. výslovně i na poslednější
skUjpinu ipříip,adů výše v textu dotčenou.
.
3} Na Slovensku není r,ozdílu po stránce věcné. Arg. § 300, jenž 'se arci
zmiňu.je také o ordrepapírech.
4) ' Srovn. Q otázkách -s em ltláležející-chW e n i g: O náhra.dnictví ve
právu směnečném (1916).
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kret z 13. bervence 1789 č. 1133 sb. z. s., udělující věřiteli, jemuž
akcept'Dvaná směnka zastavena, přímo ius exigelIldí. 5 }
Na S loven s k u získává se (podle § 304 obch.z.) zástavní prá'Vl()
k .pohledávkám z obch.odní knihy patrným tím, že odevz;d á se věřiteli výtah
z knihy, opatřený zastav.ovací doložkou a že pOlZllamená se 'UlIs.truvení t,Q
v o,bchOldní knize při pohle,d ávce, o niž ~de.

o§ 17.

B. Kupecké právo zástavní s privilegovaným výkonem.
čl. 310. a 311. prose ze zřízené mu zástavy [['uční za pohledávky
z ohoustranného ohchodu zase pr'Dti kupci mu příslušející ;z aplaceným cestou rychlejší a sp'Dlu mé,i1ě nákladnou, než tomu jest
podle norem obecných.
V přfčině t.ohoto s ID I u vn í h'D (t. zv. konvencionálního) kupeckého práva zástavního, co do realisace privilegovaného, různiti
jest případ dvojí:
1. Právo z jed no d uš e n é h O' s o u dní hO' pro dej e
z á s t a v y padle čL 310.: Stalo-li se zřízení ručnÍ- zástavy mezi
kupci pro pohledávku z oboustranného obchodu ve formě písemné,
může věřitel při pradlelIlí dlužníkově ,(zajisté i" j,en objektivním)
uspokojiti se ze zástavy, aniž má k tomu potřebí žaloby. Padá
zde totiž pouhou žádost k obchadnímu soudu prO' něho sama pří
slušnému předkládaje potřebná aosvědčení, načež saud beze slyšení dlužníka na nebezpečí věřitelovo nařídí prodej zastavených
věcí resp. jich části. Exekuční prodej tento koná se podle § 47
uvád. zákona k obch. zákonu při jediném terminu padle předpisů
ů exekučn{ch prodejích veřejně oh~ášeném.
Mají-li pradány býti buď saukromé úpisy dluiní nebO' před
měty ceny bursovní resp. tržní, odpadá odhad vůbec; při jiných
předmětech provádí se jen, když buď obě strany v tam souhlasí
anebo strana ma odhadu trvající útraty jeho přejímá. Jak o povolení, tak i .o výkclIlu prodeje má věřitel dlužníka, pakud to lze
provésti, ihned uvědomiti; jinak ručí za náhradu škody. Jak čl.
310., tak i ;§ 47 zůstaly exekučním řádem nedotknuty {čl. IX. uvád.
zákona k exek. řádu}.

I. Zákon obchodní poskytuje kupci ve

středky, učiniti

5} Ran ,d a v »Právníku«z roku 1898, mr. 205, pokládá hlO za zrušený.
Jinak Ti 1 s c h, Zástav.a ruční, .s1r. 40 a Pe tIS c he k v »JurÍSlt. Vierleljahres,schrift« r. 1900.
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2. lPr á v o mim o s o u d fl í hop rod e jez á s t a v y podle čl. 311. Byla-li mezi kupci pro pohledávky z ohoustranného
obchodu zástava ruční zříze,na (formy listinné se tu nevyžaduje:
jinak čl. 310.) a bylo-li při tom písemně ujednáno, že věřitel se
může hez zakročení soudního ze zástavy uspokojiti, smí věřitel
při prodlení dlužníkově (i jen -objektivním) zast.avenou věc beze
všeho soudního říze.ní dáti prodati. Zpravidla má prodej tento provedeill býti veřejně, t. j. dražbou (zejména od obce podle § 28 ob.
zříz., též od sensála podle .§ 29 uvád. zák. k zák.obch.) ji) toliko
tenkráte, mají-li věci zastavené cenu bursovn,í nebo tržní, smějí
prodány býti též neveřejně (»z ruky«), arci však obchodním sen.sálem 8JD.ebo v' nedostatku jeho úředníkem ku provádění dražeb
.oprá villěným, a t6 nikoli pod cenou běžnou. O provedeném prodeji
má věřitel dlužníka pod náhradou škody vyrozuměti. Také tento
způsob pr-odeje - podstatou exekučního - zůstal nedotčen novým
řádem exekučním (cf. čl. I. a V. uvád. zák. k exekučnímu řádu
ve spojení s čl. 3 . .nařízení z 28. října 1865 čís. 110 ř. z. K tomu
Ran d a v Právníku, 1898, str. 206.)
Jsou-li tu podmínky pro obojí právo (čl. 310. a 31 Ll, má vě2
řitel zajisté volbu. )
II. Z v.1 á š t ním i pře,cl p i oS Y rozšířeno Ibylo použití výhod ve čL 310.
resp. 31 L st,a,nO'vených i n.a pří P ,a cl y ,d a 1 š Í, a sice tyto:
a) Po,d,le nařízení státního a jus.tÍčního, minister~tv~ ~ ~8~ října 1865 Č.
110 ř. z. (čl. 3.) mohou úst.avy dohledu s,tátmmu podlehaJlcl, Jez pé),dle s'tanov
zabývají s'e je,dnáními úvěrními, uspokojiti se z ručních zás·tav zřízených jim
pro pohle,dávky z jednání těch, 'po vůli své buď podle čl. 310. neb čl. 3H .•
i když nejsou tu podmínky ve článcích těch pto'žlald.oiVané:
h) Mimo,soudní pro-dej ,záS'tavní podle čl. 311. muze v,~yh lPodl~ § 15
{bursovního) zákona z 1. dubna 1875 č. 67 ř. z. prove,den pn b~rsovn~.ch ,o,b:
choldech zástavních, ,prolongačnícha stravných (Kostgelschafte), 1 kdyz
3
nedostává se :po,dmínek ve čl. 311. cvytčl::ných. )
v

,

•

---~)S-··t da-·ll· prode'J' pro-vésH může i notář;'
,dovoláváno bývá
porno Jes , Z· '
•
v
v d kl'd'
se zejména § 183 lit. c) ,starého no-t.. ř~du z r. 1855, Jenz ovsem pre po a a
vlas.tnost notáře jako soudního komLsare.
,
•
2) Na Slovensku .odpoví,dají cit. článkům ustanoiVem §§ 3~5 ~. ~06 vv... za:
kladní zásadě souhlasná. K tomu přistupují je,dnak § 307 ukla~aJ1-cl ven!e!~
při konkursu dlužní,korvě plOvinno,st zpraviti po.d,st;atu o prod~11 ~._vyd;th Jl
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§ 308 vysl.ovUJ·íd
zaJlstene
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o
b' k
3) Jsou to spekulační ,obcho,dy b?I'i~ovni. ť':á-:ní po~a a pu~s,~ 1 o'!s-truktivní obtíže; karakterisovány bývají Jako pnJeh ce~ny~h pa~:r,! »v z~5.tavu (»ve str.avu«) s 'p'ovinno'sU zásbvního věřIte.le navr~tItl v UTCltY, tern:1,n
' - k van t't
' ' u' onroti z.apl,acení zástavní summy s uroky a daIslm urclt u t ez
I u paptr
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d ., k
b'
tým procentem (».st.ravné«, »Kostgeld«) neho pOJlmaJl .se 'J-a o 'VOJl om 1v

y

c) Rovněž majitel koncession.o·vané živnosti z,astavárenské může podle
§ 4 zákona z 23. března 1885 Č. 48 ř. z. realisovati ručn{ ,zástavní právo za
pohledáyky ze živnosti ,jeho v;zniklé i be,z dalších podmínek po·dle čl. 310.
nebo čl. 311.
.
,dl Podle § 34 zákona o ,skI.adi.šHch veřejných z 28. ,dubna 1889 čís. 64
ř;

z. provádí ,se prodej uloženého zboží se strany majitele warrantu resp.

prvního indossanta warrant vyplativšího (§ 32), j,akož i se .strany .skla,diš!ě
za [podmínek § 33 ve formách čl. 311. - Viz též výše § 12.
e) Podle § 33 o,dst. 6 vlád'ního· nařízení Re,p. Čsl. z 12. května 1919 čís.
246 o organisaci B.ankovního úřadu má Ba,nkovní úřad ministerstva financí
a po,dle § 123 od.st. 6 zák. ze 14. dubna 1920 č. 347 o akciové bance cedulové
má tato banka právo, není-li lombardní zá,půjčka včas zaplacena, prodati
zástavu buď celou neho z části i belz vě.dO<ll1í .dlužnikova a bez soudníh.o
zakmčení.

III. čl. 312. Ddst. 2 zŮ:S'Ťavuje použití nDrem občansko-práv
ních - podobně jako pro zřízení zástavního práva kuped1:ého (viz
výše § 16 sub IV) - také pro jeho výkon; i může věřitel voliti
co do výk,onuzástavního práva postup obča~sko- či obchodně
právillÍj privilegovaný ~pŮtSob výkonu výše uvedený není mu zákonem uložeill, nýbrž dán jen k disiPosici.
.§ 18.

C. Kupecké právo zadržovací

čili retenční. (čl.

313.-316.).

1. Obchodní .zákon udělu'je kupci pro dospělé pohledávky jemu
proti jinému kupci vzešlé z oboustranných obchodů mezi nimi
uzavřených (tedy nikoli pTO pohledávky n.abyté na př. cessí) Ii r ávoz a cl r ž o v a c íke všem movitým věcem a ce1nným papírům
dlužníkovým, které s vůlí tohoto na základě ,obchodů vdetenci
jeho 5e dostaly, p-ckud věci ty u sebe chová anebo ~Jinak, zejména
cennými papíry t. zv. od·evzdacími .(»tradičními«), jako jsou konossemenfy, listy náložné {nakládací) a skladní, jimi může disponovati (čl. 313. odst. 1). Právo toto však věřiteli nepřísluší, byla-li
by retence v odporu ,s příkazem dlužníkovým před odevzdáním
předmětů těch věřiteli nebo při odevzdání uděleným resp. ,se závazkem od věřitele přev:zatým, směřujícím k určitému zachování
se CH do předmětů těch (čl. 313, odstavec 2).
novaná smlouva trhová: t. j. koupě urči:té kvantity cenných papírů k dodání
ihne·d resp. v blízkém terminu se současným prodejem téže kv.anHty papírů
těch k dodání pro termín pozdější za cenu o něco vyšší, te.dy jakási koupě
určité kvantity cenných papírů na čas.. Srv. též níže § 29.
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Pod tuto -to zv. »d i r'e k t i v u« nespadá ~aždá váz.ano,st věřitele ke
vrácení re,Slp. k vydání věcí O'ně.ch, stihajíd jej jii~~"~~blrgačního poměru, na
zákla.dě jehož věd ony obdržel;' vždyť již sám pojem »za'.držení« ,(retence)
předpokládá, že detentó,r má právní povinn'Ols·t vydati věc d~tinovanou.
I může tudíž býti 'zélJdržena věc půjčená nebo pronélJjatá po uplynutí doby.
D'a kterou půjčena ,nebIQ ,pronajata; nikoli však, byl,o:'li u~ednáno, že má po
~ončení poměru odevzdáIi.a býti olsobě JřeU, nebo že má býti chována ,pohotově k vy:z.ve.dnutí nebo k jinaké diSipolsici. Možn.o 'retiIlJov.atí věci dané ke
správ·ce nebo k úlpralVě, není-li ujednán.o nebo z okoJn'Olsrtí patrno, že věd
~raveillé nebo upraw·ené bude hned za'se !Za!potřebí. (Rolz,díl: správka luxusního kusu nábytku, ISprávka Mcyk.lu, automobilu - ovšem IS výhradou odchylných projevů.) Komisionáři o.dpírá se zadržovací právo na z.boŽí do
komise daném v ro~.h. - nejv. soudu Č. 2617 (r. 1923) Úř. Sb.
po,znamenati jest, že retenční právo nabyté ne,zaniká tím, lže vlastnictví na věcech retinovaných přešlo na osobu jinou. Tak také rozh. nejv.
soudu čís. 2457 (r. 1923) Úř. Sb.
Jisté obmezení zadržovacího práva vysloveno v § 9 zákona č.241/1924
o povinnostech bankéřů ,při úschově cenných papírů: Komu o·d bankéře vydány cenné papíry v jeho úschově jsoucí za účelem v § 9 :I vytčeným, nebo
kdo byl od bankéře pověřen výkonem příkazu bankéři daného k opatření
cenných papí.rů, a obdržel od něho pnvinné sdělení, ž~ jde o papíry cizí resp.
o opatření na cizí účet, může na papírech takto vyda-;}ých resp. skrze něho
opatřených ttplatnilisvé zadržovací ,(jakož i ,zástavní) právo jedině pro
takové pohle.dávky za svým příka;l:~em (ukladatelem resp. zástavním. dlužníkem), které na základě toho příkazu vznikly. - Srv. 'též výklad níže
v .§ 32 JI. lit. a.

2. Podmínky uvedené uvolněny js.ou prlo případ, ,že dlužník stal
se nejistým, totiž že nastaly u něho skutečnosti ve čl. 314. čís. 1
a 2 vytčené (obdoba s případy čl. 29. směn. řádu) j tu lze totiž provésti retenční právo i pro pohledáv&y p.osud nedospělé, jakož
i tenkráte, j·z-li retence v odporu s »direktivou« výše zmíněnou,
ač-li v době .odevzdání pfedmětů resp. podjetí se závazku nejistota
dlužníkova ještě nenastala anebo věřitel o ní ještě nevěděl .(čl.
314.).
3. Retin~qíd věřitel má právo - jestliže ho dlužník :přes bez.odkladné vyrozumění o retenci jinak včas nezajistí - žádati ža~
lobou u svého příslušného soudu I(ČI. 315 . .chch. zák., čl. VI. čís. 5
uV. zák. k jurisdikční normě) za prodej věcí retinovaných, aby se
před jinými věřiteli dlužníkový~i~-i' výtěžku zaplacena učinil.
U výkonu rozsudku o žalobě vyšlého nařídí se exekuční prodeL
v příčině jehož jest .ohdobně zajisté použiti též .§ 47 uvád. zák
4. Prakticky důle,.žitým důsledkem retenčního p~áva jest, že
podle § 10 odst. 2 konk řádu z 10. prosince 1914 jest k retenčním

právům hleděti v konkursu jako ke právům zá.s~1laim (srovn. též

§ 44

uváděcího

zákona).

5. Poznamena,ti óest, že podle čl. 316. může býti práv.o retenční
úmluvou stran i vyloučeno.
Ústavy výše v § 17 LI. Ipod lit. a) zmíněné mohou podle zvláštního před
pisu čl. 3. tam citovaného naří.zení z roku 1865 vykon.ati retenční právo na
věce,ch dlužníka, Ijež na zákla,dé statutárních obchodů v ,de,tend jejich vešly,
i tenkráte, když dlužník není kupcem a pohledávka nelV,zešla z obchodu
Obou.s'trannéhoj při tom se tu chrání .podi,vý lVěřitel také pOlcLle čl. 306. a 307.
ob ch. zák., ač pře.~ptsy tyto jinak /pro n.a,bytí retenč·ního práva n.eplatí.
Retenční právo ttzlnává nyní -

arci v d~'sahu odchylném -

t,aké § 471

pbč. zák. (nového .znění), ,dále pak § 70 zákon.a o smLouvě po~išť. z 23. prosince 1917 Č. 501 ř. IZ. v příčině po·jis'tky při pajišfění na cizí účet, kterýž[i()
§ 70 vš.ak náleží mezi pře,dpLsy bahaio zákona, jichž účinnost!; jes.t na neurč1to

odložena. (Sr. níže § 19 tě,chto 'Výkla,dů in fÍill,e.)
Na S 1.0 ven s k u upraveno jelsízadrž,orvad právo v §§ 309 a 310
v podshtě souhlasným, jen s uvolněnými některýmipo,dminkami:
zejména přÍJpouš-tí se tam reten.ce vůbec pro pohle,dávky z ohchodnfch je.dnání rv:zešléj .retence pro pohledávky ještě nes.pLatné o,bme.z.ena. je'st ard
na poměr melZi ku.pci z oboulSrtr:anný,ch ohcho.dů.
způsohem
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HLAVA III.

Uzavření obchodů.
(čI.

317.-323.).
,§ 19.

1. článek 317. vyslovující pro obchody zásadní volnost formy,
jest normou jen dispositivníj pokud však strany l11a určité formě obchodu se neusnesly, platí výjimky ze zásady této je,rr, kde tak stanoví zákon .obchodní Bám anebo předpi.sy pozdější zákonu obchodnímu v :tom směru derogující ,(čl. 317. odst. 2).
Sporno ryest,z.da-li jest zákona z 25. července 1871 č. 76 ř. z. [forma
aktu) na ohchody použití. Kladně odpovídá zejména C a n s t e i n,
Lehrb. d. HR., U, st.r. 105). Zákon sám nezmiňuje se o ohchodech, neobsahuje tedy,dero!;!a'ce článku 317.; arci však přjide v úvahu, z.da-li forma notář
ského aktu má ,v některých případech účel chrániti zájmy, jež významem
svým převažu.jízájmy ,sledované ,zásadou volnosti fo;rmy vyslovenou ve čl.
3-17. [Jus cogens vyššího řádu.)
notářského

Poznamenati je1st dále, že zmíněná zásadní neformálnost vztahuje se
zajisté i na ve,dlejší úmluvy, jakož i na »obcho·dní« jednání, jež smlouvami
nejsou, jako na př, offerta, výpověď, !plná mo.c,ratihahice.

2. čl. 318.-320. jednají o prohláše,ních Bmluvních (offertě a
akceptaci). Kdežto čl. 318. není úchylkou vů'či občanské:nu právu
t§ 862), obsaženy ve čl. 319. a 320. normy od ,občanského práva
z části se různící:
a) Při offertě mezi nepřítomnými učiněné (1. j. takové, k níž
podle patrného úmY6lu nelze očekávati odpovědi bezprostředně
následující) jetSt offenmt k offertě potud vázán, pokud tSmí očeká
vati dojití odpovědi při řádném, včasném její odeslání; při odhadu
doby této smí offerent předpokládati, Že offerta jeho v č a B ke
protistraně d.ošla; neprodlužuje se tudíž jeho vázanost Hm, že dodání se opozdilo: čl. 319. odstavec 1, ~jehož lltStanovení pojato .třetí
dílčí novellou v nový text l§ 862 obč. zák.
PožMlavek »ř á ,d n é h
huje se zejména na volbu

'0«

odesHní .(o1'ldrnungsma,ssige Absen,dung) vzta(Není-li ve směru tom

pmstře,dku sdělovacího.

výhrady se s1rany offerenta, hude z!pravid.Ia voliti pr'Ostředek 'Offerenlem
samým použitý; eventuelně rozhodnou bude i usance.) V č a s [»rechtzeitig«)
odeslána jest 'O,dpověď, dane-li se t,ak, jakmile to řá,dný postu.p o,bchodní
se zřetelem kp-ovaze res'p. obs,ahu učiněné nabídky přip'O.uštíj obr,atem pošty
bude dluŽlno .odpověděti, p.okud tu nejsou okolno.s,ti 'O,důvo.dňuMcí přiznání
jakési lhůty akceptační.

Za neučiněnou pokládá se offerta, jestliže odvolání její dojde
ke protitStrarně (»oblátovi«) buď dříve nebo nejpozději současně s ní
(čl. 320. odstavec 1).
»Dojitím«(»zugeht«) rozuměti je1st tu dodání zprávyoblátoví
resp. jeho zřízenci KU přejímání zpráv ustanovenému: netřeba
i zvědění obsahu jejího; přijato tedy stanovÍBko theorie dodavací
{Empfangsthe'Ůrie, Zustellungstheorie).
,(Za dodání v tomto smy,slu pokláJdati ,dlužno ,zajisté i vložení nabídky
do oblátovy d,opi:S>Q,vé sd1.ránky, arci však v době, kdy výbě.r lze ještě 'Oče
káv.atí, tedy zejména v ohchodnkh hodinách.)

b) Aby přišla smlouva k místu, musí akceptace dojítí k offerentovi ard ještě v době jeho vázanosti .k ·offertě (to vysloveno implícite ve čl. 319. odstavec 2; sr-ovn. nyní l§ 862a, větu 1 obč. zák.
Itlového znění) j dojde-li později, nevzniká smlouva, leč v jediném
případě ve čL 319. odst. 2 stanoveném: pak-li totiž akceptace včas
ode,slaná sice dojde opozděně, avšak offerent v mezidobí aneb
ihned po obdržení jejím neoznámil protistraně BvŮj odstup od oHerty. Včasné odetSlání akceptace musilo se tu státi s hlediska norem
sub lit. a) vytčených, 1. j. v čas po včasném dojití oHeTty ve smyslu
čl. 319. odst. 1. Také Urstanovení čl. 319. odst. 2 pojato nyní v §
862a obč. zák. s dodatkem, že navrhovateli musilo býti patrným
včarsné .odeslání akceptace.
Rovněž akceptace pokládá se za neučiněnou, jestliže odvolání
její k offerentu došlo buď zároveň s ní ,aneho před ní (čl. 320. odstavec 2).
Pře,dpisy výše uvedenými není arci vyloučeno, aby 'Offerent dobu vázanosti v~ své offertě sám vymezil. To nyní výslovně připouští ohč. zák.
v § 85.2 větou 1. nového znění.

3. o účinnosti smlouvy inter absentes již vzešlé ustanovuje
čl. 32L; určuje totiž praesumptÍvlní a:>očátek právní,ch účinků smlouvy na dobu, kdy akceptace k ode,slání byla odevzdána, t. j. na dobu,
od které poHebí jest k dopravě akceptace k offerentovi již jenom
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se strany třetí. Není-li jinak stranami stanoveno,
platí tudíž p r a e s u ID pti v fl í ret r .o tra k cep r á v n í c' h
ú č i il1 k ů smlouvy na dobu před její perfekcí.
4. Us:t,anorvení čl. 322. ~elslt rdůs,le,cLkem porvahy .smlouvy ,ja,kožto oboustranného konsensu a není zrvláštno,stí vůči právu obč,anskému. Sl1OVlll.. ard
nyní § 2 'zák. o smlourvě ipojišforv,ací ,(nu,e pod čís. 6),.

5. Určitý případ na b í cl k y k e s m 10 u v ě man dát n í,
totiž příkaz (»Auftrag«), jakožto obchod se kvalifikující (cf. nadpis
před čl. 317), k up c i udělený podléhá zvláštnímu předpisu čl.
323. Předpokládá se tu, že buď jest mezí offerentem (ať kupcem,
ať nekupcem) a oblátém (kupcem) spojení obchodní, anebo že se
oblát (kupec) .offerentu k vyřizování takových příkazů nabídl. Ve
případě takovém platí totiž toto:
a) mlčení oblátovo platí tu po zákonu za přijetí mad1dátu (zákonný praejudic, nikoli pouhá domněnka) j
bl í odmítaje příkaz jest oblát povinen, předměty ,s příkazem
zaslané na útraty offerenta - pokud za ně má úhradu a jemu to
bez újmy jeho možno jest - před škodou uchovati j
cl oblát má též právo žádati u obchodního soudu {zajisté, že
pro něho přísluĚr!lého), aby mlřídíl ulož'2ní zboží ve veřejném skladišti aneb u třetí osoby až do disposicí vlastníkových.
Článek 323. zvláště praktickým jest při příkazu kommissionáři
uděleném (čl. 360. sL).

a} P.oldle § 1 oldst. 2 jest návrh na uzavření poiíšťoFVací smlouvy záva/znou nabídk.ou jen, ohsahuje-H návrh.ový list k němu p.oužitý všeobecné podmínky pojišťovací anebo byly-li podmínky tyto navrhovateli před učiněním
návrhu odev~dány.
,b) V § 1 odst. 1, 3 a 4 u'stlanovu~e :se, není-li kratší určen.a, pervná lhůta
váza:no,sti pro návrhy učiněné pojistLteli k uzavřeni, pro,dloužení nebo pozměně smlouvy (14 ,dní; má-li pak předcházeti lékařská prohlí.dka, měSíc);
lhůtu delší sltanoviti Jze jen písemným u.je,dnáním s kalendář,ovým určením
posledního dne.
c) Podle § 2 ods,t. 1 poiklárdá se ohS'ah poji'stky od návrhu .odchylný za
schválen navrhovatelem, když teorr.o ve lhůtě měsíční po obdržení pojistky
spolu se zprávou pojistitele § 2 o,dst. 2 vyhovující nepodal o,dporu. Nevyhověl-li pojisHtel ciL předpisu o zprávě, přichází smlouva k místu podle
návrhu § 2 o,dst. 3. (Srovn. k tomu: Hermann-Otavský v »Právníku« 1908.
1916, též »Soukr. pojišťo'v. ,právo čsl.«, str. 82 násL)
!Pozn.amenati jeslt, že cit. §§ 1 a 2 náležejí me'ZÍ předpisy zákona.
o smlouvě pojišť,ovací, jí.chžto účinnost byla na neurčito odložena. (Čsl
vládní n,aříz. z 9. prosince 1919 č. 652 Sb.)
IP o z TI á m k a. Na Slovensku platí §§ 311-,320 v podstatě s právem
všeorb. ohch.zákona souhlasné,.

POiz:na:menati jest, že no'rma čl. 3~3. lTI:~doporuští analogického r.oz,slre,ní
přes meze přelsných podmínek v ní vytčených. Není tím ard vylou.čen.o, že
by i v jiných přílpa,de,ch mohlo paslsivní zachování se o,blát.ovo považováno
býti za prohlášení akcep't.ační, kdyby z prová>zejících je skutečností nutkavě
se úsu.dek tento podával (mlčení kon,k1udentní): rovněž jest p:r;o poměry
obchodní ~hust.a praktick.ou t. zv. akceptace. reaHsační (nastávající přímým
slPlněním offerty) resp. akceplt,arce »tichá«, jakou má na zřeteli na př. § 1501
německého občan.ského zákona. Srovn. rk tomu Právník, "1908 str. SO). Sem
náleží nyní § 864 obč. zák. v norvém znění III. dílčí novelly.
6. Zvláš1nos.tÍ někte,ré s'tanoví nyní z á k.o n o poj i š ť o v a c í sml o uv ě z 23 IP ro s i n c e 1917 č. 501 ř. z., jímž vystři,dán byl s jis,tými z.měnami
t. zv. po,jišťovací řád vyd,aný cís. nař. z 22. liSlt.opadu 1915 č. 343 ř. z. Pod
zákon cit. spad,a,jí pou/ze smlouvy pojišťoven zákonně zčizených a k provoz<u
připuštěných (§ 164 I); některá o,dvětví pojišťov.ací (pojištění námořní, slo'sovací a zajištění) jsou z platností j,eho vyloučena~, Pře,cLpi,s § 164 II pojišť. řádu
prohlašující za obchody také pojišťo:vací smlouvy v,zá,jemných pOljíšť,orven,
nebyl v ,zámon z r. 1917 přervlz.at.
iPodle zákona o smlouvě po~išfo'V,ací platí pro uzavírání poďišf.oFVací
smlourvy tyto z,vláštnosrti:
Prof. Dr. Karel Hennann·Otavský, O obchodech.
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VýjÍJI11ka platí, jak zmmeno, při dluzich z ordre- au porteurre\Sp., jak říci dlužno, z cenných papírů t. zv. presentaooích
vůbec, při a1ichž na věřiteli jest, aby pre\SentacÍ papíru se .a plnění
u dlužníka resp. v ustanoveném místě platebním hlásil.
papírů

HLAVA IV.

Plnění obchodů.
:( čl. 324.-326.).
,§ 20.

LOm í s t II pln ě n í čili pln i,š t í. Podle čL 324. dlužno
dlevyplývá-li ze smlouvy1), z povahy obchodu anebo z ÚmyLSlll
kontrahentů cos jiného ,-- plniti obchod na místě tom, kde dlužník
v době uzavření smlouvy svůj obchodní závod měl, resp. v nedostatku tohoto bydlel (1. zv. zákonné plniště, gesetzlicher Erfiil1ung,ort). Výjimka platí pro případ, že odevzdati jest určit.ou věc, která
v době uzavření smlouvy s vědomím kontrahentů jest dla mílStě
jiném: tu má se totiž odevzdati věc na tomto místě (locus rei sitae
při uzavření smlouvy). (V ,občaruském právu srovn. nyní - s výhradou ji,stých rozdílů - v p,odstatě souhlasnou základ(!1í zásadu
v.§,§ 905, odst. 1., resp. 1420 obč. zák. ve znění třetí dílčí novelly).
Dluhy obchodní jsou tudíž zpravidla dluhy t. zv. v ý b ě r č Ím i (odrnolSnými, Holschulden), 1. j. věřitel má si pro plnění není-li jiná vůle stran patrna - do závodu resp. bydliště dlužníkova přijíti, tedy pld1ění u dlužníka vybrati.
Záv.od, res[>. bydliŠ'tě dluňníkov.o ,jest zákonným pld1ištěm
·zejména též při dluzích pen ě ž n Ý c h I(arg.: čl. 325., odst. 2.);
arci však tu zák-on obchodní ve čl. 325., odst. 1. ukládá dlužníkovi
- nejde-li o dluhy z cenných papírů na řad a na majitele znějí
cích - zvláštd1í p.o v in n o s t, totiž, že dlužník' má (pokud cos
jiného ze \Smlouvy, z povahy jednání neho z vůle kontrahentů nevyplývá), na vlastní ne bez peč í .a ú tra t y .opatříti dodání
částky peněžité věř i tel i . do místa, kde tento v době uzavření
·smlouvy měl ,svůj závod, resp. v nedostatku jeho své bydliště.
K tomu srovn. d10vé znění .§ 905, .odst. 2. oibč. zák., kdež ještě
dodáno, že věřitel, jenž změní bydliště po vzniku pohledávky, nese
způsobené tím zvýšení nebezpečí a útrat.
-

1) V tom ISiměru jsou p'rakHckými fypi-cké zhusb d<oLolžky ve smlouvách,
trho'Vých. Srv. čJ. 345 !lI a výklad nÍž,e v § 22.

' zVllá-ště

Poznamenati jest, že ustanovením ,čl. 325., ,odst. 1. nemění
se pro peněžné dluhy zákonné plniště ve smy,slu čl. 324., jak výslovně se ve 2. odstavci čL 325. vytýkáj těžiskem čl. 325, jest.
že a1 e bez peč í z t r á t y zásilky na dopr.avě, jakož i ú tra t y
dopravy {p.orto) \Stíhají zde cl 1u žní k a, třehas odesláním z místa
svého závodu, resp. bydliště již plnil. Tedy jen v těchto směrech,
pokud jde totiž -o útraty a nebezpečí zásilky, oZl11ačiti lze peněžné
dluhy -ohchodní za dluhy p.o zákonu přínosné ,(donosné) čili doručné ,(Bringschulde(!1).
Byl-H. dle povahy obchodu ,dlužní-k povinen Iza/slati ,dlužný pení,z ,do

vě

řitelova by;dliště, jde 'ztráta peněz z peněžního dopi,su na v,rub dlužníka:

Rozh. nelj'v. soudu č. 2:558 fr. ,19,2:3) Úř. Sb.
iPlnišlěm (ve smys,lu čl. 324) řídí se t,aké i mílJ1a, váha a v,alll't.a pro
plnění wzho,dná. čl. 336., § 905 ,obč. zák.
IPlatno'st »izáko(!ln,ého« míiS'ta plnění vylo11čÍlti lze ardť úmluvou stran
(ať výslovně, ať »ml.čky«: »N.atur des GetS'chafte,s, Ahskht ,de:r Kontrahe'1lten«)j nedostačí k tomu vŠlak jednostranné pmhlášení po uzavřené již smlouvě, zejména na př.f,aktura:u z,asl.anolU po nas,t'alé již pedekci SI1l1~ouvy.
iVzhle,dem k § 88 II j,uri:sd. nOirnny ~srv. ,Mižší u O t t a, Soust. úvo,d I,
srt.r. 142 a II o r y, Č-s1. civ. prálVo pr'o,c., I, st(\". 194 SIL) je'st soudi,ti, že k u~e,d
nání p,lniště dostačí p,ři o,bchodech U/z.atVÍraný:ch o!slohami p(\"o'VOlzu,iícími obeho,dní živnost již ex lege ;pouhé přijdí f.a~tury za'slané se zbožím nebo před
jeho doji,tím a obsahuljící do,lolŽku, že na určitém mí,stě má býti plněno a že
může tamtéž hýti žalováno, leč ž'e p,r-oti ,doložce nebo vůbe,c faktuře hyl namítán rozpor se .smlouvou, neho že faktura hez ,poznámky vrácena, nebo
fakturovaná zá-silka ,jako neohjednaná byla odmítnuta. ~dY1byfaktura obsahovala jen ,doložku o místě splatnosti, neplatilo by místo to ,za ujednáno již
proto, že faktura belzvýmine,čně p'ři.jata. Otázku konkludence hezvýhmdného
:přijetí posouditi by tu bylo z'cela samostatně.
-

,s e pln ě ní jednají čl. 326.-334. Jsou to normy
interpretační srovnávající se do jisté míry zejména s některými
předpisy .smě(!1ečného řádu, Článek 326. jest v záSadní shodě
s§ 904 občanského ,zákona. Ke čl. 327., .odstavec 2. srovnati jest
čl. 30. směn. ř., ke čL 326. pak čl. 32. směn. ř., ke čl. 329. před
pis čl. 92. směn. ř., nyní též 3. větu § 903 obč. zák. nového znění;
výhradu z čl. 329 ohsahLlje arci čl. 330. týkající .se případu, že
nedělí nebo svátkem končí se lhůta, za kteréž, tedy před uplyII. O

č.a
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nutím ]e]lm ,(»innerhalb«) plniti dlužno pJniti jest v poslední její všední den.

kdež pak nejpozději

úchylkou od § 903 ·obč. zák. (podle jehož nového znem nastávají účinky nesplně.ní nebo mory teprve uplynutím posledního
dne lhůty a, je-li to neděle nebo svátek, teprve uplynutím nejbližšího všedního dne) jest ustanovení čl. 332. určující pro plnění obyčejnou obchodní dobu de.nní .(»·obchodní hodiny«).
Článek 334. jest úchylkou od ,§ 1413 občanského zákona; dlužník smí zde totiž plniti i před určenou' dobou splatnosti, je-li odklad
plnění na dobu tu stanoven výhradně v jeho zájmu; diskont (rabatt)
si arci .nesmí sraziti, le·č by ho k tomu úmluva neb usance opravňovala.

v

§ 17zákon.a o ,gmlortllVěpojišfov:ací z 23. p'WlsÍlruoe 1917 vda.:ženy př·ed
pisy čl. 328-330 obch. zák. ku přiměřenému použití na v š ec h n y lhůty
stanovené v !Zákoně ne b'Ů ve smlouvě pojišťovací. U sbnovení § 17 náleží
aTd mezi pře,dpisy s účínno,stí odloženou. (Sr. výše § 19 in Hne.)

III. Články 335. a 336. týkají se z p ů s o b u resp. o b oS a h u
pln ě n í. V nedostatku bližší úmluvy dlužno pocIle čl. 335. plniti
obchodní zboží prostředního druhu a jakosti ,.(»Haltldelsgut mittlerer
Art und Giite«). Jest to úchylkou vůči právu občanskému, podle
něhož možno - v mezích podmínek správy {,§ 92251. obč. zák.) dodati zhoží druhem i jakostí/ horší než prostřední.
»ObchocLním zbožím« rozumí se takové, jež se v řádném
styku obchodním všeobecně pokládá za způsobilé k plnění, resp.
přijetí. (Tak na př. kup-oltlové papíry s kupony ještě neprošlými a
t.alonem; losy okolkované; zboží zhusta v ur~itém typickém obalu
atd.).
článek 336. I. shoduje se zása,dně oS §. 905 o!hč. zák., 1. odsl.
in Hne, pokud jde o určení míry, váhy a druhu peněz !( »Geldsorten«; čl. 336. I. mluví tu o »Miinzsorte.n«, zajisté nikoli v jiném
smyslu). Není-li tu smluvní dohody ani výslovné ani konkludentní.
určuje se smluvní obsah ve směrech uved'2ných tím, C.Q platí na
místě plnění. čl. 336. L zahrnuje v týž předpis také počítání času
a míru vzdálenosti (»E.ntfernungen« J. \
I
čl. 336. II. dopouští při peněžných ,0bc;hoclnÍch dluzích vyjádřených mincí, jež není v oběhu na místě platebním, placení
měnou místa tohoto podle hodnoty doby dospělosti (»nach dem
Werte«, tedy zpravidla kursovní hodnotou), není-li arci' o.paČlIlá

smluvní vůle patrnou z obsahu smlouvy, zejména na pf. z při
pojené doložky »e.ffektivně«.
Toto usta.norvení je'st ve shodě s tím, 'co vysloveno iiž ve výno'su ministe'rstva finand z r. 1848 čís. 1152. Sb. 'zák. soud. potvrzeném cí-s. patentem
z 2. červn.a 1848 čiis. 1157 téže Sbírky, jenom s tím r.oz.dílem, že tento starší
pře.dpis mluví o hodnotě v době placení (nikoli v době do'S:pělosti)j praxe
vykládá ard 'V ,témž ,smyslu i čl. 336. IJ fP i ,s.k o, 'S:tr. 156). - K peněžným
závazkům, slP.Latným v korunách rakol\lJsk,o-uherských v oblasti č,sl. Republiky
hledí .z:ákon zlO. du,bna 1919 čís. 187 Sb.: Závazky ty platí se 'V korunách
českosLovenských, při čemž se počítá je.dna koruna česko-slovenská za jednu
korunu Takousko-uheT"skou. Ministr financí jest zmocněn stanoviti úchylky
z tohoto iPraJvic11a, :pokud mezinárodní styk zvláštními státniIIŮ ,smlouvami
nebude upraven. - O placení peněžných dluhů vůbec viz Krč ID á ,ř o v {)
ObHg. právo. zejm. s·br. 66 násL
O Uisancích P,ražské ,plo,dinové bur:sy v příčině plnění obchodů podává
poučné příklady S t i b i c, Nástin čsl. práva obch. a směn. 1(1923), ,str. 202
násl. - Otázkou o právní povaze bursovních zvyklostí zabývá se u nás
podrobně D o .ID i n i k v »Časopise pro právní a státní vědu« VILl1 (článek
lVyšel též jako .zvláštní otisk spolu s Ipříspěvkem téhož autora z Vědecké
Ročenky brněnské fakulty II. »0 pramenech čsl. bursovního práva«), a to
zejména se zřetelem ke článku R. Str a n,g k y h o v Goldschm. »Zeilschr.
f. d. ges. HR.« sv. 75 (19,14): »Zur F.rage der rechtI. Natur der Borsenusancen«.

p O zná m k a. Na Slovensku platí §,§ 321-335, rovnez jádrem svým souhlasné s obch. zákonníkem čl. 317.-323.
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II. K ml í s tll pří.c h á Z í trhová sml,ouva ,ohchodní bet;
zvláštní formy prostou akceptací trhové offerty; k účinnosti této
vyžaduje se dle všenbecných ,zásad určitost neh alespoň obj'2kHvní
určitelnost jak předmětu tak i ceny. Z důvodu toho nespadají sem
všeobecná, neurčitá vyzvání ke koupím; podabně .nejsou offertamí
vybídky ke kaupi, třebas obsahem svým ur'čité, při nichž však
z-okolností vyplývá, že vybízející neměl úmyslu se vybídkou jako
offerent vázati. Z toho hlediska posouditi jest čl. 337.
Pro »cenu podle váhy« obsažen vykládací předpis ve ,čl. 352.,
pra cenu »tTžní« nebo »bursavní« ve čL 353. ,(Srnvn. též níže
§ 23 ad 1.)

B. ČAST ZVLAšTNÍ.
HLAVA '!.

O trhové smlouvě obchodní.
(čl. 337.-359. ,obch. zák.).

Pojem a

§ 2~.
trhové smlouvy obchodní.
Koupě na zkoušku.

uzavření

1. Trh o v á s m I 00 u v a j e s t ·00 b c h .a cl n í ,(Handelskauf),
totiž podléhá zvláštním předpisům 2. titulu čtvrté knihy z~ikona
obchodního (čl. 337.-359.), je-li }>·obchodem« ve smy~lu za~ona
toho ta a to třebas i jen jednostranným {čl. 277 . .obch. zák.). lPredměte~ koupě abchodní mahou býti i věcí, které nejsou ,>:zbož.ím«
v technickém smyslu, tak na př. i pohledávky, kterez neJsou
representovány skripturou. Nemovit.osti ard předmětem obchodníha trhu býti nemohou ,(čl. 275. abch. zák.).
Někteří obme:zují koupě ohcho,dní na »:zhO'ží« ve smyisl.u života o,~chod'ho ..:- Pod po.j'em trhové smlouvy sp,<l!dá již dle ,práva občanského I t. ZIV.
nl •
1
1 ""8 b h
'k (Vl'nek
smloUIV.a
dood.avací (Liefe,rungslVertrag) ve smys'lu
Č. JV' • Ol C • ,za. ca,
tento pojat v zákon ohchodní vzhledem ke zvl~štnLm n~,rm~m pruskeho
Landrechtu v toOm ,směru 1P1aHvšimj pr,o naše pravo nema vsak významu
praktického J.
ov'
. Poviaze trholVé smlouvy StVědčí též zp;I'laNtdla ÚJmys1 kOUltr,a:hent~ pn
t. zv. jed n á n í d i 's k.o nt ní ID (Di.skon't.ge~'chaft), -~~leže,jídm v ,t.om, ze Sv~
peněžný papír cenný posud nelsplatný ZCLZUje se sr,az,k,O'~ : ~v. diskontu c.
eiskontu, t. j. úroku od doby převodu do spl.atn,ost~. St~jne je.st ,posuzov~b
podobné zcizování pohledávek peněžnýc.~, o. mch.z nej,s,Qu, .vY'dan y . pa~lr:
cenné, t,otiž dololŽených jen ohcholdníml kmhaml resp. ucty (f,ak,tur~ID1)
, • e'ho'; tl'mto
t .zv' d i ,.
s k·o nt o v á ním f a k tur re,slp,
opravnen.
.
h pohledavek
.
ú čet n í c h č ,i 'o ,t ev ř e n Ý c h« ,(offen,e BucMo'1'Iderungen) vy, o~ujev:se nov'v' dobou v zemích našich úvěrní potřebě menších obchodmku a zLvnostveJSI
.
k t' . d
t
resp
níků z:wáMními podniky, t. Z'i'V. diskontními Čl es op mml
ruzs vy
•
•
t
'
(Bl:·zv·
'
SrO'll1
v
He
II
e
r
o
IV
ě
článku
»Právníku«
1914,
stil'.
spo1ecnols, ml.
. .. s1
'.
161 nás1.).

Z listin, jež se při trhové smlouvě - a to zejména ve velkoobchodu - vydávají, uvésti jest t. zv. noty čili listy závěrečné
čili z á věr n é (Schlussnoten, Schlussbriefe, - scheine), z nichž
každá strana podrží exemplář; jsnu tn listiny pl'ůvodní zpr.avidla
s nbsahem pro ta která odvětv{ nbchodní zvyklostí již ustáleným.
a závěrných natách úředních dohodců srovn.: Ran d a, Obch.
pr., 1. a II. seš., § 15; se zvláštním zřetelem k praxi: S ti b i .c,
Násti,n, str. 222 náIsL
Listinou p'ři trhové smlouvě obchodní zhusta užív.anou jest
dále t. zv. f a k tur a vyskytující se zvláště při dodávce zboží
na vzdálenost čili distančnÍ.' Bývá tu zvykem, že pradávající zašle
kupujícímu buď spolu se zbožím neb aspoň současně s odesláním
jeho fakturu, t. j. účet udáv.ající zasílané zboží a jeho cenu, po
případě s připojením dodatků a daložek 00 smluvních právech a
záv.azcích. Faktura jest listinou jen průvodní; doložky v níobsažené nejsou již o sobě razhodnými pro ·obsah smlouvy, ano ani
v bezvýhradném přijetí faktury kupujícím nelze o sobě spatřavati
schválení jejího obsahu; ard však může přijetí takavé býti důle~
žitým indidem pro souhlas kupujícího, a to zejména mezi kontrahenty k~pe.cky ru.tinovanými.
Z'IláštnípHpa,d fakturové doložky týkající se ,příslušnosti soudusoplniště
me,zí živnostníky provozu.jícími obchodní živnost upravu.je § BB, 2. odst.
jurisd. normy. Srovn. O t t, Soust. úvod 1., sk 142 nás1., Hor a,čsl. civ.
právo pro.c. 1., str. 194 sl. - Srv. ,již výše 'v § 20 čís. I na konci. - Významem fakturových ,dO'ložek .zabývá Ise spis: Han a u s e k: »Fakturen und
F. klauseln«, 1891.

v

III. Zvláštní případ koupě obchadní jest upraven ve čl. 339.;
jest to koupě II a z k o u š k u, n a o hle d a no u ,-(Kauf auf Pro-

.. ,
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be, auf' 'Besicht; emtioad gustum), kteráž uzavřena jest pod výminkou rázu potestativního - a to v pochybnosti suspen:sivní že kupítel zboží '(zcela podle subjektivní své libosti) schvá1íčL 339.
Nevyjádří-li tento své s.chválení v této, jak bývá nazývána, »lhůtě
na rozmyšlenou« 'r(Bedenkzeit) smluvené resp. místně obvyklé;
aneho - dlení-li lhůt takovýchto ~ ihned po vyzvání prodatelově
(které může státi se' teprve po průb~hu doby okolnostem přimě
řeJl1é: čL 339 UI)i nedošl~ ke .smlouvě res,p. )s ešlo s ní. Jen, kdY'ž
zboží bylo k ohledání resp. zkoušce již .odevzdáno, pokládá se
mlčení kupítelovo za schválení (čL 339., odst. 4.), Schválením konkludentním jest arciť i spotřebování zboží, anebo další jeho zcizení. (Srovn. rozdíly vůči :§§ 1080-1082 obč.zák, pozměněným
z části 3. dílčí n.ovellou).
Z toho, co uvedeno, jest pa'trno, ž,e' t,edmkký název toholo př~p!lJdil.t
trhové smlouvy ,(»ina zko'llšku«, »n<3. ohle,dan.ou«) není pHléhavým. poněvadž
i kdyby se zboží oSlvědčilo sebe le\pšímpři zk'oušce neb ohledání, přece
zá'VLsí Sochvá,lení na zcda volném :f1O'zhotdl!lutí kupi,telově. I o-dpoví,dá povaze
IP'řip!lJdu čL 339. léJpe náz,ev »emHo atd libHum«, trh na libost. Směřo,va!-ili
úmysl shan k tomu, aby ohjektív,ním výs'le,drkem ,zkou~ky neb OIhledání rozho.dloSoe o exi,stenci nebo deficiencí výminky, nenáleží přip!lJd ten potd čl.
339., Uetb!lJs ,technLcký nruzew 1u ;pfilérhá Jé'pe. Rovrněž není rt~hem ,».llia !zlwuštku«
kOlUlpě iS !Výhra,dou výměny zboží, neho koupě ,s 'Výhr:a:d,ou ,zásilky Jr výběru.
IIV. Jen názvem IPHhližují se trhu na zkoušku ,připa-dy dotčené ve čl.
340. a 341. V prvním z nich (»Kauf nélJch Pl'iobe«) značí slolVo »P.rotbe« v,zorek,
jímž má 'se 'IPro-datel řLd~tí co do kv.ality sIVého prlnění, ve případě druhém
[trh ke zk.oušce, »Kauf zur P,robe«) nemá ani p,wiVe,dení zkouŠlkyani výsledek její podle .vůle stran povahu výminky. ,Při koupi podle ,vzorku jest to
quaesHo v.oluntaÍis. 'Po případě otázkou ob-chodní usance. zda-li a pokud
dopouštějí ,se i úchylky od vzorku. Srv. rozh. nejv. ·s. čís. 2512 (r. 1923) Úř.
Sb .• kde šlo o objednání barevných etiket podle vzorku. - Ve případu čís
2320(r. 1923) uznáno, že ,i při koupi po,dle v.zorku musí zboží vyhovovati čL
335.: Nejv. soud .dovolává se tu 'zásad poctivosti a víry v ohchodním styku.
uváděje, že žalobce mu,sil ,pfedpokládati o vzorku i ozbóží, .že jsou ptrOstředního druhu a jakosti. Zjištěno totiž, že již i vzorek záležel v koření
znečistěném a porušeném be.Zlcennou příměsí. - Arci možno tu namítnouti,
že volba vzorku má vý,znam urjednání o kvalitě p'wdávaného ,zbožL
V. V zákoně n.ašem není z'Vláště upraven a po,dléhá tudíž všeobecným
nOirmám Ipř~p3id L'ZJ.v. k.o u p ě 's IP e c oÚ i k 'a č:n f, ,kde :SltraiIly zamýŠlleJí per':'
fektní kou'pi, 'zůslavují však .prozaHm neur,čeny jisté vrztahy zboží, třebas
jeho formu, míru a pOld., srn11urvLvš,e se n'a př. pouze o pro-deji »žele,za« jjsté
váhy. Určení zmíněných v,Z/t.ahů (n.a př. p.rwty, dráty, hřebíky atd.) zŮlst'!lJveno
ies't zde kUiPujídmlU. Něm. ohch. zák. z r. 1897 hle,dí k. takovému pří\padu
v § 375.

,
VI. Zajímavým úkazem v životě obchodním ze'jména francouzskémje.st

1. rz.v. koupě ř~ d o v á (ven t e

!p a r fil i e rel, zá1ežejíd v sukcessivních
prodejích určitého množství z,"boží ještě před dobou, k,dy má býti podle
ujednání do,dáno. Do-dávka sama děje' ·se pro,datelem prvním přimo poslednímu z kupitelůj při tom používá se zhusta »dOldavacího listu« (promesse č.
ordre de livrai.son) vydaného prvním prodatelem na řad p-rvního kupltele.
Poslední indossatář, t. zv. récelptionnaire, dá si dodati z,boží odevz.dávaje
navzáijem list do,dava-cí, jenž sám bývá rovněž označován jakožto »filiere«.
- Také placení ceny se záe,dnodušuje tím, žeréceptionnaire ,platí původní
trhovou cenu prvnímu pwdatelijroz,díl pak, oč koupil dráže '(excé,dent) zaplatí svému předchůdci, od něhož koupil, jenž sá.m pak, poddev to, oč
dráže prodal než koupil, odvádí zrbyteksvému ,předchůdci, at.d. Srv. o tom
W a h I, Prrécis de droit commerdal 1(1922) sttr. 408 násl.

Po zná ID k a. Na Slovensku odpovídají našim čl. 337. a 338.
§§ 336, 337, našemu čL 339. §.§ 359-361, našemu čL 340. § 361.

§ 22.
O povinnostech prodatele ze smlouvy trhové.
Tyto jsou:

1. převésti na kupítele prodaný předmět;
II. uschováv.ati prodaný předmět - pokud kupítel není in
mora accipiedldi ..:..- s péčí řádného obchodníka;
III. učiniti opatření o dopravě prodané věci při koupích
distančních.

Ad I. B líž e j e s t u v és ti:
L Na kupitele převé'sti jest k o II pen Ý pře d mě t, a to
i s příslušenstvím výslovně nebo mlčky smluveným. Cenné papíry
zúročné nebo dividendové .odevzdati dlužno í s při:Slušnými
kupony; nespadá-li splatnost ,(skadedlce) kuponu s odevzdáním
v .jedno, nahrazují si strany úroky me,zidobí: »od kusu«' (»Stuckzínsen«). útraty odevzdání, zeámédla též odměnu za vážení zboží,
nese v nedostatku odchylné úmluvy resp. místní zvyklosti prodatel ,(čl. 351.). Odevzdáním rozuměti jest při distančním trhu
odeslátní, 1. j. odevzdání zboží na transport; s tradicí v juristíckém
smyslu nemursí odevzdání to vždy spadati ,(srovn. ,§ 429 obč. zák.).
Dodaný předmět mUrSÍ míti vlastnOrsti smluvené resp. zákonné
podle čl. 335. 1(0 správě srovn. níže zvláště). Na přívažek (Gutgewicht), jakož i t. zv. refakcÍÍ, 1. j. náhradu za poškozené nebo
nepotřebné části zboží, má kupítel nárok jedl podle úmluvy nebo
obchodní zvyklosti místa splnišlě (čl. 352.).
2. Převod má se státi v č a s; smluveno-li odevzdání ihned,
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zove se k o up ě den n í a contr. k. nač a s, k. o cl 1'0 ž e!ll é
čili nad o cl á ní (Tages-, též Cassakauf a contr. Zeitkaul, Liefe-

rUdlgskauf) .
Něk,dy zavazuje se prod.atel ,že uvnitř delší lhůty smlouvou u'sta.novené
do·dá zboží v d,obě, k,dy bude kupitelem vyzván (koupě na výzvu, »Kauf aul
Abruf«). Dřívější výzva je p,rávem kupit elorvým , niko-li jeho povinností; nedáli .výzvy do p,růběhu lhůty, nepř1chází tím o sobě do prodlení co do pře
v..zetí zboží (čl. 346.), ani ne o sobě in .mor.ama·cdpiendi .(čl. 343.). Srv. níže
§ 25.

3. Odevzdání má se státi v ř á cl n é m mís t ě. Pro místo
plnění jest tu rozhodným předpis čl. 342., ustanovení to obdobné
se všeabecným předpisem čl. 324. Pro výklad vůle stran má ve
směru tom význam zvláště důležitý .o b ch ·0 cl ní z v y k los t
(čl. 278., 279.); sem náležejí doložky »loco«, »od {ze) stanice
A« (»ab Statiodl A«), »z továrny« :(»ab Fabrik«) a pod.; naproti
tomu nelze spatřovati ustanovení o plništi v obratech »franco staníce A«, »železničnÍ parita 1(»Bah11iP.ariUit«) Brno«, míníť se tfun
jen převzetí útrat železniční dopravy prodatelem.1) Cf. čl. 345.,
odst. 2., věta 2 . .obch. zák.
Podl·~ toho, .zda-li děde se převod předmětukou~eného s prodatele na kupitele bezprostředně mezi kCdltrahenty resp. jich zástupci, či zda-Jí se uskutečňuje prostřednictvím osoby třetí (jež
- nejsouc v tom směru zástupcem ani prodatele ani kupítele opatřuje mezi stranami převad věcí: dopravce či transporteur
v nejširším slova smyslu) liší se koupě jednak mís t n í, jednak
d i s ta n ční I(Platz-, Distan.zgeschaHe), tyto někdy též »zasílacími« zvané (Ubersendungsgeschafte), (ač toto jelSt pojem a sobě
širší, ježto i při místních obchodech může býti zboží zasíláno).
Při obchodech d i s t a o. č n' í c h ro.zeznávati jest s hlediska
právního jednak místo, kam se transport zboží děje: 1. j. 1. zv.
mís t o u r č e n í {Bestimmungsort), jednak místo, kde prodatel
podle smlouvy resp. podle zákona (čl. 342.) plní čili t. zv. pln iš t ě {Erfiillungsort)j obě tato' místa mohou, ale nemusí býti
totožna. 2)
1) ,Podohný význam mají dŮ'llo'žky »df« 1(= cost in.surance freigM) a
»oaf« (= .coUJt~.slsurance fret) značÍlce převzetíútr.a,t rvypravenÍ, 'Pojištění a
dopravy,. Jakož 1 ,dolložka »foh« (= .free on hoaJ:1d) vyjadřujíc převzetí útrat
nalo,dění.

2) Zhusb užírvá se za »mis,to určenÍ« také nátzvu »m ís ,t 00 d o cl á n í«:

či~ »d o~d a c í«. (»Liefe,rungs-, Ablieferungs'orl«). Je tu však třeba opatmos.ti:

naze'v I})rev;za:t Jest z

,poměru

nákladního

či

dovolzníno, k,dež

značí

mÍJst.o, kam

Ve směru tom mají pak zvláštní důležitost předpisy obchodního zákona o pře.c hod u n e bez peč í s prodatele na kupítele stanovené (čl. 345.), jež se z části jeví jakožto .odchylky
vůči normám práva občanského ,(§ 1048 násl.), avšak jen potud
platí, pokud právo občalIlské neklade přechod nebezpečí na kupítele do doby ještě dřívější (čl. 345., odst. 3., jímž osvědčuje se
tendence sprostiti prodatele řádně plrnícího co nejdříve nepřízni
vých důsledků smluvních).
čl. 345. normuje dvojí případ:
a) příp.ad, kde dává prodatel dopraviti zboží na místo, kteréž
jest proň plništěmj tu děje se doprava výhradně na pr.odatelovo
nebezpečí čL 345., odst. 2. (2. věta v odstavci tomto obsahuje pravidlo interpretační j srOVdl. již výše) í
b) případ, kde plniště a místo určení jsou různá, kde tudíž
prodatel dává dopravovati zboží z plniště na různé od něho místo
určení: tu pak podle čl. 345., odst. 1. přechází nebezpečí na kupitele :již tím, že prodatel v místě plnění vydá .zhoŽí spedHorovi
resp. dopravci k dopravě do místa určenÍ. PředpilS tento jest oprotí
právu abčalIlskému úchylkou potud, že přechází tu nebezpečí i tenkráte, když odevzdání zboží k. dopravě není odevzdáním ve smyslu
§ 1051 obč. zák. (naproti tomu shoduje se ustanovení to s právem
občanským ve výjimečném pfípadě ,§ 429abč. zák).
Ad II. Bližší srovn. níž.e ve stati o prodlení. Podotknouti jest,
že prodatelova povinnost custodiae pomíjí kupitelovou mora accÍpiendL
Ad III. Při obchodech distalTIčních (srovn. výše)' pakládá se
podle čl. 344. za to, že - neurčil-li kupítel ničeho stran způsobu
dopravy - prodateli přikázáno jest, aby s péčí řádného .obchodníka učinil na mí,sto kupitele ve směru tom opatření, .zvláště pak
aby volil lSIpedif.ora resp. tr1ansporteura. PovinlTIosttato má ráz
povinnolS'ÍÍ ze s m I o u v Y trh o v é stanovené díspositivním před-:
pisem zákona i(není to jaký,si praesumovaný mandát/Jo
Pod totéž hledisko spadá i předqJis čL 345., odst. 1, věta 2.,
stanovící, že prodatel nemá se bez nutkavého důvoduodchý1iti ad
způsobu dopravy (sdl. z místa plnění) kupitelem stanoveného.
má ~áklad býti pavotzníke:m dle smlouvy »dodán«, .t. j. Ido·p~aven; rpro rpoměr
me.zl k.ontrahenty trh o 'V é smlouvy může však při názvu »misto' d'Odáni«
vzejíti ~ochybno.st, zda nem!ní .se tím podle Iso,uv~s'losti mís,to, kde pro d a~
tel ma »dodah« (Slrovn. »liefern« ve čl. 345. o.d,s'i. 2, věta 1.) te.dy ,jeho
pilništěj tímto hude .zpravidla při distanční t.rhové.smlouvě - ~ikoli mÍls·to
určení, nýbrž mis,t.o o·deshwí.
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(Otázky o přechodu nebezpečí se předpis ten nijak: ne týče ; slovo
)jedoch« není tam na místě).
P .o zná m k a. Na Slovemku lI1ení v otázkách tuto pr.ojednávaných roroílů závažnějších. Sr.ovn. §§ 338-345 slov. obch. zák.

§ 23.
O povinnostech kupitele ze smlouvy trhové.
Tyto jsou:
1. zaplatiti pr.odatelí cenu trhovou;
II. převzíti koupený předmět.
Ad I. T r h·.o vou cen u p I a ti t i jest v nedostatku jiné
úmluvy při odevzdání věci koupené čl. 342., o.dst. 2. obch. zák.,
§§ 1052, 1052 dbč. zák. Tu mluví se pako koupi z a hot o v é
čili p o k 1a d 111 í ,(Baarkauf, Hanc1kauf, Kassakauf, »Zug um Zug«,
»per c·ontant«). A['cÍ smluveno býti může též placení předchozí
(koupě· p r a e n ume rač n í) aneb naopak placení teprve po
odevzdání (koupě iIl a úv ě r, na čas, Kreditkauf, Zeitkauf, Kauf
auf Zíel). [>ři obchodech distančních jest obvyklým kreditování
ceny trhové až po dojití zboží a tím nastalé možnosti je ohledati;
s hlediska zvyklosti této nelze tudíž bez zvláštního ujednání zaslati
zboží .objednané na dobírku. (V judikatuře rozhodnutí pro icontra).
Při ceo.ě určené podle váhy sráží se v pochybnosti t. zv. tára, t. j.
váha .obalu !(čL 352.). Cenou tržní lI1ebo hursovní jest v pochybnosti běžná cena doby a místa prodatelova plnění vyšetřená podle
zvláštních mÍtStních zařízení; při nedostatku nebo nesprávn.osti vyšetření toho jest to stfedlTlí cena dovozená srovnáním trhových
smluv učiněných v době a místě plnění ,(čL 353).
Závazek kupitelův k zaplace,níceny trhové jest dluhem v pochybnosti cl o ruč n Ý m čili přínosným neboli donosným (Bringschuld) po rozumu čl. 342., 325.
Zhusta užívá s,eze.jména při velkoohchodu pwstře.dnictví bank ke pla-:cení trhové ceny, a tn tím způsobem, že kupítel »akkredítuje« prodatele
u banky k výběru peněz za splnění jistých pOldmínek, zejména na př. za
výkazu o provedeném odeslání z.boŽí; nebo odevzdání duplikátu železničního
listu nákladního a j, Jde tu pak 'O assignad po,dle § 1400 a ná.sl. ohč. ·z. resp.
čl. 300 obch. zák. Viz: Sed I á č e k, Oblig. pr., str. 223, a výklad již výše str,
19 pozn, 4 a níže § 42 pod čís. 2. -'- Srv. též rorzh. nejv. s. z 14. května 1924
v »Právníku« 1925,str. 27 násl.

Ad II. K u pit e I máz b o ž í pře v z í t Ír vyhovuje-li
resp. zákct!lu {čl. 346., odst. 1, čl. ~35.l. Pře v zet í
{Empfangsnahme) má se státi praesumptivně hned {»snfort«, čl.
346., odst. 2); rozuměti jest jím kupitelův odběr· zboží jak-ožlto
plnění smluvního z disposice prodatelovy neho od osoby je pro
něho detinující v disposici vlastní. Odběrem tímto, stal-li se bez
výhrady,~projevuje kupítel akceptaci s.oluční nabídky prodatelovy.
i uskutečňuje se jím tudíž při jet í fAnnahme) zboží v technickém smyslu; přijetí toto nemusí arci spadati s tradicí zboží, rovněž není totOŽITlO s jeho schvále,ním; vždyť právě v.adnost zboží.
které bylo jako smluvní plnění přijato, uplatňuje se správou (sr.ovn.
níže § 24 pod ČÍS. 7).
smlouvě

,Při ,ohcholde,ch ,distančníoch '(výše § 22 [, č~s. 3) není »)p:řev'z,erlím« podlle
346 . .již ,pouhé fys~,ciké ujeH se zbo'ží ikUrpHeHz dopratVy dOldanéhoj· mUlsíf
zajisté k1l\pÍltel míti možnolst p,řelsvě.q.čiti ,se ohledáním 'zboží ·0 tom, že >SJmlouvě msp, zákonu vyhovuje. I ,jest proto z,boží doprruvené ve p,ří,pa,de,ch t.aknvých »převzato« .teprve piI"ojeivem vůle zbDží přijmouti jako :plnění; m~e
to býti arciť i projelY k.onkludentní, uskutečněný rpo přípaidě {srov, níže § 24
čís. 7) i »,.poddením« ·zhoží.
čl.

Závazek kupitelův ku převzetí zboží uplatniti lze také žalobou; praxe vě.tšínou záporně .(tak i Kniha jud.č. 179, »Právník«
1907, str. 494 ná,sl.) j arci čL 346. a § 1062 'obč ..zák. svědčí .odpovědi jistivé. Co do jinakých účinků nesplnění závazku toho srovn.
výklad ,o prodlení podle čl. 343. obch. zák níže v § 25 1.
útraty .0 cl b ě r u zhoží \(Abnahme) nese k u pít e I v nedostatku odchylné úmluvy resp. místní zvyklosti I(ČI. 351.).
»Odběrem« ro,zuměti tu sluší vše, c,o Ise ipO pr.ovedenélffi»odeVlzdání«
zboží proda:telem (slrovn. výš,e § 2.2 J 1) děije ,se stmny kupite.bvy anehD
v ,zájmu kupítdavě ,z,a účelem ,dodání zboží; neise tudí,ž kup~tel zejména pří
Dbcho,dech dis,tančních útraty do'p,r.avy zesplnišlě, j,akOlž i nákla,dy obalu pro
transport (embaUage}j ,do,dá-H obal pro,datel, může žáida<ti .jehn náhradu, pD
pří,padě vrácení ,jeho n.a útraty k.u:pHelo·vy.

§ 24.
O správě při obchodní smlouvě trhové.

1. Normy občanského práva o správě doznávají pro obchodní
lrhovou smlouvu v jistých !Směrech modifikace ve čl. 347.-350.
obch. zák., a to v. příčině takových smluv trhových, kde zasílá se
kupiteli zhoží z místa jiného, tedy trhových smluv d i s ta n č-
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n í ch; zda-li a pokud lze předpisů oněch též na místní obchody
použíti, srovn. níže sub II.
Co do obchodit distančních podávají .se z cit. předpisů obchodního zákona pro institut správy vůči občanskému právu zejména
tyto zvláštnosti:
1. Pro o t á z k u, k t e réva d y k e spr á v ě -o p r a vň II jí, důležitým jest čl. 335. obch. zák., podle něhož má při ·obchodech, kde smlouva o povaze a jakostí zboží ničeho neustalnovuje, dlužll1íkem plněno ,býti »obchodní zboží prostředDího druhu
a jakosti«. {Odstoupení od toholo požadavku děje se na př. doložkou »tel quel«).
Sporno jest pro obor práva obchodního, dlužno-li vztahovati
předpisy o .správě - jak zhusta v na.ší praxi se děje - také na
vady kvantity. ZnělníčL 346. ve .spojení s čl. 335. svědčí obmezení
norem těch na vady jakostní; i jest právní účinky vad kvantitních
posuzovati podle zásad občanskoprávních (srovn. H e II e r ů v
článek v »Právníku«, 1898: O vadách kvantity), a to i tenkráte,
když vada kvadltity má zároveň i povahu vady kvalitní, ježto nemá
býti praeklusí správy chráněn prodatel, jenž dodal méně než byl
povinen. (Tak správně oproti praxi K. A dle r v Griinhutově čas.
sv. 39, str. 540).
2. Ve předpisech -obchodním zákonem pro v Ý k o n spr áv y s ta n o ven Ý c h seznáváme zásadní úchylku od práva občadlského v tom, že - v zájmu prodatele pOctivě plnícího - pod. míněll10jest zachování nároku ze správy ikupitelovým bezodkladným oznámenÍcm vad na zboží shledaných. Obvykle mluví se tu
o »ohledací resp. oznamovací povinnosti« kupitelově; není to však
označení přesdlé, ježto nejde tu o smluvní závazek kupitelův, nýbrž
pouze o podmínku pro zachování jeho práv. V příčině této podmínky lišiti jest pak případ dvojí:
aj Vady jsou znatelné I(»erkennbare Mangel«), totiž takové, že je lze seznati při ·0 hle dán í z b o ž í pro v e d eném podle řádného postupu obchodního bez
o d ik I a d u po do dá dl í. Pro nárok ze správy z takovýchto
vad ustanoveno jest ve čl. 347., odst. 1 a 2, že musí v.ady ty býti
prodateli nejpozději v takové lhůtě oznámeny, které potřehí jest
k tomu, .aby při bezodkladném ohledání zboží, jak výše naznačeno,
mohly seznány a proclateli oznámeny býti {lhůta vytýkací, Riigefrist, MOll1iturfrist)j opominutí omámení toho poJdádá se za schválení zboží co do vad znatelných. »Dodáním« (»Ablieferung«) dlužno
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rozumv~ti přechod zboží z detence transp-orteurovy (srovn. svrchu
Cl;S. 3) v takový vztah ke kupujícímu nebo
' t upcIJe
.. h o, ze
zas
umozneno Jest proň ohledání zboží podle řádného postupu bchocLního.
o

.§ 22v

v

v

•

Pojem »,d·odání« nevyž<liduje by kupíte! iZbo
1
'b
b 1
v t' b v,
, . _.
Zl p-rliJa, ny rž stačí, lŽe
na y mozno.s 1 rl: OZIm mu za,slaným .disponovati a je .zkouš e r· R h
.
oeJv
g, ·Čís. 2482 ,(ll". 1923) úř. Sb. Do,dáním zboží po-dle cvl 347 J~' t ozk 't'k :
t
"
d
.
. es -s II ovy
pos .,~p, JI,mz pr,o ate1 propouští zboží ze své Idis-posic.e a umožňuje 'kupiteH,
by
'
.
1 ~Lm da1e
' v vladl. k .Dokud se tak nelstalo " není kup't
. . I e lSice
povmne
ovšem
a e t opravnen,
.vyt: nouti
Nevytkl
. , va
dy, Jest
.'
v
, shledané vady.
. -r1 Z!Jevne
míti
za o.' ze .se V'z,dal prava odmítnouti z.boŽí p.r·o tuto vadu Rozh
2398
(r, 1923) Uř. Sb.
. . . čís.
v.

v"

v

.'

b) Vady. jsou s~ryté, fotiž takové, že je nelze při ohledání

~~b aj k~ahftlkovanem s~znatií tyto buďte'ž bez 10 ,d k I a dup o
Jv~ cvh.~o b Jev uprodateh oznámenYI jinak platí zhoží také v ří. cme JIch za schválené

čL 347., odst.

3.

P

VI~s:nost ·dmhovéhozlboŽí oh~hodnic,ky ISro,zumitelně označeného {nedo.statecna topno-st uhlí určitého druhu) není skrytou vadou' R h
.
2657 (. 1923) .
oz. ne}v. s.
CIS.
.
Ir.
Ur. Sb. - Zvláštní uje.dnání plné záruky za smlu
'
vlastnosti zbo'ží zbavuje kupite.Je 1P0,dmínek pro zachova'n' ' k
v~ne
.dl vl
'
1 naro II Ze spravy
po e c·. 347. nas!., apouiZlÍl Jest pře1dpÍ-sů o,bč. zák. o spra'
eV, 2742
fr. 1923) téže Sb.
ve. liS.
V"

v

•

v"

•

.

v

~ .. Pro t O t ~ vy: ý k á n í vad, resp. - jak se to též
oznacuJe nechce-h kupltel zboží podržeti _ cl a' n '
b v,
k d'
"
1 Z
OZl
. 1 S P o S 1 C'l {~teI1ung der Waare zur Disposition) stanoví čl.
349.
vn í 1 h ů tuš es t i mě s í C 1111' pocmajlcl
V""
d0-..
" p r ba ev,k 1 u S•1•
cl a~lm z ~zi kuptteh. Pro vady, jež buď vůbec ve lhůtě této seznany ne y y, anebo v příčině kterých - byly-li seznány _ ne~yl~ ~z~~n:ení na prodateJ.e bezodkladně po seznání ve lhůtě
seshmeSlCII11 po dodádlí alespoň odesláno, nelze pak vůbec nár ik
ze'
, d"ť (
o II
spravy p~~va e,l, : vyjma jedině přW.ad dolosnolSti prodatelovy): zb.ozl ~l~h tu vubec za schválené (ratío legis: ochrana
_
prodatele). S)ednamm stran může arciť lhůta vyty'kací b'f
dl"
b' k Y l pro
,ouze~a ane 1 z rácena (nikoli však jen projevem jednostrannym): umluvy garanční.
l

V

h .V tom, že Ikuipitel prodal zboží dále, neo.hled.av 'j,e, nelze ještě spatřovati
se
zboží. .
Po/zastavil-li
je však a ·dal J' e pll"oto prodat e·l
l' k d'lSpOSlCl,
.•
dl valení
~
"
UZDO v napotommm ZCizení .zboží s(patřovatí jeho schválení' R . h
,čís. 2519 {r. 1923) Úř. Sb. - Proda-v dále zboží, Ijež byl po.za'st~vit:r~ :~:~
.

.

!
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no st, pozbyl ,sice kupítel nároku na zrušení smlouvy, nikoli však za všech
okolnotStí i nároku na slevu. Rozh. č. 2399 fr. 1923) Úř. Sb.

4. Žal Db Y pro vad y proti prodateli (které to .jsou,
stanoví práYO -ob čanské), P r oml č ují s e vše s t i m ě s íc í chod dodání zboží (Ablieferung) kupitelí. Naproti tomu n ámi t k y trvají {exce'ptiones sunt lperpeluae), bylo-li o.známení
vad podle čl. 347. včas ještě v šestiměsíční lhůtě vytýkací odesláno. {Srovn. nyní § 933 obč. zák. ve znění III. dílčí novelly).
Sponno jest se zřetelem k. § 1502 obč. zák., jaký vliv má prodloužení vytýkad lhůty na pro mlč e ní žaloby ze správy.
Zajisté prodlužuje se tím i lhůta promlčecí, arci však jen, pokud
toho třeba k bezodkladnému podání žaloby podle řádného postupu
e

obchodního ..
Promlčení vztahuje ,se na vše'cky žaloby pro vadno,st zboží podle § 93~
obč. z., tu.díŽ ina žaloby na náhradu .zavini1é ško,dyz vadnosti zboží v,zešlé.
Viz rozh. neij'V. s.č.2!507 (r. 19123) Úř. Sb.
Poznamenati ijest, že ve čl. 349. odst. 4 výslovně ,se prohlašují nedotčenými zvláštní ustanovení zákonná neb obchodní obyčeje, jež pro jednotlivé ,druhy předmětů ustanovují lhůtu kratší. Sem dlužno zajisté (v souhlase s P i ,s k o H. R., ,sk. 20,8 su.b b) Isubsumovati I§ 933 obč. z. ve znění
3. dílčí novelly ,stano'v~cí lhůtu šesHne,dělní pro uplatnění nároku ze správy
pro vady ,dobytka.
"
.
"
iú c hyl k y od ,zá,slad právě u'Ved,ených obs;ahuJe zakon O :J e dna n llC h
s 'p lát k.o v Ý c h {Ra,tenge,s,chiiHe) z 27. duhna 1896č. 70y ř; z"o y§ 4 ~o~,s.t. 3
a 4. Cit. § 4 sltano:ví uoHž, že nárok .ze ,správy p~o vady 'Ve'Cl iffiuz.e byh 1 po
šesti měsídch ž,alobou i námHkou k platnolsrt:i přivá,děn a.ž do úplného zaplacení ceny ,trho-véj' OJznámení 'Vady :není k z,alchování náro,ku· to~o po~řebi, ~
vzdání senáfloku ,jest .heiLúčinným. Rovněž dá,le neplatným 'les,t uJednam
kra:tší gar.ančnílhůty pJ.1o,da1telovy. Pře.dIP~sy tyto ne!V:ztahují se ~šak, na s,plátko'Vá de,dnání, která n.a sltr.aně k~pitelově jsou ohcholdy ,§ 10 ClIt. zak.

5. výt k a I(»odev.zdání k disposici«, pozastavení) obsahujž
údaj určitých vad zboží; povšechné jeho označení za vadné nedostačí, leč by podle kcnkretního případu se i tu n~ určité vady
musilo pomýšleti (čl. 349., odst 3. »Arnzeige d,zs Mangels« a sankc~
obsažené ve čl. 347., odst. 1 a 3). Je-li zhoží dílným, možno dátI
je též k disposici jen ·co do části, kteráž jes,t v.adnou. ~~g. prin~í?,
předpisů ·čl. 359. a i§§ 918 a 920 ·obč. zak. ve znem III. dllcl
novelly.
6. K upit e 1, jenž .odpírá prq vadno.st plnění prodatelova
podržeti zboží mu zaslané (beansHindet«), jest povinen peč ovat i .o í e hop r o z·a tím n é u oS c h o v á n í. !Po seznání vad

muze kupítel - stejně jako prodatel výtku obdrževší - žádati
u soudu (a to po případě i okresního soudu rei sítae, čl. 44. tl vád.
zák. k civ. ř. s., § 384, odst. 3 civ.ř. S., čl. 348. obch. zák.) Q...Z1la.l~é ohle~ní zbo~. Vydáno-li zboží zkáze a jest nebezpečí v prodlení, může kupítel provésti n~Lp.r.Q4.§lJ.~lův s~fuJJUn.9.<:&J)rodej
podle čl. 343. obch. zák. (tedy prodej a co,ntrario exekučního
»dobrovolný«).
7. Poznamenati jest, že správa předpokfádá prodatelovo plnění
kupitelem př~jatéí konkludentním přijetím jest i podržení dodaného
zboží buďto bez výtky po dobu rozhodnou podle čl. 347., odst. 1
(podržení takové má tu podle zákona dokonee i stupňovaný význam: schválení zbo.Ží co do vad patrných), anebo s výslovným
uplatněC1ím nároku ze spr á v y, jenž právě předpokládá přijetí
nabídnutého ,plnění jako takového, (S,právC1ě rozh. nejv. :soudu ČÍ:S.
2546 [r. 1923] úř. Sb.)
Poznamenati jelst, že {zcela nerozhardnou jest 'pro .otázku správy a u,platz ní, zda-li a kdy vlastnictví na zboží přešlo již na kupujídhoí
nárok. ze správy lze vykonati jak v Ipříčině zbo'ží již za vlastní .nabytého, tak
i zboží ještě cizího.
nění nároků

Kupítel arci n e ní p O v in e 'n přijmouti plnění vadné (čl.
346., odst. 1), i může tudíž zboží takové výslovně odmítnouti, nepřijímaje ho za plnění. T a k o v Ý m t o odmítnutím, které rovněž
jest »dáním zboží k disposici« v širšhn smyslu, neuplatňuje se však
nárok ze správy, nýbrž zůstává tu kupitelí podle všeobecných
zásad nárok na nové, řádné plnění. Případ takový nespadá tudíž
pod čl. 347. a 349., jest však, jak souditi dluž.no, zahrnut široikým
dosahem čl. 348.: (péče o prozatímné uschování zboží).
8. Ustanovení čl. 347. a 349. nemůže prodatel, jak ustanovuje
čl. 350., uplatniH »ve !případě podvodu«. Zajisté, 'že spadá pod všeobecné toto znění také podvod pomocných osob prodalelových,
pokud jednaly pro prodatele. Předpokládati jest, že kupítel jeví
se podvodem tím potud poškozen, že opominul zabezpečiti si resp.
uplatniti nárok ze správy podleč!. 347. resp. 349. Kupítel může
naproti tomu dovolati se práv resp. výhod z těchto ustanovení proň
plynoucích.
II. Sporno i,est, pokud lze ipředpisů čl. 347. až 349. obeh.
zák. použíti též na o bc hod y mís t ní. V příčině t. zv. z a-'
h obchodů místních (při kterých se zboží v místě pros í.1 a c
dateli zasílá), jeví se použití to s hlediska analogíeprávní býti

íc

Prof. Dr. Karel Hermann·Otavský. O obchodech.
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přípustným; čl.

349. ,ob ch. zák. ard neobsahuje výslovného obmezení na ditSla.nční -ohchody, i hájí se někdy i přímé použití jeho na
místní -obchody zatsílací. Ostatně platí při místních obchodech,
pří nichž se zboží -odevz:dává il!lter prraesentes, požadavek bezodkladné výtky vad náp.adně !patrných již z hlediska § 928 obč. zák.
(5 výjimkou případů PTodatelovy dolosní zámlky vady anebo výslovného ,jeho oUljištění 10 bezvadnosti zboží), kdežto ard jest otá.zka
i jen částečného p-oužití norem čl. 347 a násl. !prostředkem právní
analogie velmi pochybnou; i 'Zbývá pak použiti pouze norem práva
občanského.

Nejvyšší soud prohlásil rozho,dnutím z r. 1919 ,(Čí,s. 80 Úř. Sb.) analogii
čl, 347 ,při m~stnímohchodu za nepřípustnou; odvolací ,soud jí použil. P i s k o (HR str. 208) dovolává se obch. obyčeje {čl. 1. obch. z.) ve ,směru
oznámení vad ve lhůtě při~ěřené Ijakožto podmínky pro za,chování nároků
ze sprá'vy při obchordech mÍ,stních.

ll?

zná m k a. Na Slovensku jest v základních rysech shoda
s úpravou tuto vyloženou, Sr-ovn, §§ 346-350j § 348 vytýká výslovně, které nároky kupiteli při.sprá vě přÍtslušejí.
O

§ 25-27.
O prodlení kontrahentů při obchodní smlouvě trhové.
Zvláštní
J. pro

předpisy

platí:
IlIl ,o r a a cc i pie n.cl Í
(čili creditoris) na straně
kupítelově (čl. 343,);
II. pro mor a s o I ven d i (čili debítoris) na straně ať
kupitele ať pr-odatele (čl 354.-359,).

§ 25. Ad I. Mor a a c c i pie n cl i k II pit e lov a. l )
Tu nastává prodateli podle čl. 343. dvojí právo:
a) zboží ve veřejném ,.,skladišti aneb II osoby třetí II I o žit Íi
b) je na účet kupitelův prodati, totiž provésti t. zv, prodej
·s v é P o m -o c n Ý (Selbsthilfeverkauf) i čl. 343. obch. zák.
Zvláště jest uvésti:
1. předpokládá se p ,r 00 cl 1e n í di II IP i tel e v e pře v zet í
1) Z naší literatury viz H e 11 e r ů v spis: »Svépomocný prodej zboží dle
:práva obchodního na základě práv.a o.be!cného«, 1903 {Ro.zpravy České
_Akademie),

zboží jakožto jeho mor a a c c i pie n.cl f}, totiž, že kupíte] bez
podstatné příčiny prodlévá s úkonem se strany jeho ku převzetí
potřebným. Se strany pro dat e lov y předpokládati jest zpravidla t. zv. reální obl~Ci, totiž, že zboží odevzdati mohl a chtěl.
resp. při dluzích 1. zv. od.nosných či výběrčích (Hol:schulden), že
byl pohotov plniti (Erfiil1ungsbereitschaft). In mora solvendi kupíteI při tom ani býti nemusí: (koupě na úvěr).
2. Uložení zbo.Ží resp, prodej jest p r á v e m prodatelovým
i může tudíŽ prod3.tel zboží i dále u sebe podržeti, arcí však za
ně již ze smlouvy neručÍ; ovšem ho i tu stíhá ručení ex delicto:
čl. 343., odst 1 a cOlllk.; § 1061 obč. zák., ,§ 1419 ,ooč. zák.
3, Pro výkon práva s v é P o m oc n é hop rod e j e vyžaduje se, by ,dříve bylo kupitelí prodejem pohroženo {»vorg~ngige
Androhu.ng«} j jen výjimkou, totiž, je-li vydál!lo zboží zkáze a lest
nebezpečí v prodlení, není pohrůžky potřebL Prodej sám zpravidla má se státi ve ř e j n o u dra ž b o Uj z ruky státi se může
jen při zboží ceny. tržní neb bursovní prostřednictvím úředního
sensála a V nedostatku jeho úředníkem ku provádění dražeb oprávněným, a to nikoli pod cenou běžnou.
Nezachovány-li podmínky zmíněné, jest prodej svépomocný
jakožto takový vůči morosnímu kupiteli ~ez,~č_i1l:ným '(mezi straIllami v něm jakokol!ltrahenti zúčastněnýlclli ard jest platným),
Prodej svépomocný podle čL 343. není prodejem exekučním
a není tudíž k němu povolán soud ,(cf. § 269 nespor, pat. Rep. nál.
Č, 127. Právník 1885)j vykonává se buď sensálem (cf. § 29. uvád,
iák. k zák. ob-ch.), buď obcí {cf, § 28 obec, zřízení pro Čechy).
K otázce, zda též notář jest k němu povolárn, jest odpověděti
záporně.

4. POlznamena,u jeSlt, žej,a"k uložením ,zboží tak i pmdeje:m srvé:pomocným řá,dně pmvedeným zhavuje se pr,o,datel ,SiVého ,smluvního závazku, a to
bezprostředně; nenastává tím jen jeho exkulpace co do plnění. Srv, k tomu
výklad H e .} 1 e r ů v 1. c, str. 13 .pozn. 9 proti Scheyovi.
Pokud jde o pro,de.j svélp.omocný, musí býti prodáno zhoží, které je1s't
předmětem smlouvy, tedy při specÍe,s konkretní to,tožná vec, při ~enerickém
trhu t,otéž quantum téhož druhu a jako,sti. ,Pokud jest z,apotře.bí k-e kon'centraci (spedalis.ad) generic.kého dluhu s,oučinnosH věřitelovy, vylkoná ji
2) J dbopřev:zetí zboží jest podle čl. 346. odst. 1 ,též op ,o 'V i n n o stí
kupitele, přichází tento při za v i n i 1 é m s tím prodlévání zároveň in moram
»solvendi«; účinky toho,to iprDIdlévání vš,ak ne.jsou v zá.koně Oihchodním zv'láště upraveny a bude j,e posll'wvati po,dle zásad vše'Ohecných ,(zeJmén.a závazek knáhra.dě ~Ilmdy).· Ohchodní zákon j,edná okupiitelově mo,r,a s,ollvendi
·'en co do zaplacení ceny trhové (čl. 354.}.
6*
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ve případech Isnadnějších dražební kupíte!, ve případe1ch součinnosti složitější přijíti může v úvahu us·tanovení opatrovntka váhavému nebo nepřítom
nému věřiteli. Při trhu s,pecifikačním (srv. výše § 21 po,d č. V.)zůstavuje tu
něm e c k Ý obc.hOodní zákoln specifikad prodateH (§ 375 LI). Víz k těmto
otázkám: H e II e r, § 5.
Lhostejnou jelst při tom oltázka,zda-H jes:t zboží té doby vlastnictvím
ještě pr.o,dwtele, či zda-li již přešlo ve vlastnictví kupujícího. Prodej děje
se tu vž.dy na ,účet kupitelej i jest proda.tel p'ovinen o,dvés;ti mu výtěžek,
j,sa oprávněn žáda.ti (po pří,padě sraziti ,si) útr;aty, jakož i za podmínek čl. 290.
taképrovisi.

Po zná m k a. Na S 1,0 ven s k u platí v p.odstatě shodná
úprava; závažnějším rozdílem jest, že podle § 351 má prodateI
spolu také nár·ok na náhradu škody z .opoždění vzešlé.

Ad II. Mor a s -o I ven d i.
§ 26. Mor a s o 1 ven d i J~u pit e lov a co do
z a pIa cen í cen y trh o v é.
Z v I á :š t n í normy stanoví tu obch. zákon jen pro případ,
že zboží n e byl o ~j e š t ě k II pit e I i ode v zdá n -0. 2 ) Dle čl.
354. nastává tu prodlením kupítelovým v placení ceny trhové prodateli e I e k t i vně toto trojí právo:
1. může žádati splnění smlouvy, tedy zaplacení a náhradu
škody pro op.ozdění, totiž 6% úr.oky z prodlení I(§ 1333 'Ůbč. zák.,
čL 287., 277. obch. zák.);
2. může, místo aby plnění žádal, zboží po způsobu čl. 343. na
účet kupitelův prodati a pcžadovati náhradu škody; tato bude
záležeti v diferencí mezi .výtěžkem svépomocného pr'Ůdeje a vyšší
cenou smluvenou, dále zejména v útr.atách prodeje a v úrocích;
3. může od smlouvy odstoupiti, jako kdyby nebyla bývala
uza vřenla.
Právo pod č. 2 vytčené jest úchylkou od práva ,občanského
{srovn. §,§ 918-921 obč. zák.); práv.a 3. použije pr'ŮdateI G prospěchem, když cena zboží stoupla, na,proti 'tomu práv.a 1. nebo 2,.
když cena zboží klesla.
Pro v Ý k o,n zmíněných tří práv platí některé normy rozdíln.é dle toho, má-li zboží ,dodáno býti pře eS n ě v dob ě p e vně
u r č e n é r e s p. běh e m p e vně u r č e n é I h ů t y: obchod
2) Bylo-li zboží kupiteli již odev,zdáno, platí při pro.dlení kupítelově
P i s k o H. R. , str.
186 nás1., vylučuje tu ,právo odstoupiti od smlouvy, s čí.mžvšak nelze ,sou-hlasití.
.
prostě právo ohčanské, te,dy §§ 918 násl. obč. zák. -

t. zv. f i X Itl í čili p r a ec i sní, či, není-Ii tomu tak: obchod
oh y č e i n ý.3)

Povaha obc.hodu ~akožto fixního může vyplývati, i když není výslovně
stanovena, z konkrétní skutkové podstaty, tak na př. z povahy zboží, z patrného účele koupě; musí tu býti nepochybnou intence stran, že dodrženi
času jest po,dstatným kusem smluvního obsahu, tak že dodávku mimo tento
,čas nelze pokládati za splnění smlouvy. (Srovn. § 919 obč. zák.)
Obchod. se fixním nestane prodatelovým vyzváním, aby kupítel do
určité lhůty zho'ží o,debral a zaplatil, s pohrůžkou, že Jinak bude zboží (dva
vagony pšenice) na burse exekučně prodáno a náhrada ,škody požadována.
Rozh. nejv.soudu č. 2677 fr. 1923) Úř. Sh,

Blíže jest uvésti t.oto:
a) Při obchodech 00 h y č e j n ýc h (nefixních) může prodatel
použiti práva čís. 1. beze splnění dalších podmínek (tedy stejně
jako podle obč. práva); naproti tomu práv čís. 2 ..a 3. jen, když to
kupiteli dříve 'Ůznámí a jemu spolu, dopouští-Ii toho povaha .obchodu, poskytne přiměřenou lhůtu k dodatečnému placení (»Nachfrist«), čL 356. (Zvláštní ,předchozí pohrůžky v čl. 343. předepsané
tu zajisté již nebude potřebL)
b) Při ·obchodech f i x n í ch platí v příčině požadavku před
chozího oZlnámení předpis opáčný: jest ho totiž třeba jen, když
prodatel trvá na plnění, t. j. pla,cení ceny trhové '(právo čís. 1.) a
sice musí se 'Ůznámení rStáti neprodleně po průběhu dotyčné doby
resp. lhůty; nestane-li se tak, nelze právo zmíněné již vykonati:
čl. 357., odst. 1. (Srovl11. I§ 919 '1bč. zák)
Zvolí-li dále ,prodatel právo čís. 2. (svépomocný prodej) a máJi zbož~ cenu tržní neb bursovní, staťl1iž se prode;neprodleně po
uplynutí doby resp. lhůty; pozdější prodej nepokládal by se za uči
něný na účet kupitelův. (Ratio legis jest znemožniti prodatelí spekulací na úkor kupitele.) Předchozí p'Ůhrůžky tu podle výslovného
ustanovení zákona není třeba, ard vša.k oznámení ,o prodeji provedeném. (Čl. 357. odst. 2.)
Pro:dav zhoží proti ustanovení čl. 354. a 343. z volné oruky, dal prodatel
na jevo, že od smlouvy ustupuje. Rozh. nejv. s. Čí,s. 2677 «r. 1923) Úř. Sb.
Prodateli, jenž chce pro prodlení kupítelovo požadovati podle čl. 354.
náhradu škody p;ro nesplnění, jest hezvýhradně uloženo provésti prodej
podle čl. 343.; není-li prodatel s to, aby zachoval se po,dle čl. 343., poněvadž
zboží, o něž jde není posud vyroheno, nemůže pohdovatí na kupiteli ná3) Obchody fixními za,hývá se pojednání S t e h I íčko v o v »,Právníku«
1908. Za český název navrhuje autor »obchodydochvilné«.
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hradu škody, nýbrž může vykonati pouze některá z ostatních práv čl. 354.
obch. z.: Rozh. nejv. s. čís. 2714 ,(r. 1923) Úř. Sb.

§ 27. B. Mor a s o 1 ven cl i pro cl a tel o v a,
čL

Při prodlení prodatelově s oOdevzdáním zhoží má kupítel podle
355. rovněž t r -o jí P r á v'o k disposici; může totiž
a) žádati plnění a náhradu šk~dy pro opoOzdě[lÍj
b) žádati ndsto plnění náhradu škody pro nesplnění;
c) ·odstoupiti ·od smlouvy, jako kdyby nebyla bývala uzavřena.

Co do v ý k o n ů práv těch platí také zde výše sub A dotčený roOzdíl oObchodů f i x n í cha o b y če j n Ý c h:
1. Při obchodu o b y č e j n é m (nefixním) může kupítel vykonati právo lit. a) bez dalších podmínek, právo lit. b) nebo c) teprve po .předchozím oznámení prodateli a bezvýsledném průběhu
dodatné lhůty ,(»Nachfríst«): čl. 356.
Lhůtu k napravení toho, co 'bylo promeškáno I(Čl. 356.), lze platně dáti
teprv, až nastalo promeškání, a 'Při učiněném oznámení volby: Repert. nálezů
číslo 264. (»Prá.vník« 1917, str. 78 násl.)

2. Při obchodu f i X ním může kupítel použíti naoOpaik práva
lit. bl a c) bez dalšího, ·a jen při volbě práva lit. a) - totiž trvá-li
na prodatelově plnění - učiniti má o tom bez odkladu po prů
běhu doby resp. lhůty prodateli oOznámení: čl. 357. ·odst. 1.
Používá-li tu kupítel práva lít. bl, totiž žádá-li na místo plnění
náhradu škody pro nesplnění a má-li zboží ·c e n u trž n í n e b 00
b u r s -o v n í, záleží náhrada škody v differencÍ mezi trhovou cenou s m I u ven o u a tržní resp. bursovní cenou zboží v d ob ě a n a ID í stě d I u ho van é d o d á v k y předpo
kládaje, že kupitel nežádá náhrady vyšší škody prokazatelné
(čl. 357., ·odst. 3). Mluví se tu o 1. zv. zásadě a b str a k tní h 00 v ý poč tuš k o d y« .(»abstrakte Schadensberechnung«).
Předpisu toho užívá ostatně praxe také při obchodech nefixních,
dávajíc kupiteli na vůli žádati náhradu škody konkretně (podle čl.
355.) či abstraktně (podle čl. 357., odst. 3) vyměřenou. I(Otázka
sporná. - P i s k o H. R. str. 187 násl. přímo hájí použiH abstraktního výpočtu škody i ~ři ODchodech nefixních.)
Při konkrétním výpočtu ško,dy mohou přijíti v úvahu, ve·dle difference,

o kterou kupítel ,jinde dráže koupil (koupě úhradní, De,ckungskauf}~ také
náklady, které s koupí tou měl, dále újma utrpěná tím, že nemaje z.boži

n~mohl p,rovésti výho,dný. prodej, k němuž byla příležitost, konvenčni pokuta,
.kter.ou platil, nemoha. splniti do·davad závazek, ary.

K lít •. A i B: V příčině 00 b '0 u pří P a.cl ů m 00 r a e s o Iven cl i - j.ak na straně kupitelově lak proOdatele - uvésti jest,
-že ve případech čl. 357., tedy při obchodech fixních, jest každý
kontrahent oprávněn dáti prodlení druhého kontrahenta na útraty
jeho zjístiti proOtestem, a to notářským, čl. 358. obch. zák., §,§83 až 86 not. řádu. (O přípusmosti soOudního proOtestu ve případech
těchto nemáme předpisu.)
Pokud jde -o výkon práva o d s t o II pit i o d sml o u vy
při prodlelIlÍ protikol11trahenta ,fuJrávo uvedené výše pod lit. A i B
na třetím místě) oObsahuje ,č1. '359. pravidlo, že odsto~pení to státi
se může jen co ,do č á s tip ln ě n í p o IS U dne s pln ě n é, ač-li
z okolností, zvláš.tě z pov.ahy smlouvy, z úmyslu kontrahentů
resp. :z povahy zboží vyplývá, ž e plTI ě n í 'j. e IS t !Jl r o obě
. str a n y děl i tel n Ý m.
Ustanorveníč,J. 354. a ná.s,l. o Inásledcích pl'odlení nejs,ou 'jus cogeillJs,
nýbrž ustupují ,úmluvě ,stranj' tak izejmérua .by mohl býti odshlip .o,d Sil111·ouvy
pro kupitelovu moru prodateli vyhrazen pro připad, že věc již byla odevzdán.a .(tento rvýznam pHz.nává ,se Ip.aktu re,servati dominii v čís. 246 knihy
j\!ldíkátd: »Právník« 1916, :Sltr. 578 násl); 'rovněž ,by mohl i pro případ prodlení proHstrany rv ohchodním :zákoně upraJVený,býti výkon Ipráv, na P,Ť.
o.dstupu od tsmlo.twy, vůči ohch . .zákoThu usn<lJdněn. Zá,konné následky mOl"lae
solvendi ustupují také, je-li uje,dnán .závdavek i(§ 908) a protistrana kontrahenta :moro,sního poUiŽírvá !práv .z něho Iplynoudchj kumulovati ,prárv.a ze
závdav,ku však nelze g·e .zák,oIlJl1ý:mi účinky ,prodlení. ,(Kn. judikátů č. ~18. _
"Právník« 1915).
Volba mezi právy zákonem k disposici danými, nechať ,se děje oznámením protistraně, nechaf žalo,bouna plnění,je,st neo.dvolatelnaj jus variandi
se neuznává.
O účincích prodlení 'podle usancí plo.dinové bursy viz:. S t Lb i c, Nástin,
str. 241 násl.

P 00 zná!Ill k a. Na Sl,ovensku platí také o mora solvendi kontrahentů !předpisy ve hlavních !rysech shodné: ,§§ 352-358 ob ch.

zák.
,§ 28.
O vlivu konkursu na obchodní smlouvu trhovou.
Konkurslní řáld zlO. :p'rosince 1914 č. 337 ř. z. neobs·ahuje sÍJce předpisů
zvláštních pro "br:hovou Ism10uvu obchodní, arci však normy stano'vené jí~
v §§ 22 ·a 45 pa-o trholVlOl\l smlouvu vůbec hudou 'ZlVláště 'praktickými p.ři trhu
obchodním. BMže jes't uvésti:

\
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I. Netbyla-li trh,olvá smtl'OUNa v d.obě prohlášení konkurtslU .old k.onklUTs'a:ruta a ip1"oti,strany buď.zcela a·nebo z čásH <S1P~něna, má Isp'rávce pods.taty
podle všeobecného .přetLpi.su § 21 konk. ř. platného pro oboustranné smlouvy
vůbec 'práNo volhy: huď 'SiplniH smlouvu a žádati plnění od P,1"otÍ1Sltr,any,
anebo od .smloUIVY Ulsto;upiJti. M <O ,d i f i k.a .c e 'Však na,stává v t.om při trhu
s úml'll:Vou Ii x,n í I{VP. smyls:lu ,p.rIVé věty čl. 357. obcb.. zák.) .doldá;vky Zlboží
ma~ídlho ,cenu trž n í nebo b u ll' S o V III í, ,slp,aodá-ld č,as ,dopadu 'V d,ohu po
zahá\jení ,konilml1su: ,tu uděluje rtoHž § 22 konk ř. ,s'prá!vci lP·ods,taty mÍis,to
práv.a na plnění pOllllze n á r o k n a II á hra ,d u š ,ko Id y IP r 'o II e 's p l,n ě n í.
{RaJtio [egÍls: pmtilkomnahentu konkut1sa.n-t,a má bý:ti Izů,staveno z,ahe.~pečiti si
odbyt zho!Ží jím ,zdzeného jin,a.m re,sl}). náJk'1lfp júm lPotřeho,v.aného z:boží odiin.ud).
Náhria.d.a tato zálleží p,ak v ro.zdiJ!U me,zi cenOill ,smluvenou la cenou trŽlní
resp. bUt1S0IVllí, :kteráž 'V plnišH neho v t:ržiŠlti pro ně rozhodném podává se
pro smlolllvy se s.tej.nou .lhůrt,ou k IplLnění ulzlalVřené lVe druhý všední ,delIl po
zahá\jení konkufl8'u. (Zák.on hle,dí tím :Vylstihnowti cenu typického úhra,dního
nákupu WS IP'. prodeje).
iliI. Kontklllrlsní řád llIdě:1wje v § 45 IP T·O d ,a ,t e li IfjaJkolž ,i nákllllpnimu kommisionMi) t. zv. op r á v.o s ti ha c í(Vedolgungsrecht, droH de .suíte, right .
of st'oppage in tl'lan,stÍltuJ, il:ále.že~jíd 'V tOlffi, že pl'o,d:ate,l může žá:d.aH zrpět zibOlží
konkurtS'antu .zjílného místa o,desllané a tímt,o ještě ('Plně) nelzapla,cené, 1 e č
že již pře,d Uiv,aIením konku:nslu dOŠilo na mí:sto tdod,ad (t. j. na mÍlsto ur;čení)
a 1lř,ešlo IV Idetenci konkursanlta anebo jiné o,soiby pr:o něho,.
Toléžprávo uděleno prodateli (a nákupnímu komisionáři) tak~ v § 212
řá:du vYirovnadho, poku,d jde o .d,l,užníka, v pfič1ně Qehož ,zah5.ijeno ,řízeni
vy ro'Vn.ad.

§ 29.
Dodatek o jednáních bursovních.
Jed n á n i čili -o b c h 00 d y b u r s o v n í(straltl pojmu víz
§ 12 bursovního zákona z 1. dubna 1875 č. 67 a výklad výše v .§ 3
na konci) uzavírají se většinou j a k o ž t o trh -o v é s m 1-0 u v Y
o pře dm ě tec h, j i ID i ž sen a b II r tS e -o b c hod u j ef
aneb alesp-oň v .zevnější formě koupě a prodeje, třebas pravý úmysl
stran směř.oval ke spekulačnímu účelu jinému.
Hla IV fl íro ,z Id ě 1 e n í ib u r IS o v n í c ih o b c h .o d Ů Cl>ll1 se s hletdÍJs.kla
toho, zida-li stianovena jelst Ipři nich .cl. o ,d ,a cíl h ů t a s IP e k ul a ční (z;rpravidla na konec :měske ,běžného ne1bo hud,oucího, .t. zv. »rultimo« ohchody),
totiž t. ,ZíV. doha ,diQ~ia,dná (Stichzei.t), v intenci umožniti zislk pro,s'tým vz,estupem .fC!Sp'. pokJelsem ceny z:hoží be,z stku!tečného jeho dodání resp. odběru;
jsou to t. ZlY. ohchody ,s pev,ným terminem čili t e r min 10 v é, nebo-li 1 h ů
t o v é (Ge'schaHe a;uf fes!te Termine, Termin-, Zeitgeschafte, ma,rchés a
ÍE:rme). Obcho,d y jinaké zovou se pak den!ll í m i neho -li p o' k J 'a ,d ln í m i,
na hot o v o '8 -t (Ba,ar-, Kals'S,a-, Kontantges,chaf,te, marchés au comp't'antl,

třepla plři nich dodání také jest otdl.oieno, nÍlkoili všaik v úmydu spekulačním

výše

vytčeném.

,spe,ku1ační obchody te.rminolVé rŮlllIlí rse zaJSe

IV olbc,hO'dy p e vn é (felSlte
Zeitge,schlifte1 marchés ferme,s), jimiž kontr:ahelnlt.Í ,jS.oU :pe;vně 'Vázáni a
vol n é nebo p re m i o IV é ,(freie, Pramiengeschafte, m. lihres a prime), kde
si ta neb .ona '8:traTha za zViláštlIlí úpla;tu (»,premÍÍ« vyjádřenou zhus:t.a ro:zdílem
cenyslffi1uvené v den uzaIVřené smlo'UlVY: »éc:art(c) vy,hražlljje jakousi v lolno8't
ať co d.o vázat1lO!st1 ke sm~ouIVě v Ůíberc, ať jen co ,do určiltých momentů je,jího

ůbsa.hu.

Tak .na Ipř. mrluví ,s,e o pl" 'o sté m obchodu prémio.vém, když se zů,sla
vuje konh-:aiherutu prémii p.JaHcímu ÚSitUp o,d smlouvy (prémie má tu ráz oclstu;pnén.o) j: má-li výhodu tu kupíte:!, zo'Ve se premie .přední (Vo,rlpramie,
Pramie aluf N ehmen, »don:t«), má-li ji proda.terl zOIVe Is,e prémií návratnou
6li zpětnou {Pramie auf Geben, Riickpramie}. - O obcho.du pře m ě n'll é m (W,an,deIgeslclhliflt), :té,ž e,srkolIIl!P,Ln~m v užšlím, specifickém sm)11s:1u, mluví
se, k,dyž jest kontrahentu dáno na vůJi přiblížiti de!n pLnění. Trhová cena
se tu u,rču~e Zlpmw:idLa nad de,nní kut1s, přísluší-li právo :přemě,ny kupiteH, pod
denní ku,r.s, 'PřÍsluŠí-J.i p.ro.dateH; talf.o diffe.rence (écart) jelst ,tu 'prémií. (Viz
P i s k o, HR, sk 234). - D voj p r é m i o v ý obchod jest tu tenkráte, když
pJ.atilel p'rélffi~e má 'práIVo urči,tou kIY'antHill cenných palpírů z'a smluvenou centU
proHstmně buď dOld,aH neb.o za tOUIŽ cenu nd ní požaJdov,ati, kde tedy má
volbu mez!Í práIVním pOrs1:,alVením kupittele a pl"o.d:aJtele. ~ .ohchodem »n a
dal šído Id á v k ll«, »n a víc e«, téiž »n á ,s ob n Ý!l11« I(Nochge,schliH,
OptionsgelsclhaU, S.Ch!l:USiS anI fest und oHen). zOIVe se ,s:mlouvia o ko,wpi relsrp.
do,dávce určité kIV,antity zb:oží s 'PráN,em toho, Iktdo pr,emii p,latí, 'žáJdalti ne.bo
dodati jeMě ,další ISltej,fioou kvantibu. - Při ohcho:du š t e II á žní m (sltojném
Stellge:schiiflt, SteUagege,schaf:t) uděluje jeden kontrahen,t (proda.te,l š.tet1áže)
druhému (kupiteli šte.Iáže) p,rálVo, a;by tento dle vo,1by Sivé v určitý .den mu
jistou kv,a,TI!titu buďto za ,smluvený nj,žší kuris dud.al, Hlneho ,old něho za smluvený vyšší klull'ls o.dehratl.

Při obchodech takových nese rse pravý úmysl stran zhusta
n i k o I i k e s k u teč n é cm u dodání re~p. odběru, nýbrž jedl
k z i s k II d i f f e r e n c e mezi kursem skutečným v den dopadu
a kursem :.smluveným j obchody takové zovou se »d í f f e r e n č n Ím i«f a nelze je pak vzhledem k této intencí !Stran pddádati za
smlouvy trhové. Právní povaha differenČrních jednání je spornou;
z hlediska práva našeho, dříve rakouského ,(§ 13 zákona bursovního z 1. dubna 1875 č. 67 ř. Z., čl. 25. uvád. zákona k civ. řádu
soud., čL 29. uvád.zák. k řádu exek), dlužno při nich použiti
norem občanského práva o hře a sázce, i v.zniká tu.díŽ Z nich o sobě
jenom obligace naturální; ovšem cít. ,§ 13 bur:sov,ního zákona dl epřipou.ští pří rozhodování právních sporů z bUTlsovních .obchodů
námi tku, že nárnk zakládá se v differenčním jednání, jež za hru
neb sázku jest posuzovati.

90
Při obchode,ch differenčních nebur.s.ovních zŮJsltávásLce námitka _b pří
pustnoujbylo-li však věřiteli z nich Již plněno, nelze plnění požadovati zpět
(§ 1432 obč. zák.); rovněž nerLze zajísté odpíT.aH 'smluvené (dobrovo,1né)kom~
pensaci ,IP i s k o, str. 241). Též nelze žádati zpět hotovosti, které 'Zákaz~ík
bankéři jakožto »zálohu«, »úhl'ladru« nebo »lj1stotu« napřed pla1il, nehoť nej-de
tuo zástavu, nýbrž o »předchoIZÍ z.apLacení difference« (R a n ,d a v »Práv~
níku«, 1902, s,tr. 381). ~ Napl10H ,tomu jiné objeM,y než peníze, na př. cenné
papíry neboz.boží, d,ané na úhradu nebo jako jisto,tu, bude Lze po.ža,dovati
zpět, ježto pro ,pohledávku nežalolV.atel'nou vesmys,lu §§ 1271, 1272 obč. zák.
nelze platně záSltavu z.řLzo,vaH (R a n d.a 1. c.; souhlasně též P i s k o HR, 241).
Také může býti po-dle čl. 25. !Uvád. zákona k civ. soud. ,řádu požado!váno
zpět to, co bylo plněno na základě nálezu ro:zhod,čího soudu bUl1So'V,ního,
jenž při neb'llrso·vních obchodech ,differenčnkh nes'p'rávně rpo,souc1il nebo nepřihlédl, k námitce výše dotčené, a došlo-li ke prohlášení nálezu toho neúčinným k žalobě v t,om směru zákonem ,dopuštěné.

Přísná

obmezenÍ co do Jistých obchodů bursovních zavedl zákon ze 4. ledna 1903 čl. 10. ř. z. i(jímž zákon bUl"sovní.z roku 1875
byl z části pozměněn a doplněn) stran b u r s o v n í c h t e r m in o vý c h o b c h ,o d ů v p I o d i n ách a t o var ech ml Ý DS ký c h. V ,§ 10 zlapovídají se totiž bursovní ,obchody takové,
rovněž i stanovení usancí a podmínek pro ně; podle ,§ 16 jest obchod takový právně bezúčinnýmj rovněž i příkazy- a spolčení .se
k uzavírání nebo zprostředkování obchodů těch; právní bezúčm
nost !Stíhá i složené ji!S-toty a uznání dluhů; vše, co bylo plněno
ke skoncování obchodů těch, může býti ,do 3 let -od jich uzavření
zpět požadováno. V § 17 stanovena pak i sankce trestní na. živ:
nosteJ1JSké uzavírání nebo sprostředkování takových obchodů, ,)akoz
i na svádění k němu (přečin). (Srovn. Ran d a v Právníku 1902
1. c.). !Prováděcí nařízení jsou z 3. dubna 1903 čís, 78 a 79 ř. z.
'Poznamenati jest, že ty t o termínové obchody se síce zevním sv!m
průběhem značně po,dobajíohcho,dům differenčním, že v.šak liší ,se ~d ~l1ch
úmysllem st~an, jenž nesměřuje výhr,adně k vyr~vnání differ:,nce: nyhrz yke
skutečné.mu 'plnění, třebas vzájemné záva.zky -dusledkem zanzem naznacených v § 11 cit. ·zák. značnou měrou mohou se vyříditi vzájemným zúčtováním
a vyr,ovnání,m difference.

p o 'z nám k a. V Uhrách nebylo zákona obdobného s rakouským čís ..
10/1903. Teprve čsl. zákone~ z 15. února 1922 Č. 69 S.b: vydány t~ké pro
Slovensko a Podkarp. Rus předpisy přilé.hající z valné mtry k normam rak.
zákona č. 10/1903. - V §§ 15 a 16 dána též definice bursovnich ob~hodů
a prohlášeny tyto za absolutní obchody ve. sn;yslu § 2~8 uh:,r. ~hch. zák. :Blíže jedná o cit. zákonu z r. 1922 Do ml n 1 k ve svem pnspevku do Vedecké Ročenky Ifakulty .brněnské II. (1923) pod čís. 13.. své úvahy.

HLAVA II.

o
{čL

kupecké komisi.
360,-378, obch. zák,).

§ 30.
Pojem a předmět kupecké komise.
Obchodní zákon vychází z pojmu k o m i s i o o. á ř e (čl. 360.),
jejž označuje jako toho, kdo po živnostensku vlastním jménem na
účet příkazce (komitenta) obchody úzavírá; čl. 378. vztahuje pak
předpisy titulu 3. knihy IV. ohch. zák. i na případ, kde kupec n ekomisionář uzavírá jednotlivý obchod vlastním jménem na účet
příkazce. I možno tudíž definovati sml o u v u k o m i sní čili
krátce k o m i s i v technÍckém smY'slu jakožto sml o u V u, k t er o u ž t o k u pec II pro voz o v á n í s v é ž i v no s tip ř ijím á pří k ta Z U Z a v ř í ti ob c h o cl v e v I a s t ním j m éfl U na ú čet při k a .z ují c í h o . '
Komise tvoří užší kruh v pojmu smlouvy příkazní čilí m·andátu, vyznačující se jednak ve směru objektivním: -zvláštním obsahem příkazu (t. j. u z a v ř í t i ob ch o d ve v I.a st n í.m j m én un a ú č e -1 man d a n ta), jecLnak ve směru subjektivním:
vlastností - m a fl dat á ř e jakožto k u II c e u provozování své
živnosti.
Lišiti jest k o [ l l i s í od příkazu k pouhému spr -o s tře d~
k o váD í obchodu (příkaz sprostředkovací, makléřský). dále od
příkazu k uzavření ohchodu j m é n e m man da o. t o v Ý m (.pří
kaz. zmocňov.ací). Komisionář - ,a to ať živnostenský (čl. 360~)
ať příležitostný ,(čl. 378.) - není zástupcem v pravém smyslu, zástupcem »přímým«, nýbrž jen t. zv. zástupcem nepřímým čili náhradníkem ,(Ersatzmann, Zwíschenperson); z obchodu jím s tře ti
osohou uzavřeného - jenž zove lSe obchodem prováděcím (Ausfíihrungs-, Ausrichtungsgeschaft), - jest zavázán i oprávněn vůči
třetímu k o m i s i o n á ř sám a má vůči komitentovi jen povinnost přenésti naň hos,podářlSké výsledky uzavřeného obchodu (čL
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360. odst. 2). (V tom rozdíl od poměru ·obchodní plné moci resp.
mandátu zmocňovacího.)
Zda-li jde in concreto o mandát zmocňovací či komisní, jest
quaestio volunt.atisj pr.aesumuje se však při mandátu k uzavř·ení
obchodu k u p c i -jako t,akovému uděleném příkaz k o m i sní.
Arg. čl. 360., odst. 3.
Obsah jednání komisí přikázaného může býti různým í nesmí
se arci příčiti povaze obchodu {čl. 360., 378: »HandelsgelSchafte«).
Případem zvláště důležitým je8t kormilSe ke koupi nebo prodeji (komise nákupní, pr·odejová, Eínkaufs-, Verkaufskommission), pro
kterou obsaženy jsou v zákoně též některé normy zvláštnÍ. Komise směřující k uzavření dopravní smlouvy o zhoží z·ove se s p ecl i c í, komisionář pak s p e di t o r e m - a upravelna jest ve
zvláštnfun, čtvrtém, titulu čtvrté knihyobch. zákona.
Pro uzavírání smlouvy komisní má pr,aktický význ.am zvláště
ustanovení čl. 323.
§ 31.

Povinnosti

komisionáře

ze smlouvy komisní.

Jsou tyto:

L Komisionář má povinnost provésti přikázaný .obchod,.s p é č í
řád n é h ok u p c e v z á jmu ík o m it e n -t o v ě P odl e p ř Í-

r
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k a z u čl. 361.
Odchýlil-Ii se komisionář nedovoleným způsobem - z.anedhav
péče ,řádného kupce - od převzatého příkazu, má komitent podle
čl. 362. obch. zák dvojí právo: jednak nárok proti komisionáři na
náhradu škody i ušlého zisku {čl. 283.), jedl11ak 1. zv. právo odmítací ,(ZuriickweisungsrechtJ, není totiž vázán ,obchod komisionářem
uz.avřený pokládati za splnění příkazu, t j. za .obchod uzavřený
na svůj {L j. komitentův) účet.
Toto pravidlo č1. 362. jest pro některé případy komise prodejové resp. nákupní do jisté míry m o cl i f i k -o v á no. Náležejí sem:
a) případy čl. 363., 364., totiž nedodržel11Í 1. zv. I i mi t :l
k'omitentem pro přikázaný prodej nebo koupi stanoveného, a to:
aa) pr.odal-li komisionář ,pod limitem (t. j. cenou komitentem
určenou), povinen jest nahraditi komitentovi differenci v ceně,
1e č by dokázal, že prodej il1 e m o h I býti u.skutečněn aže provedením .jeho komitent byl škody uchráněn;

bb) překročil-li komisionář při limitovaném nákupu limito,
nemuze komitent nákup odmítnouti, nabízí-li se komitSionář, dávaje zprávu o provedení přík.azu, nahraditi differencí v ceně; mimo
tenlo případ může sice komitent nákup odmítnouti, musí však
učiniti tak bez odkladu po došlém ho nákupním oznámení, an by
jinak již ze zákona nákup za schvále,ný byl pot.dádánj

,

b) podle ,čl. 369., odsl. 3 neoprávněné udělení úvěru komisionářem třetímu kontrahentu při komisi prodejové: toto má pouze
účinek ten, že jest pak komisionář osobně vůči komit·entovi zavázán trhovou celnu ihned zaplatitij dokáže-li, že by talo při prodeji za hotové byla menší, zavázán jest platiti pouze tuto menší
cenu, resp. - nedosahuje-li tato ulSt.anoveného limita - také ještě
differenci až ík limitu podle čl. 363.
II. Komisionář má - pod náhradou škody (čl. 283.) - dávati
,komitentovi z p r á v y, které v konkrétním případě podle uvážení pečlivého kupce se jeví k šetření zájmů komite,ntových žádoucími (čl. 361.). Zvláště důležitou jest tato .p o v in n o st
z p r a vo v ,a ·c í stran pro v e den í př í k ,a z u, které má komitentovi bez odkladu býti komisionářem .oznámeno i(čL 361.).
Zpráva o provedení přika:z,u děje se zpravidla t. zv. předběžným o.známení.m, po němž teprve náslc.duje »vyúčtování« čili»o.dpočet«, t. j. zpráva
o provedení věci v účtě komitentově. (F r či hli c h v Práv. 1923, str. 454 sl.)

III. Stran kG m i sn.Í h o z b o ž í - totiž takového, jež
komisionáři buď od komitenta z důvodu komise, .anebo .od třetí
osoby pro komitenta odev.zdáno bylo - jest komisionář, pokud
je u :sebe má, :schovatelem, má totiž povin,nost c u s to d i a e,
ruče v příčině ztráty a poškození jeho za culpa levis {čl. 367., 282.
obch. zák.); za náhodu neručí. P.ovinl!lDlst zboží pojistiti má jen,
byl-li mu v tom směru dán příkaz (event. i »mlč.ky«) čL 367., odlSt. 2.
IPro nákupního komisi·onáře-hankéře opatřujídho určité cenné p1apíry
(: akcie a zatímní jeryich listy, dílčí d,luž.ní ú;pi,sy počílt:aljk v to ,záls.tavní Hs,ty: J
jiné cenné papí.ry, pokud js,ou .zas.tupitelné kromě plapÍrroN'ých peně.z) st'a.n oví 'i ,
zá,ko? »0 p 0v~ i n n o s t ~ ch b a n.~ é, ř ~ při ú s c ~ 0, věc e ~ n Ý ch pal,
pl r u« z 10. rlJn.a 1924, c. 24,1 Sb. jlste zav.a:zrky: Uklét1da mu totIž v § 5, ab ýf
dodan~ ~u p~píry. do 5 dnů, n:ryd.al-li j~rCh dříive, uloHl do Úrs.cho,vy »j e dl'
not 11.v e«, J'SOU-ll slosovrutdne a:nerbo zje.dnány n.a Ilák,hdě (ot.j. výměnou
nebo vý1ko,ne:m Ordběrných práv)· palpírů v ije,dnot.Hvé ú.schově již jsoucích,
jinak do ús.cho'Vy »S o uhr II [ l é«; dále má hankéř prorvé,sH zápis opatřených
papirů do z:vlášrt.ní.ch ohchodních knih ve,dených o těchto ú.schovách (§ 5 I
ve spojení s § 1). PrioN'e,denÍtm zápisu toho předlálZí na komi,fe:nta vlaiSlt:nictví
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~ostoupeny - v poměru komitenta ke komisionáři a jeho věřite1um za pohledávky k o m it e n t o v y,

t~kťo zrupsaných prupirů aj.dle-H o cenné prupí'ry souhrnně us,chované, vlast-

nictví takto uschovaných papírů téhož druhu ve množství pro něho zapsaném, ačli přecho.d vLastnictví se p'odle ustanovení platného práva již neu!skutečnil (§ 5 II). S přechodem vlasli:nktvi pa.pílTŮ na komitenta stává se hanké.ř
je,jich uschovatelem .(§ 5 JJI).1)

i:

Obdržel-li komisionář zhoží z transportu ve stavu zevně

Z domácí literatury vÍiz: S e .d 1 á č e k,
(1915), hl. HL a TV.
2) Viz H e 1.1 e r, Svépomo.cný prodej, str. 101 násl.
1) Srv. výše § 12, I, 7. -

smlou<vě schovací

1'

•.

v

. .

v'

Za splnění pohledávek vzešlých proti třetímu kontrahentovi
~ ,.obchodu pro~áděcího ruč í komirsionář komiteil1tovi jen v ý_
!l k o u, tohz: když ručení takové buď výslovně převzal anebo

n:

2

O

~'~ k~onkurtsní podstalty komisionářovy; komitenlÍ má

. r., re,sp. pTI
exel~,cl sm~ ~rtt1 v,edené v takové po-hledávlky žalobu exdsní pa,dle § 37
e~. r. - D~le jes.t hm vy;sl~ven.o, ž,e komisÍonář nemůže pohledávkami těmi
bEze
v .
h
k komItentova c1i,siponovati: tedy ani J'e pVre'VélJ··dVt·
e I n.a OISO,b y treh
. .. svolem
am vj~C vy onáv,atij jinak by ručil kouúten,torvi z'a náhr,adu škody z toh~
we~~
.
1..."

p.atrně poškozeném aJ.eb vadném, má p.ovinnost hájiti vůči dovoz-

níkovi resp. plavci zájmy komiteil1tovy, spolu pak komitenta o tom
zpraviti: čl. 365., srovn. čl. 407., 408.
Za určitých podmínek může komisionář provésti 1. zv. s v ép -o m .oe n Ý pro dej (»dobrov.olný«, mimosoudní) podle čl. 343.
na účet komitentův. ) Případy tyto jsou:
a) za pocLmínekč1. 365., odst. 3 (zboží došlé ve stavu poškozeném nebo vaooém vydáno jest zkáze a jest nebezpečí v prodlení);
b) za podmínek čl. 366., .odst. 1 (: na zboží, t. j. na substanci
jeho, nastávají změny hrozící poklesem jeho na ceně a není času
vyžádati si disposice komitealtovy, resp. komitent otálí ji uděliti) í
c) podle čl. 366., ,odst. 2, kdy komitent, ač podle stavu věci
k tomu zavázán, otálí zbožím disponovati.
Arci musí se komisionář také v příčiil1ě tohoto prodeje dáti
véstí péči řádného kupce (zás.ada čl. 361.).
IIV. Komisionář jest povinen komitentovi k žádosti jeho .o pr.ovedení komise poč e t k I á s t i a· v y cl a t i m u, c o týž
z obch.odu může p·ožadovati (čl. 361.). Povinnost
prvnější {klásti počet) není v zákoně blíže určena, a bude dosah
její posouditi podle konkrétního případu resp. podle zvyklosti obchodní (náleží sem zvláště složení účtu, předložení dokladů atd.).
V přLčině závazku převésti na komitenta hospodářský výsledek
provádědho .obchodu (by1tě uzavřen »na účet« komitenta), jest
uvésti, že náleží komitentovi veš ker Ý výtěžek .obchodu toho,
i když pře vy Š II je meze komitentem ·očekávané resp. zamýšlené (čl. 372); náleží sem zvláště povinnost komisionáře vydati
věci zakoupené, vy,platiti strženou cenu trhovou .a zejména postoupiti pohledávky z prováděcího .obchodu jemu proti třetímu kontrahentu v.zniklé (č1. 368., odst. 1). Stran pohledávek těchto usta- •
novu,je 2. odst. čl. 368., že pokládají se - pokud ještě nebyly

N elnáležejí t:,d.y

p.f[ konkursu kO.ffiISlOnarove vylučo.vad nárok po,dJe § 44 konk

Je-h ručení to v místě závodu jeho obchodní zvyklostí (t. ~v. delc:edere - ruče,ní) čl. 370. ohch. zák. Třetím případem osobního
~avazku komisionářova z jednáni prováděcího vůči komitentovi
1e,st výše zmíněný případ čl. 369., odst. 3).

Při. komisní koupi směnky není komisionář vázán vstoupiti
v r,adu lnd-osIS1antůj učiní-li to však, musí se tak státi způsobem
pravidelným a bez výhrady čl. 373.
v

P,oIZ'l1.~menlaJti je,~t, lže po,dleřáldu konkursního ,(§ 45) ,a <vyrovn.adho (§ 22)
zlO. IP'r-ůJsllllce1914 c. 337 ř. z . .může nákupní komisionář žádati ·zpeVt b v.
od 1 ' k
't t . .. h
Z OZl
, es ane . oml en OVl z Jtné. o místa .a jim ještě ,zcela nezaplacene'
h"
J'
V.v· v k '
k k
' za ajen- 1
v Ipncme . .omI-tenta on urs nebo řízení vyrovna,cí '(právo t
t'h' V
f I
h'
.
. zv . .s 1 aCl, ero gungs,r~.C!' t, ,dro1t de sUlte)j nemá však tohoto práva došlo-ll' zb V'''v v d
h"
.
v.
, k
, . o Z l JIz pre
za. ajemm nzem onkursního resp. vyrovnacího na místo určení a pV vl
d t
. k 't t
b .,
res o
'kl d
t h .
v e enc1 oml en a ne! ,JIné oso,by pro něho (Srovn výv
smlouvě, § 28.)
.
.
. s e vy a, o' rove
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§ 32.
Povinnosti komitentovy ze smlouvy komisní.
Tyto jsou:

1. P.ovinnost nahra,diti komisionáři aJ. á k 1a d y nutl11ě neb
užite'čně k účelu provedení komise učiněné: čl. 371., .odst. 1 jcf.
č1. 290.
II. P 'O V i n n .o s t z.a pIa t i t i k o m i s i o n á ř i pro v í s í
byl-li přikázaný obchod vy říz e n {»zur Ausfiihrung gekom~
men«). Obratem tímto jest po svědectví protok'Dlů rozuměti realisaci přikázaného .obchodu, tedy zpravidla úplné splnění jeho se
:strany třetího kocntrahenta. Za obchody ve smyslu tomt.o nevyří-

I
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zené nelze provisi žádati, leč by to zvyklost oObchodní sebou při
nášela {zejména na př. když komitent příkaz prode,jový odvolá a
žádá vrácení zhoží komisionáři odevzdaného: 1. zv. provise vydávací, AusHeferungsprovision) čl. 371.
Stíhá-li komisionáře buď podle úmluvy nebo obchodní zvyklostí ručení delcredere, má nárok na zvláMní odměnu, 1. zv.
delcredere provÍtSi, čl. 370., odst. 3.
Zááon poskytuje komisionáři k zabezpečení pohledávek, jemu
proti komitentovi příslušejících, zvláštní prostředky. Jsou to:
a) z á k 00 n n é z á s t ta vn í p r á v o na zboží komisním
podle čl. 374., ·odst. 1, pokud je komisionář ve své dztenci má,
anebo jinak - zvláště konosementy, listy náložnými nebo skladními - jím může disponovatP) Toto právo Ijest .širší než zákonné
zástavní právo speditora a dovoznÍka, přisluše.jíc komisionáři jak se z výpočtu čl. 374. podává - i pro pohledávky s komisí jen
souvislé čili k 'O II n e x n í, jakož i za pohledávky z běž n é h o
ú čtu v o bc h ,o d ech k o m i s il1 íc h. Předpokládati jest při
tom arci, že ,ZiboOží komisní Úest vlastnictvím komitenta, neboO že
bylo komitentem .s vůlí <třetího vlastníka odevzdáno komisionáři
jako zboží komitSní, anehože jsou tu alespoň podmínky čl. 306.,
odst. 3. (Viz výše § 16, I.)
K platnosti přivádí se, zákonné zástavní právo komisionářovo
soudním prodejem podle čl. 310. {čl. 375.), a má prioritu vůči
ostatním věřitelům komitenta (viz arci č1. 411.)
Jisté obmezení 'Pl1O ro:z,s,ah zákonného zásltavního práva klOiill1si-onáře
usta.novulje § 9 !Zákona č,. 241{1924(vlz výse w § 31 plOd ,TliL). Týče se to pří
:p.a,dů, k,dy .bankéř OIde'V.ZJd,al cenné ipaJpiry ,(§ 1 .odst. 1 zák.) j,soucí v ,jeho
úscho.věať je,dnotHvé či :souhrnné r(§ 1 odst. 2, § 5 ods't, 3) třetí osobě rv tuzemsku ke zCÍlzení,a;nebo d,aI-li udělený mu příkaz na opatření Ipapírů provésti v tuzemsku OIs,ohou t.řetí. Tu jest totÍlž povinen sdělHi Ipři tom, ie jde
ozdzení papí,rů cizích (ne jeho V'1.aJstnkh), ,res1p. o opatření Ipapírů na CÍ>zí
účet. Sdělení tOlto má z,a právní ná,s,ledek .zúž.ení ,zákonného zaJstavniho Uakož
i .zadrž.Ů'vacího) ,práv.a os·o:by třeH. Kdo obdržel ,takové ,s,dělení, může totiž
na cenných pa:pírech m'u vy,daných neho jeho ,pmstřed:ráC'Ívtmopatřených.
uplatňorvati sivé .zá:s'lavní nebo zadržlOvacÍ prárvo jedině pro t,a,kové ,pohledávky za svým příkazcem, kte<ré na základě tohoto ·příkazu vznikly. - Srv.
též výklad výše v§ 18 č. 1.
1) Pro trvání zástavního práva dostačí tu zajisté i disposiční možnost
prostře,dečná, na př. skrze speditora, 1emuž komisionář zboží k zaslání odevzdal; důsledkem mandátního pomě,ru může tu komisionář po přípa,~ě dis,ponovati zbožím i v poměru dovozním, vyžádav si na př. na spedltorovl.
aby jakožto odesílatel dal dovoznÍ-ku ».clOntreoI'dre«.

b) Právo uhr a d i rt i se pro nároky pod lit. a) vytčené
z p o hle d á vek pro vád. ě c í m o b c hod e m I(zákon tu ne.
přesně praví: »KommissionsgelSchafte«) založených s předností
před komitentem a věřiteli jeho: čl. 374.~ odst. 2 :(výjimka vůči
čL 368'., odst. 2).
Někteří ,udělují }kom~sdiOnáři: lze č[. 37.5. právo prodaH ZlDo'ží komi:SIIlí, jež
jest jeho vtaJstni ctvÍiill, - k,teré tedy na pi. při komisi nákUiPJlí pI'O komUenta
~akiQ.upil, jeIDIU však j.eště 'l1eo,deVlzdal - p o IZ P Ů S o lb u prodeje \Zástavního po,d.Ie čt 3,10. a učÍlnÍlt[ s·ez ,výltě~klU .Zlatpr,arvena. Jiní spatřují ,ve čl. 375.
pou,ze p,ře,d!pÍls -o výkonu .zásta'Vllm,o prárva IPlOdl.e čl. 374.
P'o,zname.nati jels!l:, že nároky kOiffiÍlsionář'ovy podléihají k.rátkému I(tři
letému) promMení podle § 1486 čís. 1 ohč.. z. ,(3. d~lčí norv.)..Přech01dné IPT'Odloužení této .1hůty vy.slorveno nařízenLm vláJdy R.ep. čsl. a; JO. hře'z:na 19122
Č. 97 Sb. ,na .zákLadě zmocňorv. IzáJk'ona č. 337/1920.

Komisionář

§ 33.
jako samokontrahent.

Při koOmisi ke smlouvě trhové, a to komisi jak nákupní tak
prodejové, má komisionář - není-li to komitentem vyloučeno ia určitých podmínek právo, aby sám v 00 b ch o,cl v s t o u p i I.
t. j. komisní příkaz nákupní provedl dodáním zboží komitentovi
jakožto prodatel. příkaz pak proOdejový odebráním· zboží jakožto
kupitel. ZákoOnnou podmínkou toOholo t. zv. p r á va s.a m o k on·
tra h o v á ní· c 1 s a m o 'V s tup u komisionářova (Selbsteintrittsrecht, Selbstkontrahierungsrecht), nebo-li· jeho vstoupení
v obchod jako s amok onlrahenta , Jest podle čl. 376., aby zboží r
jehož se komHovaný nákup nebo prodej týče, mělo cenu b u r~
s o v n í nebo trž n í.1(RatioO legis: jinde by zájmykomitentoOvy
byly příliš vydány event. .újmě se strany komisionáře).
Vstoupí-li komisionář v obchod, má o tom komitenta ihned
zpraviti (čl. 361.).
Právo slrumo'VIStupu, jež má IPovahu IZ.vláštniho ,to IZN. utvářecího práNa
ve sm)11s1u doktriny,1) p·r-orvá.di ,se prohlášením kmoÍisi-onářovým o IsamlOlVIstupU.
projevem to :povahy jednoskaiIlné, arci vš.ruk »,dochůdným«, t. j. takovým, že
ku .právní jeho. účinnosti se vyžaduje, a.by ku protLsl.raně dOŠilo . .Pouhé prohlášení »koupili jSiillepro Vás«, neblO »přenecháme Vám« illieproje1vuje .ještě
samovstup, aniž ho však vyluču:je. - Správně Fr ohl i c h'V >~Právniku« 1923,
s,tr. 455.
i} »Gestaltungsrechte« podle terminologie SeckeJ.ovy. Dáte je lIZe dělirti
(s Tuhrem) ve práva zakládací, změňovací a zrušo,v.ací. Samo'Vstu.p jest 2lmě~·
ňovacím právem utvářecim.
.
Prof. Dr, Karel Hennano-Otavský. O obchodech.
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Podle ,§ 6 vyse dL zá:konač. 241/1924 1(0 .povmnostech bankéř11 při
úsch<YVě cennýlch LPa\pí,r11) jest nákupní komisionář, jenž 'prohlásil, že cenné
papíry dodá sám j,a;ko pr-o,date,l,povjnen vynaložiti péči ,řád,. kupce, aby do
5 d,n11 po od,es-Iání ,zprávy o pmve,dení příkazu {;,enné Ipapíry způsobem
v § 5 cit. ,zák. vytčeným pro komitenta uložila ,zapsal; to odpadá, vydávají-li se pialpío:y lmmÍ,tellltovi před ,uplynutím zmíněné lhůty.
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HLAVA III.

Jsou-li tu podmínky čl. 376.,jest komitent - neoOznačil-li komisionář ve zprávě své ·0 provedení příkazu osoObu jinou jakožto
prodatele resp. kupitele - oprávněn žádati plnění od komisionáře
jakožto samokontrahenta {čL 376., odst. 3).
Účinky ·samOlvstupu, t. j. přeměna IPoměru komi:sn~ho v poměr trhové
smlouvy nastávají {udí-ž ve dvou případech: 1. disposici komisionáře: samov,stup dobrovolný; ,2. disposicí komitenta, ne,byl-li ve ,prováděcí zprávě tertius
po'jmenován:samovstup _z hlediska komisionáře po případě nedobrovolný,

o

§ 34,

",

1. S p e d i c í .označiti lze krátce jakožto k o m i s i vztahuJ'ící
""--se k uz.avrem
v,
s m 1.a u v y tra n s p.o rtn íj jest totiž' smlouvou,
ktero~ k~pe,c u proOvozování své živnosti přijímá příkaz, ,obstarati
vlastmm Jmenem na účet ,příkazce zaslání nákladu ,(Giiterversendung) dovozníky nebo plavci, eL 379.,388/)

Komisionářova povinnost .ke kladení počtu redukuje se -

je-li samok.oOntrahentem -na povinnost průkazu, že burs·ovní nebo
tržní cena z doby provedení příkazu byla zachována. Též komisionář samníkootrahent jest ,oprávněn žádati oObyčejnou provísi a
zapravení útrat při provádědch obchodech tohoO druhu s třetími
pravidelných (tak n.a př. makléřské coOurtage), i(Č1. 376., odst. 2).
(Vychází se z toho, 'že komisionář sám .obchody s třetími uzavřel,
aby moOhl v .obchod vst.oupiti).
Za dobu uzavřeného -obchodu pokládá se doba, kdy .a d ev zdá n a k 00 des lán í z p r á v a o pro v e .cl e n í pří k a'Z Uj dojde-li komitentovoO odvnlání příkazu ke komisionáři je.ště
před touto d.obou, nemůže komisionář již v obchod vstoupiti
(čL

377.).
IPrávní povaha samnvstupu komisi.onářoOva jest v doktríně
-velmi spornou, zejména co do otázeík, pokud práva a závazky
komisionáře jako takového sam.ovstupem pře ch á zej í ve
práva a závazky ze smlnuvy trhové. Ve směru tom lze povšechně
:řícÍ, že pro .období před samovstupem a pro samo provedení samo-vstupu r.ozhodnými jsou normy 00 poměru komisním (péče komi.sÍoonáře 00 zájmy komitentovy), pro .období po sam,ovstupu normy
o poměru ze smlouvy trhové, tedy zejména předpisy o přechodu
nebezpečí, .a podmínkách správy .ao pr,odlenÍ. kontrahentů.

íP o zná m k a. Na SloOvensku platí o komisi předpisy třetího
:.oddílu 2. čá~H obchodního zákona ,(§§ 368-383) s -obsahem ve
blavních rysech shodným s ustanoveními vše.atb. ,zákona obchodního čl. 360 ..:-378.

spedici.

(Čl. 379.-389.).

S~edi~e jest zvláštním případem komise, pro který 'jsou obch.o~lffi, zak-onem stanoveny v titulu ,čtvrtém IV. knihy některé
specmln1 normy; pokud není těcht.o, podléhá zásadám o komisi
(čl. 387.).
Spe,d,lcí v, t~'cth~k~kém Slvmyr~:lu ue~í smloulV,a 10 [prorvedení transpo.rtu
nebo o uschovant veCl uzavrena spe,dlto'rem, pokud jest transport r
uschorv' , ht
'
bLl
. es,p.
.
. ~'ll1
.avmm Ol I~,anetffi sm~O:tlivy;' jlsou-Ji ,t'O Ijen čÍnno,sH v pOiffiocném
vztahu
směřul·,'ícíiffiiU
k. o'bst
" cl'O'p,raJvy
'kl d )ISOUCI
dl kuv hl:alVmmu o.b:s,ahu smlouvy
.
'
,
I \ larallll
na a u pOl ·e cL 379, nev'adí to 'P'0:va1ze IsmlOiUivy Ij'ako !slpe,di.ce,

jako komisionář vůbec - p 00 v i ncl TI é h o kupce
(cl. 361.) j pouhou applikaci zásady tétoO .obsahuje čl. 380. vytýkaje
~;l~ště též ~I.l!Č~~í speditorovo za c u I p a in e I i gen d.o v pří
cme zyolenych JIm dovozníků, plavců a mezispeditorů. Za pomocné
.osoby, jichžto jinak používá při provedení příkazu spedičního, ručí
naprost~ ?odle § .1313 a) .obč.zák. jakožto z-a pomncníky při plnění.
Dov,ozmcl, plaVCI a mezi~peditoři, s nimiž uzavírá smlouvu vykonávajfceSlpediční příkaz, nejstOu ta~ovýnni p-omocník
. vt o
~
, I '
.
y, Jez
U~aVrel!ll sm ou vy s nllmi jest samo jíž plněním. I(Tak správně P i18 k o HR, str. 281).

II. S p e d i t.o r m á -

~ o s t pro v é s tip ř í k a z s d i I i gen c í ř á

•

. 1), Sp-e~itorem -:"e ,smy;slru to:mto není t. rzv.. ,spe1dito1' a,nn'Ončnf neboU

tnSevr!nl~ )enz .-:- ma~e u učlikl,ad.atelti. resp. podniků nov!nářských smluven

pausčlilnl 'oeny mserlní -

po,čítá záka:zníkům&v~'m za obst

vice (čl. 282. č. 5 obch. zák.).

1·

I.'
Y
,aranl mserce neco
V
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Co do pro v e den í spedičního příkazu, jakož i nároků
speditorovi tu vzcházejících lišiti jest případ trojí:
1. Pravidelně provádí se spediční příkaz u z a vře ním d op r a v n í s ID I o u V y, a to buď dovozníkem (sml,ouva nákladní
čili dovozní, čl. 390.), buď s plavcem (při námořní dopravě nákladu). Smlouvu tu činí spedítor vlastním jménem na účet přika
zatele (komitenta) a .jest tudíž podle terniinologře obchodním zákonem celkem zachová vané v p o měr u k cl o voz n í k u nebo
.p I a v c i ode s í I a tel e m (A b sender«,ct čl. 389., 391., 393.
a j.), kdežto komitent, jenž příkaz spediční udělil, jest z a s í I atel em .(»V e r sender«, cf. čl. 382). ,(Nedúsledně užívá obch. zákon sám ve čl. 384. v 1. větě slova »A b sender« na místo ~>V e rsender«, ježto má tím .označen býti komitent).
A1'1ci setkáváme se při české terminologii ~ešltě s nelsno.dou, že slPedi to,rská ži.vnos,t se usltáleně rv žívo,tě obchodním překládá slovem »,z,a.sLlélJlelství« a »Ispedito,r ,j!akož,toO živno.stník »,zasíJátel«, coŽ lslovně o,dlPo/VLdá ně
meckému »Ve,mender«. Zhl e ,cl i 's k a sml u v n í hop .o m ě !l' 'll n á k 1 a dn i h o č i I i d o /V .o zní h o jest vš'ruk slPe;d~tor potd[e náz'VoiSLoví ohch. zákona »Absende,r« (olde,síla:teJ), k,dežto »Versende'l'« (,za,síILa..teJ) jest komi,telllt.
jenž s'pedični příkaz udělil ,(z,pravidla vlastník zhoŽí).

Prováděje spediční příkaz může speditor i další spediční
smlouvu uzavříti, :tak zvláště ,tehdá, když zasílá zboží dovozníkem nebo plavcem spedit'orovi jinému s tím, aby další dopravu
resp. dodání iboží adresátovi obstarali tento další speditor zove
se pak mez i s pe di to r e m {Zwischenspediteur).
'Nároky 'Vzešlé spedHoru ,proOlti _Ido/V1olznÍlkolVi 'relSlp. pm,H. me:zisip'e,dÍltoru
z,e SIlllloUlvy slpedHorem uzavřéné s nimi u rprolVwdění Iprr'ítkCllW 'srpe,dičního
může ~a:sílCl1tel uplatniti tepTIVe, k,dyž mu by,ly ce,dolvány. Arg. ,čl, 368. Ii ard
platí v \příčině nároků tě,chto t,a:ké 2. oldsltave~ téhož článku.

Po provedení spedičního příkazu má speditor proti komitentu
nárok na zapravení výloh nutných a užitečných jakož i provise
(čl. 371., 381.) i zejména co do dovozného (Fracht) nesmí žádati
částku vyšší, než kterou sám nese {čl. 381., odst. 2; cf. čl. 372.).
Z předpisu tohoto platí výjimka jen, když spedHor dohodl se se
zasílatelem (zákón chybně tu jmenuje odesílatele) nebo příjemcem
co do útrat dopravy o zvláštní pevné sazbě, zejména určenÍlJi
aversionálního .(paušálního) obnosu i tu může speditor bez ohledu
k výši skutečných výloh požadovati tento smluvený obnos, vekte..;;
rém jest v pochybnosti také již i jeho provise zahrnuta i(~l. 384·J~
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. " Jso:u to t. ZlV.eeny pře~Í'tn'ací {ti.bernahmlspreise, Obernahmsfrachten).
lež, býtv'a;í -za určilté je,dnotiky důležÍitějšÍtcrh druhů Zlboži ve zwáštních selZna~e9h udávámYI(Obe,rnahmsJ.iJs1ten«}. Výhody t'ak.ové pOlSfkytuje ISpedito'r na
př .. vzhledem k tomu, že opatřuje d,ovo,z t. zv: sběrný (Samme,lvet1kehr),že
to.tiž h!1Omadí menší zálsitlJky k dop1'laJVě celkolVé .j,ako náklad vagonový.

. Pii smluvených takovýchto pevných sazbách ručí pak spedltor - není-li opak vymíněn - po zákonu naprosto z a me z is ~~d i to r y a d o v .oz n í k y 'j í m z vol e n é ,(tedy nejen za
culpa- in eligendo).
Toto iakési zákonné' delere,d,eremčení speditorovo má ,úče,l ochrániti
komitenta proti e'V,ent. snaze spe·dHora, snížiti skutečné výdaje na úkor bezpečností a ,spolehHvosti dop,r.avy.

2. Speditor může provésti spedid také tím způsobem, že uza~
vírá smlouvu dopravní n a v I a s t n í ú čet, resp. používá ke
provedení spedičního rpříkazu smlouvy již dříve na vlastní účet
uzavřené, tak zejména, uzavřel-li generální smlouvu transportní
-o dopravě periodické l(má na př. najaty vagony neb lodě na určitý
počet cest) i tu jest p.ak nicméně oprávněn požadovati od kornítentla obyčejné dov.ozné, provisi a i zapravení jiných útrat s prováděním spedi.čního příkazu pravidelně spojených (čl. 383.).
3. Speditor jest posléze podle čl. 385. oprávněn - není-li
příkazem opak stanoven - splniti spediční příkaz i tím, že dopravu zboží sám pro v e cl e, že tudíž jakožto samokont,rahent
v dopravu vstoupí 1(: jakás obdoba případu čl. 376.). Tu má pak
speditor zároveň práva i povinnosti dovozníka, může však přes
to požadovati od komitenta jak obyčejné dovozné, tak i provisi
a zapravení pravidel.ných útrat spedičních (čl. 385.). Za osoby,
jichž při provádění dopravy používá (zejména n'a př. ,za zvoleného
jím dovozníka, s nímž činí pak smlouvu dovozní na vlastní účet),
ručí ~p'edítor v tomto případě tak jako doV'ozník podle čl. 400.
ohch. zák., tedy naprost,o.
" " V tomto Ipřípadě má praJk t1aiké adre,sM (de,stinatář, »p.říjemce«) pOldlle
ZálSaJd platnÝ'ch pil'O ponÍ-ěr dOlvo'zní přímý nárok n.a vydání Illákladu proti
spe,dito,rovi 'j,a:kožto dOlVo:zn~ku, kdežto jin.ak (t. j. ve příp.a.dech čÍls.l a 2)
nároku rtakO'vého nemá, je,Žlt.o vůbe,c nev,stwpuje ke sp,editorovi ve práviIÚ
poměri mohl by /Však elVent. nároky náhradní up,lalnLti prroti speditorovi ~en
jako e,eslsi,onář, ,n'a.byw jich po<stu(pem od komLt,en:ta ()~za:sí1ate,le«).

III. SpedH.or má jednak pro pohledávky své z poměru spedič
níh.o (p'r-ovisi, dovozné, náklady), jednak pak také pr.o zálohy (Vor-
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jedn~roční na spedítora bylo ,odesláno; jinak zanikají i námitky
pr9mlčením (čl. 386., odst 3). {A contrario čJ. 349. není zde .tudíŽ
třeba oznámení bezodkla,dného).

6chii.sse), jež zasílateli {komitentovi, Versender) na zboží poskytnul,z á k on n é z á's t a vn í p r á von a z b o ž í s pe di č
ním, pokud je ve své detenci má, anebo jím může disponovati
(čl. 382.).

~ V, S~ed~torovy ná["o~yze s'~:~ice podléhají -tříle~~m~ 'pwmlč,ení podle
§ i48~ ohc. zak. textovaneho 3. ,dI1cl novello-u. (Srov. lez vykla,d výše v .§ 32
na konci stran pŤechodného 'prodloužení 31elé promlčecí lhůty).

Vůči komÍlsio,nářolVu 'zák. Ipráwu Záis:t:a!Vnímu jelst sipedHorovo právo
užší:m:z pohledáiVek konnexnkh uve,deny tu jen zál0,hy, a chybí tu vůbec
pohledávky z běžného účtu. Též to,to zák. práv-o zéÍist,avní ,pro,vádí se soudním p,rodeje.m dle čl. 310. ohch. zák. (d. čl. 387. ,a 375.).

Poznámka. O spedid platí na Slovensku předpisy
čtvrtého oddílu 2. části obchodního zákona ,(§§ 384-392) s obsa-

Předpisy IČ1. 382., odst. 3 a 4 obch. zák. týkají se případu, kde
speditor používá ke provedení spedice mezispedHoréL Odst. 3 stanoví (podobně jako čl. 410., odst. 1 stran případu více dovozníků)
povinnost r'esp. legitimaci posledního mezispeditora uplatniti nároky, zvláště zástavní právo předchůdcovo. Odst 4 čl. 382. týče
se (podobně jako čl. 410., odst. 2 a 3) případu, že byla předchůdci
nástupcem pohledávka jeho zapravena; tu přechází pohledávka
ta se zástavním právem ipso iure na nástupce J(zákonná cesse),
takže soustředí se p.ak takovýmto postupným zapravovátllím veškeré pohledávky resp. zástavní práva předchůdců v rukou posledního speditora resp. dovozníka jakožto cessionáře l(čL 382.,
·odst. 4; d. ,čl. 410., odst. 2-4 a výklad v kapitole o s m 1.0 u v ě
n á k I ,a dní v § 37 sub. lIL, zejména co do kontroverse o povaze
nabytí práv podle čl. 410., odst. 2 a čl. 382., odst. 4). Takovýto
přechod práv uskutečňuje se zejména též zapr,avením cl ob í r.k y
na zboží váznoucí.

IV. Ža lob y pro t i s p e di t 'O r o v i pro z t r á tu, ú byt
nebo p o š k 'o z e ní zboží al!leb o p o zdě n é jeho dodání promlčují se ve lhůtě jednoroční; při dolosností speditorově v době
pravidelné (čl. 386., odst. 1 a 4). Při ztrátě počíná promlčení prů
během dne, kdy zboží mělo býti dodáno, v ostatních případech
průběhem Idne, kdy dodání vskutku se stalo {čl. 386., odst. 2). Dodáním dlužno tu rozuměti odevzdátllítransporlovaného nákladu,
jak správně P i s k o (HR., str. 282) usuzuje, destinatáři čili pří~
jemci, nikoli odevzdání jeho spedítorem dov,ozníku nebo plavci;
nehoť teprve odev.zdáním příjemci resp, v době, kdy státi se mělo,
hude moci přijítí v úvahu otázka, z,cla-li speditor dostál řádně svým
závazkům co do úkolu obstar.ati zaslání nákladu.
Námitky se ne promlčují {perpetuantur), j es t I i ž e oznámení skutečností nárok náhra,dnízakládajících ,do zmíněné lhůty

hem ve hlavních rysech shodným s čl. 379.-389. všeoh. zák. ob ch.
- Význačnější úchylka obsažena jest v § 386, podle něhož speditor, jenž se bez vážné příčiny odchýlíl od způsobu nebo druhu dovozu nařízeného komitentem, ručí i za »nehodu«; ručení toho
sprostí se tSpeditor důkazem, že by se nehoda byla udála i při přes
ném ,dodržení příkazu.

"
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nJnáleží smlouva o provedení dopravy námořní,
osob.

JJ dopravě

HLAVA IV.

O smlouvě nákladní (dovozní).
ODnÍL L

o

smlouvě

nákladní (dovozní) vůbec.

§ 35.
1._ Pojem smlouvy nákladní a její uzavření. Listiny

při

ní obvyklé.

1. Obchodní zákon vychází z pojmu d a v 00 zní k.a (Frachtfiihrer) jl) :jest jím ten, kdo po živnostensk;P;;vádí dopr.avu statků
po suchu nebo po řekách a vodách vnitrozemských ~(čl. 390.). Ve
čl. 420. pak stanoví se, že předpisů 5. titulu IV. knihy obchodního
zákona (věnovaného úpravě smloOuvy nákhdní) použiti jest též na
případ, kde kupec, jehož obyčejná živnost nezáleží v provádění
nákladních :jednání,ojediněle převezme závazek provésti dopravu
způsobu výše .zmíněného/) Jest tudíž s m I a u vou n á k I a d~L či dovozní, dovoznickou (Frachtges~haft, Frachtvertrag) v
technickém smyslu obchodního zákona smlouva, kteroužto kupec
u provoz·ování své živností přejímá za úplatu provedení dopravy
nákla,du po suchu nebo po řekách a vodách vnitrozemských. Nákladní smlouva jest zvláštním př~padem smlouvy cl ,o p r a vn í
(t ran s po r.t n í) a spadá, ,jako tato vůbec, pod pojem smlouvy
o zří z e ní díl a' «locatioconductio oOperis): opus záleží ve výsledku, aby náklad dopraven byl z místa odeslání :(Absendungsort)
na místo určení čili dodání {Bestimmungs-, Lieferungsort). Místa
tato nemusí býti geoOgraficky různá, nýbrž spadá sem i doprava
mÍst1J.í.
Pod pojem nákladní smlouvy ve smyslu obchodního zákona
1) Užívá se musit a též ná2'N1ll »povOl~níik«, vO'z!ka«.
2) Z čl. 420. lVyplývá též .správný smysl definice čl. 390.:Pl"o pojem
dOJVozníka není význačným, že transport provádí, nýhrž že po živnostensku
IP ř e jim á prováJdění t~ans!portu nákladu. Dorv·ozníkem jest tudíž i ten, kdo
oSám neprovádí transport, nýbrž dává transport jím převzatý prováděti osobou jinou, na ,př. jiným ,podnikatelem dopravy. - Přesně,jší jest v tom
směru defruc·e § 393 slo;y,en. (uhe,r.) a § 425 něm. obch. zák.

rovněž ne smlouva

Nákladem, »'statky« '(Gůter) ve čl. 390. o'bch. zák rozumí se nejen
zb,o'ží IV užším smyslu, nýbrž ;vůibec věci .k Idopravě ,se hodící,'Zejména též
dopisy. Ro·zdtLu nečiní, zd.a-tlictoIVoizník p:rová,dí dop,rarvlu olsohně či pomoci
cizí, zda-U dopravními pmstř,eidtky vl:asimíimi či dzíimi, fIOcvněž ne:zále:ží na
způsoblll IdoIPr>a1VYj' srprudá sem tudíž i také dDlpraN'a náklrudlll ,s:amohybného, na
př. dopra)VIa dobytčat jich pohonem pmváděná. Obchodní zákon má na zře
telí jako~to případy normální ony, fud·e užívá se nátklrudntho lÍIstu (srovn.
tento patfla~r,af nfže pocl Číis. lIíL); avšak není závady, hy POllliŽ&tO bylo před
pisů jeho také t,a;m, kde již z povahy smlouvy vypl.ývá, že IPoužití náMélJdniJho
listu jest po,dle irutence srk,an vyloučeil1o, tak n,a př. při mLs~ní ,dopr:aNě nábytku, pii nOlsičíich břemen. (Otázk.a sIPorná.) Na:pr>oti tomu různiti je1st od
smloUivy náklélJdní přílP ad , kde ke pro,yede.ní t;a.nISPOTtIll najímá se pOllize
síla tažná I(motolf), auebo zje,dnčwá jen pomoicná činnosrt: jLného rázu s dopravou slo,uvisíd, na .př.. smlouva o v!leku lodi i(Sc,hl~PPiVe'rtrag), o po,skytnUití
p.~přeže, o dOlpl'o,volZení nákla,du a op.atrování jeho při ctopnavě, o krmeni
dopravo'v,aného dobytka a j.j' OIVIŠ'em mohly by bý1ti »o;peira,e« toho d!l'U'hu
pře;vzaty také ,dQIV<Oizníkem ja,kožto vedlejší záJvazek

Předpisy 5. titulu IV. knihyobch. zák platí zejména též pro
náddadní smlouvu uzavíranou od železnic a jiných veřejný,ch ústavů
dopravnich, .zvláště .pak též pro nákladní smlouvu poštovní, pokud
v těchto případech nenastupují !předpisy speciální: čl. 421. O před
pisech pro železniční nákladní smlouvu r,ozhodnýsh srovnej níže
oddíl II
Zákla,dními specialními normami o n á ok 1 a.cl ní s m 10 u v ě .p o š t o v1837č. 240. Sb. z. s., dále řád pošty
listovní ,(Brief,post) z 6. listopadu 1838, řád pošty povozné (Fahrpost) z 12.
června 1838, ~akož i nařízení k nim vydaná. Na ~ákladě §§ 23 .a 24 poštovního zákona ,vydán t. zv. po š t o v ní ř á ,d nařízením ministra obchodu
i 22. září 1916 č. 3,17 ř. z. - ,Mezinárodní -čili externí styk poštovní upraven
ujednáními t.. rzv. SlVětové ,poštovní Ijednoty ,(Weltpostverein), posle,dně v r.
1920 v Madddě (publikována vyhláškou ministers,tva zahraničních věcLz 11.
března 1922 čís. 1011 Sb.) - Ručení pošty za ztrátu, úbyt a poškození zásilek
upraveno v § 2113 pošt. řádu. - Z domád literatury srv. poje,dnání F. V á žn é ho: ~ »0 'náhra,dě školdy vzniklé :z.a dop,ravy se zvl. zřetelem k dopravě
poštovní,železn.. a automobil. IV Česko,slovensku« v »Právníku« 1923, seš.
3.-8., zejm. stať v se,š. 6., dále kapitolu 3. ve ,s'Pi,se t é ho ž autora, citovaném
níže v po zn. 4.

aJ jsou poštovní zákon z 5. ,ustopadu

II. Smlouva nákladní jest smlouvou konsensuální; podstatným
obsahem jejím jest ujedrnání o dopravě nákladu, již dlužno provésti,
a o úplatě za provedení :dopravy, -1. zv. dovozném (Fracht)j není-li
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toto výslovně udáno, mml se dovozné podle event. saz'eb, resp~
dov·ozné obvyklé v místě a v čas odeslání ,(srovn. čL 383., 385.,
2. -odst.).
Kontrahenty smlouvy nákladní jsou jednak ten, kdo provedení
dopravy přejímá: d -o voz ní k (Frachtfiihrer) {ať 'živnostenský,
čL 390., ať »příležitostný«, ,čL 420.), jednak ten, kdo dopravu obje.dnává: ode síl a te 1 (Arsender) (čl. 389., 391., 392. čís. 3 atd.).
Tento uzavírá smlouvu nákla.dní zhusta na účet osoby jid1é na její
příkaz, te.dy jakožto speditor p~dle čl. 379. resp. 388. Tu pak
přesně lišiti jest jednak poměr spediční, jednak poměr nákladní;
ten, kdo příkaz spedí,ční uděluje a na jehožto účet doprava se
děje, nazývá se v obchodním zákoně »V e r s e iIl d e r« - zasílatel (jest to zhusta vlastník zboží dopravovaného).3)
Jakožto subjekt práv i závazků přichází v poměru nákladním
v úvahu po případě ještě třetí osoba, totiž ten,' komu náklad má
býti 'dodám: t. zv. pří je m c e :(EmpHi,nger) nebo-li des ti n at á ř, a dr e oS sát. Není-li udána za příjemce osoba zvláštní,
pokládá se zaň sám odesílateli i(AbseiIlder) {: odesláni n.a vlastní
adresu).

III. V poměru nákladním bývají vydávány hl,avně tyto listiny:
1. L i st n á k 1a dní (dovozní, Frachthríef; lettre de voiture) vydávaný odes.ílatelem dov-ozníkuj jest to otevřený dopis
odesílatelův na příjemce a má úkol provázeti náklad, i odevzdává
se po sKončení dopravy dovozníkem destinatáři. P,odle čl. 391. má
clovozník právo žádati vydání listu nákladního, ,ač-li právo to nebylo vůlí stran vyloučeno. (Někdy bude dlužno pokládati právo

tc již povahou případu za vyloučené, i když se tak výslovně nestalo; sro vn. výše čís. 1.). Obligatorním jest vydání listu nákladního
zpravidla při zásilkách nákladu v dopr.avě železniční. (Srovn. níže
oddíl II.)
Pravidelný obsah listu nákladního upr.avuje čl. 392. (Uvésti
jest zejména, že nemusí býti odesílatel podepsán). Nákladní list
není papírem cenným, nýbrž v podstatě jen listinou průvodní
o uzavřené smlouvě i(ČI. 391. ,ohch. zák.); ard však má vynikající
právní význam pro výkon práv ze smlouvy nákla,dní.
2. L i s t n a k I a d a c í nebo-li n á 1 o ž n Ý I(La des cheinJ
jest n.aproti tomu cenným papírem, totiž listinou representující zá3) O názIVOIs·lo'Vué neidti:sledno'sti v 1. větě čl. 384. O'bch. zák. a ne'shodě
v: če,ském náz'V.osloví pro název Slpe,ditora jednak jako'žto živno.s'tnika je,d.nak
jakožto kontrahenta nákladní smlouvy víz ,výše § 34 H, pod č. 1.
.

/

"Vázek skripturrtí, kteroužto dovozník zavazuje. se vydati náklad
k ru@.!!m.legítimovaného majitele papíru {čl. 413.). Náklad vydá
..se- . tu jen na vrácení listu náložného resp. po jeho umoření
(čl. 418.). List náložný bývá vydáván Ibuď na určité jméno (rektapapír), anebo na řad .(ordrepapír); v tomto případě ,jest índossovatelným(čI. 302. oheb. zák.). Není také právní překážky, ahy hyl
yc{áat na majitele, ač to nebývá zvykem.
3. p·o t v r z e ní dov.ozníkem odesílateli o přijatém nákladu
vydávaná. VYL5kytují se zvláště při dopravě železniční. Bližší srov.
v oddílu 11. 4)

§ 36.
2. Právní ' povinnosti dovozníkovy z nákladní smlouvy.
Dovozníkovi vzchází z nákladní smlouvy závazek uSKutečniti
dopravu nákladu na místo dodací a vydati· ho určené osobě ve
stavu neporušeném a v čas.
Blíže jest uvésti:
1. Dovozník má o pat ř i t i do p r a v u nákladu na místo
dodací jakožto dílo (opus); není povinen prováděti dopr.avu sám
(operae), nýbrž může ~ není-li jinak ujednáno - dopravu opatřiti
i dovozníkem jiným (poddov,ozníkem), s nímžto sám smlouvu nákladní jakožto odesílatel uzavírá. O takovémto případu jedná
čl. 401., -odst. 1 vyslovující ručení ·dovozníka za všechny- poddovozníky až k dodání.
\
2; Dovozník jest povinen v y cl a ti TI á k I a cl na mís t ě
do cl a ·c í m příjemci. Zákon sám přímo neodpovídá k otázce,
má-li si příjemce pro náklad v místě dodacím dojíti ,(náklad oclnooný, výběrčí, »Holgut«);· spíše však z norem obchodního zákona
(čl. 402., 403., 405.) vyplývá, že nákladní list i náklad má: býti
dovozníkem až ke příjemcídopraven, tedy jemu dodán (1. zv.
)Bringgut«, náklad přínosný, donosný, 'doručný).
Oba právě pod čís. 1. a 2. uvedené závazky mohou doznati
modifikace uplatněním ·0 des í I a tel o vat. zv. d i s p o oS i č
níh o p r á v a '(čl. 402.,405.), práva to, žádati zast.avení dopravYt
vrácení nákladu aneb i vydání jeho jinému než původně určenému
destinatáři. Takovýchto disposicí .()contreordres«) jest totiž dovozníkzavázán uposlechnouti, a to až do doby, kdy náklad do4) Srv. sp~s F. V á ž n é h o: O neijldůležitěj.ších l.í:stiná,ch uživ.aných při
nákl. ,smlouvě {Brno, 19J214),ilejmé:n.a str. 16 násl.
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../ c) n e cl o s ta t k y o bal u ' zevněn es e z na tel n Ý mL
praví se na místo dodací a aovozník nákladní list příjemci v něm
údanému vydá I(ČI. 402.), aneho kdy příjemce v nákladním listě
udaný po doJití nákladu na místo dodací vznese na aovozníka
žalobu o odevzdání náklaooího listu a vydání nákladu {čl. 405.).
, Ob~eizvení d~'spo,slÍ,čníhoPi~á'Va o,de,sí1atelo'Via nalsitává po-d:l'e čl. 416., byl-U
vydan .naloz,ný hst {~adeschetn); tu jest totiž disposice o,desílatelova pro
d'Ů'voz:níIH:ta zaJV'alznoiU Jen tehdy, v'rá:tí-H se mu tento Hs,tj' jinak ručiJ by dovozník za náhradu interesse oprávněnému majiteli listu. - O po.j.mu »vznesení žalohy« ,srv. výklad níže v § 38 ,po-d č. l a ,§ 42 pod Č. 2.

Odevzdáním nákladního listu, po příjezdu nákladu na místo
a~~ací re~p. vZdlesením výše zmíněné ž,aloby na dov.ozníka »po
pnchodu Jeho na dodací místo« zakládají se ve prospěch příjemce
v nákladním listě udaného bezprostřední právní vztahy k dovozníku, které již nemohou býti aIterovány disposicí odesílatelovou.
(Slova čl. 405. »nach Ankun.ft des Fr ach t f li h r e r s am Orte
der AbIieferung« zna-čí tolik, jako po dokonané dopravě resp. po
dostavení se doby, kdy doprava měla býti pr.oveden.a).
3. Náklad má býti dOipraven resp. vydán příjemci ve s t a v u
ne por u š e n é m, totiž v tom, v jakém byl dovozníku k dopravě
odevzdán. Závazek dovozníkův ve směru tomto dochází výrazu
ve velmi přísném ručení jeho za p.oškození a ztrátu, které stihají
náklad v době .od převzetí jeho k clopra vě až do ·odevzdání 'jeho
příjemci. Zákon ,obchodní následoval tu celkem příkladu římského
recepta (»salvum fore redpere«) a uložil dov-ozníku ručení í za
ztrátu a škodu n e z a v in ě n o u, tedy za n á hod u, s výhradou jerU určitých příčin škody nebo ztráty, jichžt,o existenci sám
musí dokázati.
.
Podle čl. 395. a 396. ručí totiž dovozník za škodu, která vzešla
ztrátou nebo poškoOzením nákladu v dob ě od rp řev zet í
j.e h o k cl 00 p r a v ě až doO do dá n-í, je s t I i žen ed o k áže, že ztráta neho škoda on.a nastala:
-a) bud ne 00 d o I a tel n o u moc í (vis maior), t. j. ~dálostí
kroOmobyčejnou, které podle okolností konkrétního případu nelze
se vyvarovati ani -opatrností nejpečlivější :(R a n d a: O závazdch
k náhradě škody, § lč. 1, též článek v »Právníku« 1913 kdež
i literatura; Kr -č m á ř, Právo oblig.; str. 288) - neboO
,
- b) při r o z e ttl o u p o vah ou nákladu, na př. vnitřním
kazem ,(Verderb), mizením {Schwund), prosákáním (Lekage), zvě
tránLffi a pod., anebo

Byly-li nedostatky obalu cZevně seznatelny, což může býti způsobeno
odesílatele na nákla-du ,(na př. »Zachovat v s.uchu« a pod.),
~Íffůže se dovozník ochrániti Hm, že buď náklad k dopravě nepřijme v ne,dostatečném obalu, anebo 'při~me jen s ,výhradou, že ručení r.z:a škoidu .z nedostatků oněch vzešlou nepřejímá.
upozorněním

Výjimka platí pří skvostech, penězích a cenných papírech,
za něž ručí dovozník vůhec jen tenkráte, když mu tato povaha
nákladu aneb jich cena byla udána {deklarována).
Sk'Vo,sty jelSlt mruměti ,p'ředměty vykJruZlllÍící hodno,tu nepoměmě vysokou 'Vlzhle-dem k malému svému oibjemu: ze,jména teldy věci z dll:1aJhý1ch kovů,
avšak také dTiOlhnč9ší věd zmtalčné ceny wměledré neibrunt~k'VHníj mzhoduje
tu zfeteJ, že pH takovémto ,d.robném náklrudu jeSJt nebelZlpečí Z'tráty vě,tší
než při obgemném, a proto riJsiko pl'lO d,ovolZniika tíživější. - Delk,lamcí je,slt
p()dmÍlllěno ,jen do.'Vo'zníko'Vo -ručení ex ,con:t.r:actutruč1enÍ ex deHcto zůstá,vá
ne.dotčelným (jiné pOlcLmínky a zejm. dukaz.ní hříjmě).
POIZl11JMnen,ruti zbývá, ž·e ručení dovolzníkrO.vo ,z.a náhodu nellJa;hrnuje tlaJké
ručení z.a .ztrá,tu neho šk'Odu, k,terlOiU byl nákllad piŮslti~en pouze z pů:sohení,
zejména z d1sIPosice p'I1OHs,tl1any, nelbof tu nej,de jÍ!Ž z hledi.ska smLuvních
úča;Sitníiků o }}náhold.u«.

Má-lidovozník podle těchto předpisů plniti náhradu, jest voliti
za základ výpočtu škody je~ 00 b e cn o u ohc h.o d fl í cen u,
kterouž mělo zboží tého'ž druhu a kvality na místě a v čase doda-cím, při čemž odpočte se ,částka_ na clech a výlohách ztráto~
nákladu uspořená. Ve případě poškození nahraditi jestdiff~renci
mezi prodejovou cenou nákladu ve stavu poškoze,ném a obecnou
cenou obchodní, kterouž by zboží neporušené v místě a v čase
dodacím mělo, při čemž opět odečte se částka cla a výlohpoškozením uspořená {čl. 396., odst. 2 a 3).
Nemá-Ii náklad ceny obchodní, dlužno voliti za základ výpočtu obecnou cenu nákladu čL 396., odst. 4.
Plnou škodu má však dovo,zník podle čl. 396., odst. 5 hraditi,
mu z vůl e (»bosliche
tudíž i ušlý zisk (čl. 283.), pr.okáže-li
Handlungsweise«), kteráž jest pojmem ŠIrším než dolus, zavírajíc
v sobě také stupňovanou, ob.zvláštní hruhou nedbalost, slepou
lehkovážnost.
V.zejde-li spor o stavu dopravoOvaného nákladu, má každý
účastník právo dáti stav ten zjistiti zmalci {čl. 407., .odst. 1).

Sf

O přts:lušnoisti soudní a o p["o'Veldenf důk~zu tohoto Pllatí nyní podle
čl. 44. uvá:d. Izákona k soúdnímu řáOO, .§ 384 OdlSlt. 3 Sloud. řátdu ['OkreISttli
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8<Oud reí sita,e}, čímž o,dlSt. 2 a 3 čl. 407. ohch. zák pLatnosti pO'Zlbyl. (Sro VlIl,
O H: Soust. úvod n, § 94.)

Na žádost účastníka muze soud naříditi, aby náklad uložen
byl ve veřejném skladišti anebo u osoby třetí a celý nebo přimě
řenou částí veřejně prodán (srv. níže § 37 II) za účelem zapravení
dovozného a ostatních !pohledávek dovozníkový'ch. Protistrana
v místě přítomná budiž o žádosti za tato opatření slyšána {čl. 407.,
odst. 4 a 5).
4. Doprava nákladu resp. vydání jeho destinatáři má se státi
v čas. S tohoto hlediska dány ,jsou jednak předpisy o \tčasném
nastoupení a výkonu do,pravy, jednak o včasném odev zdá n í nákladu příjemci.
V prvním směru stanoví ,čl. 394., odst. 1 obch. zák., že v nedostatku zvlášt.ního ujednání určuje se doba, do kdy dopravu jest
nastoupiti, místní zvyklostí a v nedostatku této jest to lhůt.a konkrétnímu případu přiměřená.
Odst. 2 téhož ,čl. 394. praví, že odesílatel není vázán, nastanou-li přírodními příhodami nebo jinakými náhodami dočasné .pře
kážky v nastoupení nebo pokračování dopravy, vyčkati jich od~
padu, nýbrž že může od smlouvy ustoupiti, musí však dovozníku,
pokud ho vina nestíhá, nahraditi útraty přípravy k dopravě, útraty
opětného vyložení zboží a dovozné za cestu již vykonanou {t. zv.
dov,ozné vzdálenostní, »Distanzfra.cht«). O výši této náhrady rozhoduje místní zvyklost a v nédostatku její soudcovská úvaha.
Z dt'ovanéh.o 2. odst. čl. 394. ,dlu.žno so,Ulditi, že ode,síl'ateH přÍls:luší
právo o,ds!hllpní také tenkrálte, k,dyž Zd'lOIzdění co do náJst1lipu a pokračování
dopravy nast.aJIO v i n o u dov,olZnfklOvou ,reISlp. jeho I&dí (čl. 400.), jenže are i
Ve p,řLpa"dě tOlmto nestíhá odesilatele výše dotčená povinnost ná,nr.rudní.

Dopravený náklad budiž dovozníkem příjemci v č a s v ydán, totiž ve smluvené nebo obvyklé lhůtě dodací ,(Lieferungsfrist). Překročení této lhůty zavazuje dov1ozníka k náhradě škody
í ušlého zisku (čl. 397., 183.). Srážka nebo ztráta dovozného pro
takovéto případy smluvená, jakož i vůbec konvenční pokuta nevylučuje v pochybnosti nár,oK na náhradu vyšší škody :( čl. 398.,
284.). Ručení tohoto - a v pochybnosti i ztráty na dovozném resp.
konvenční pokuty - sprošťuje .se dovozník důkazem, že zpozdění
ll1emohlo býti odvráceno ani použitím péče řádného dovozník.a,
tedy v tomto smyslu důkazem n á h.o.cl y čl. 397., 399. {Důležitý
rozdíl od ručení za ztrátu a poškození nákladu dle čl. 395. a 3%.).

5. Dovozník ručí »za své lidi a za jiné osoby, jíchžto při pro400.) j z předpisu t,oho vyplývá, že dovozník ručí za »své lidi« bezvýmine,čně a ve všech
yýše uvedených srn ěre chl) , ~a »jiné osoby« pak,totiž za ty, kdo
;ejsou jeho zřízenci, jen pokud jich při provádění té které dopravy
používá. Ručí tu bez ohledu na to, zda-li ho stíhá v příčině jich
culpa in eIigendo čilí nic. Při zpozděném dodání ručí tudíž dovoznÍ,k za každé zaviněné jednání těch osob, jimiž zpozdění přivo
děno, za ztrátu nebo škodu jimi n.a nákladu způsobenou ručí ,pak,
i když víny nemají. Naproti tomu ozávazno.stí zastupovadch jednání osob těchto pro dovozníka předpis citovaný nejedná. Tato
řídí se zásadami všeobecnými. »Lidé dovozníkovi« jsou zřízenci
v trvalém služebním poměru k němu jsoucí, ».jii!lými o.sobami« míní
se ti, je'ž si dovozník mimo kruh tento ku provedení dopravy
zjednává.
\

-vá-děhí převzaté dopravy užívá« I~Čl.

6. Ve provedení dopravy mohou býti zúčastněni í víc e než
jed e n cl o v.o zní k. Lišiti jest tu případy:
a) Odesílatel uzavírá k dopravě nákladu na místo určité I(na
z místa A do D) několik smluv rnákladní.cho postupných čá
,stech zamýšlené dopravní cesty s různými dovozníky v těch kterých místech (na ,př. se železnicí o dopr.avě z A do B, s parolodní
společností o dopravě z B do C, a opět se železnicí .o dopravě
z C do D). Jest tu řada samostatných dovozníků, několik smluvních poměrů právně na sobě nezávislých. Spojitost jejich záleží
jen v tom, že dov'ozník následující jest zpravidla destinatářem
v nákladním poměru předcházejícím. Pro každý poměr nákladní
jest tu zvláštní nákla,dní list. p.ostupní tito dovozníci bývají OZi!la, čování jakožto mez i d o v.o zní ci (ZwischenfrachtHihrer).
př.

Není OIVšempnt,ó,m vy,lo.u,če,no, lže .další náJk1adrtJ. smlo'UlVu Ulzavírá sám
dov,o'znik p1'Vní za ,odesÍ,1.a,tele na· příkaz jeho a to huď jeho jménem j.aklOžt,o
plnomo,cník, aneho vlalst,nlm jménem, ale nla jeho účel, tedy jako spe,dit.or.
Ve přtp;adech t.a,ko,výchto ;e,dná vš,ak dO'VOIznik ten/to nikoli ve své vla.sl1:no,sti
jakož!.odovo,znj,k, ný1brž jako manldlatář o,desíJrutellŮlV a neručí tudíž za voleného ,jím ,me.zidovozníka podle čl. 400. r,elsp. 40.1. ohch. zák, nýhrž jen ze
1} A to i tenkráte, k,dyž způsobili vý:sledek olsvědčující s,e svým faktickým obs'ahem j.ak,ožto poruše,ní jeho ,smluvních závazkti, ačkoli jich dovo,zník v konkretním případě nepoužil j.a,ko:ž.to p,omo'cníků při smluvním svém
plněni. V toOm právě p.řesabuje čl. 400. !Í ,do,s,ah § 13ila obč. zák., že v těchto
1,Pří,pa.dec ,h do",'o,zník nemuže ,s,e v poměru smluvním hrániti dusJedkům porušení ,záv.azku, od p'rotistrany uplatňovaným; v tom záleží právní jeho »odpově,dnost« za zmíněné o,soby, ač nejisou porno,cmiky v plněni.
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svého poměru .mallldártníh,o, event. jako SipediJtor (čl. 380.) Zla cU!tpa Ln
eligellldo.

b) Možnou jest však též účast několika .dovo:míkŮ při dopravě
tím způsobem, že ,dovozník, který vůči .odesílateli k provedení
dopravy se zavázal, neprovádí ji sám, nýbrž - ať zcela ať z částí
~ ,přenáší ji lila dovozníka jiného {»p o cl d o v o z'n í k a«, Unterfrachtfiihrer). Tento jest v právním poměru pouze k dovozníkovi
prvnímu (»hlav.nímu«), nikoli k odesílateli. Arci však podle výslovného ustanovení zákona čl. 401., odst. 1 ručí dovozník odesílateli naprosto za poddovozník.a a dovozníky následující až k dodání (stejně jako podle čl. 400. sr,ovn. výše č. 1).
c) posléze účastniti se může vice doyozníků v dopravě i -tím
způsobem, 'že p.ozdějŠí dovozník převezme zboží k dopravě od
svého předchůdce s původním listem' nákl,adním t. zv. pří mým
nebo-li p r ů běž n Ý m (direkter, durchgehender Frachtbrief),
v čemž s;patř,ovati jest, jak zákon stanoví ve čl. 401., odst. 2, při
stoupení jeho ve smlouvu původní jak.ožto k o r r e á I n í h o
s p .o I u d I u žní k a, a t.o i !Stran závazků vZllliklých vzhledem
k dopravě již pr.ovedené.
V je,d:notli:vý;ch ,přípMle1ch sillib a) až ,~) zmině:ný:ch užívá se v doktríně
a v ,životě ohcho-dním rŮZll1ých náz:vů, z čásrti vš;ak JeŠltě nerllisrtálený:ch. Tak
~nluví se o s o uhr n n é sm10UIVě nák,la,dní xels,p. o s o uhr n n é m n á k 1 fa dním la. s t IU (Ge,s,ammJtfra,cMrvel"lkag, SammHrachthrief), k;d,e několik do,vo~
niků vstupuje v záv,a,zek prorvés'ti do'prarvlU na základě téhož li:stu nákladního;
fakoŽ'to ,dovolZník cl í 1 čí (Tei1fl1adlÍtfiihrer) olZnaču,je se ten, kdo vůbe,c provádí jen část dopr:awní ce,sty, a cl í lč í ID nák,1a,dním Hs:tem zove se Hsrt
k .této části dopravy se nesoucí. Rovněž výše pod lit. aj a b) zmíněné názvy
»me,zidovOizníd<~ a »p;Qldd;Qrvo~nki« ne,j,s,ou Zlcda ustáleny.

7. Nároky korrespondující se závazky dovozníkovými výše
uvedenými z a n i k 3. jí podle zvláštních předpisů obch. zák:
.
a) podle čl. 408., .odst. 1 přijetím nákladu ·a zaplacením dovozného scil. se strany příjemcovy po provedené dopravě; jednotlivý
'ze zmíněných aktů .o sobě k liberaci dovoZl11íkově nestačí; součas
nými však zajisté nemusí býti. Liberace dovozníka nastává tu ne~
jen v poměru ku příjemci, který náklad ,přijal a dovozné zaplatil,
nýbrž i v poměru ku odesílateli {arciť bude ev.ent. příje.mce odesíl.ateli zavázán za ztrátu jeho práv).
Positivní výjimka z předpisu tohot.o ob!Sažena v odst. 2 čl. 408.,
p.odle něhož trvá přes. přijetí nákladu a zaplacení dovozného nárok
náhradní pro poškození resp. ztrát1.lnákla,du {l. j.ztrátu čá.stečno';1

I
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1. zv~. manco), nebyly-li skutečnosti tyto pří dodání nákladu zevně
seznatel.nými, dále, žádáno-li ihned po jich sezlllání o zjištěnÍ' jich
{patrně způsohem v čl. 407. ohch. zák. resp. čl. 44. uvád. zákona
k soud. řádu vytčeným; sr-ovn. svrchu pod č. 3) a prokáže-li Se-,
že ztráta anebo škoda ta nastala v době od převzetí nákladu k dopr,avě až do dodání {čl. 408., odst. 2 ohch. zák).
I
b) Podle čl. 408., ,odst 3 promlčením, a to jednor,očním, nezakládá-li se lIlárok na doI.osním jed.nání dovozníkově (čl. 386., .odst.
4) 'resp. jeho osob pomocných {čL 400.). Co do početí lhůty jsou
rozho,dnými normy čl. 386., ,odst. 2 pro spedici stan.ovené. Nestalo-li se ,oznámení ztráty nebo škody dovoznikovi v této lhůtě
jednoroční (dostačí již odeslání ve lhůtě této), promlčují se i námitky, jinak trvají na dále: čl.- 386., odst. 3.

,§ 37.
3. Práva dovozníkova
náldadní smlouvy.

z

1. Pr.o dovozníka vznikají z náklarlrtí smlouvy zejména tato
práva:
1. Práv,o 'žádati na odesílateli dle čl. 393. obch. zák. listiny
potřebné pro řízení celní resp. berní, jež v příčině nákladu před
odevzdáním jeho příjemci dlužno provésti, jakož i právo požadovati náhradu :poKut a ,šk.od stihnuvškh je,j pro nesprávnost nebo
nedostate,čnost ,oněch listin. O ,právu dovozníka žádati na odesílateli
vydání nákladního listu srovn. výše § 35, III č. 1.
2. Právo žádati o zjištění stavu nákladu znalci způsobem
svrchu v § 36 pod čís. 3 in fine vytčeným, nelze-li udaného pří
jemce vypátrati aJ\eho odepře-li tento přijetí nákladu aneho posléze, vznikne-li .::por o přijetí neb o stavu nákladu. čl. 407. ,obch.
zák., čl. 44. uvád. zák. k soud. řádu.
3. Právo žádati zapravení v Ý 1 o h nutně neb užitečně pří
provedení dopravy učiněných, jakož i zaplacení d o vo.z ttl é h ,.o
smluveného resp. obvyklého, a to v nedostatku zvláštní úmluvy po
provedené dopr,a vě a odev,zdání nákladu. ,čl. 406. obch, zák,
§ 1170 ůhč. zák. ,(Frankatura jest tudíž výjimkou.)
Nároky tyto příslušejí dovozníku vůbec proti ode síl a te I i,
od doby však, kdy pHjemce náklad i nákladní list přijal, v popředí
proti pří j e lil c Í, ard pr.oti tcmuto jen v tom obsahu, jak se
zná k la dní hoO 1 i s t II podávají: čl. 406.
Prof. Dr, Karel Hermann·Otavský, O obchodech.
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II. Pro pohledávky ze smlouvy nákladní má dovozník na nákladu z á k {) n n é :P r á voz á oS t a v n í, kteréž trvá také i ještě
po odevzdání nákladu příjemci předpokládaje,že je dovozník ve
třech dnech po dodání soudně k platnosti přivádí a náklad ještě
II příjemce aneb u osoby třetí se nalézá, kteráž ho pro příjemce
detinuje: čl. 409. Výkon práva zástavního děje !Se tu s'Oudním pro·dejem podle ustanovení čl. 407., t. j. po slyšení protistrany, je-li
v místě přítomna, a to II okresního soudu rei sitae i( čl. 44. llvád.
zák k ClÍ.v. řádu soud., a § 384 ITl civ. ř. S.)1)
Pro p o řad í několika zákonných zástavních práv z poměru
k,OIt'Iiisního, spedičního a nákladního na zhoží dopravovaném váznoucích rozhodným jest důležHý předpis 'čl 411.obch. zák, dle
něhož lišiti jest co do pořadí dvě skupiny zástavních práv:
aj první skupm,a přednost mající zahrnuje zástavní práva pro
pohledávky vzniklé zasíláním nebo transportem;
b) do druhé skupiny ,p.ak náleží .zástavní právo pro p'Ohledávky komisinnářovy vůhec a speditorovy pro zálohy.
UVi11itř skupiny aj před~hází zástavní právo p'Ozději vzniklé
právu dříve vzniklému, ve skupině b) rozhoduje pořadí časové.
Rrutío Ilegi,s pro pře,dnOiSlt záJslt'aJVnkn pll'álV ze ,za,s:lálIlí ,a dopra'Vy, j,akoi
i ,pro ,mrác,ené Ipředno,s'Í'ní pořa1dí mezi nimi jles't zarDe.ZlpečHi zaslání a doiP ravru rz/boží, I;e:ž by, kdyby neibylo jÍlsto1ty !PIlo lPohk1dáVlky ,ty, mohlo uváznouti; Izatížení pohle,dáiVlkrami re:slP. :zrus,t. 'Pll"á'Vy diwějšími »rblizdí.lo« hy d,alší
,dopl1arvě. DŮSlledkem Itoho, lž·e IZéÍJS.t. [llI'ávlO kom~sioná.ře a 'SlpedJJt,o:r.a trvá, Ipokud
nlOhou ,dÍlslpo,nolV,ati nák.ladem i(č1. 374., 382.), lZacho'VáJvá s'e jim až do ode'Vz.dání nákLadu, Ipoiktud »iprQ,slferc1ečné« ,dispo.sÍlc,e, .zejména ~>tra,dičn1mlÍ« ,(,d~lS
:pOlsiČ1líim:i) cennými p,apÍlry J1sou molŽny.
:Po:znamenruti je's,t, že 'v.šem výš uvedeným .zákonným pTá'Vům zrusta'Vním
!předchází !zákOrIliIlé ,zruSitruvní ,právopňJslušejíd 'Velře~nému .SIk.IaJdiš'fi n'a .zboŽí
uně!ho ulo:ženém 'Pod,le I§ 28 ,zák Izl889. I(SII'IV,. lVý,še :§ 12, J, 4.)

LIL Prochází-li náklad rukama několika dovozníků, a sice
s nákladním listem ať průběžným ať dílčím (zákon nerozeznává),
jest poslec1ní z nich - neustanovuje-li nákladní list opak - již po
zák.onu povinen a legitimován vybrati od příjemce též pohledávání
předcházejících dovozníků z listu nákladního se podá vající a
k platnOiSti přivésti jejich práv,a, zvláště též po případě práv.o zástavní: čl. 410. odst. L
po Cl(pŮlsobu čl. 3,10.,
v ana,lo,gickém jeho použití. -- K rpOtVlé\lze IProdeie podle čl. 407. a některým
sporným oltázkám !jeho se .týk.a,jídm 'VlJZ: H e II er, Své;POim. prodej,. str.
109 násl.

1)

Ně:ktteří d1opoUŠltějí výlkolll IZrustarvniho prálV,a i

,/

Totéž platí obdobně zajisté i. o pohledávkách speditorových
na zboží vázn'Oucích ,(sr.ovn. čl. 382 . .odst. 3 obch. zák. a čl. 410.).
,Ve případě toh6točl. 410. odst. 1 a contr. 'Odst. 2 předpokládá se,
že nástupce náklad přejímající nezapravuje předchůdci pohledávky jeho na nákladu váznoucí.
Opominutí povinnosti tu stanovené zavazuje dovozníka zajisté
1l náhradě škody předchůdcům vzniklé ztrátou jich regresních
práv, jež jest zákonným následkem nevybrání jich pohledávek při
'Ůdevzdání nákladu příjemci dle čl. 412.
Odst. 2 a 3 čl. 410. týkají se případu, kde v řadě nastupující
dovozník anebo speditor dovozníka nebo speditora předcházejí
cího:-- zejména zapravením dobírky na ~boží váznoucí (čl. 382.) usp'Okojí; tu přecházejí naň totiž již po zákonu pohledávky a
zástavní práva předchůdcova, tak že postupným zaprav ováním
pohledávek předchůdců koncentrují se pak v rukou posledního
aovozníka resp. speditora veškeré pohledávky a zástavní práva
ze zasílání a "dopravy vzniklá ,(čl. 410. odst. 2 a 3).
Pfetd.pÍls tento Iza'V'dálvá pOldnM k IP'ochylbno's,fem ozeljmé,n,a v to'm SIlllěI1U,
zda-Ji tu j,d.e IViskutku o pořed1Jo.d prálV I~zákonlllou c'e,ssO, čí z.da~li ri,ak panující mínění soudí) zrupla,cenim se strany náslupce práva předchtldcd uni..
lůaji a náJstupce na,bý!Vá n01Vého s:amostatného nMokru na zapla,cení ,dotčené
částky j,akoMo jemu na,s'hlllé účdné výLohy.
J'aJkze 'ZI1lě,ní odst. 2 a 3 čt 410. a z,e spo'jení jáJch IS oidsl. 4, !tak i zúm}'1s1'l1
no,rímber.s:ké kontelrenoe podáJvá iS,e olptora pro nálZo,r p r IV ně 1š í. I :jes,t tudílŽ
pokJáda,ti Ipo,slle,dníno do'Vo~nílka lreslP. slPedit'o~a z,a ce.s.s li on á ř e pohledávek přeid'chůd'co;výcth 'a bu,dÍ!Ž nám~t:ky z osohy ce,dentovy za přilPt1Jstné;
ovšem na pi~jemd nemůže pOlSlled:ní dovolZnm pohledávek tě,ch 'Vymáha.ti
samolst'aJtně, jeŽII:opříjemoe jes't vá..zán lS'pln~ti toliko zálV'alZky ·Z JláklacLního
Us,tu se p.oldá'Viajíd j,a:ko,žto podmLnklU (pr'O vydání nákJadu (čl. 400).

IV. Vydá-li dov.ozník náklad příjemci bez zaplacení a neuplatdlí-li soudně do tří dnů zástavní právo pro pohledávky své a svých
p ředchůdců, ztratí on sám i předcházející dovozníci a speditoti
právo postihu proti předchůdcťm (mezi něž náleží i odesílatel).
Toliko práva proti příjemci - žádati t.otiž zaplacení dle lilStu nákladního (čl. 40.6.) resp. dle zvláštního jeho event. sHbu platebního
při vydání nákladu - mu zůstává {čl. 412.).
V. Nároky dovolZníka ze 'smlouvynákla,dní promLčujíse ve 3 letech
1 obč. zák.). Snv. výklad výše v § 32 na kon.ci stran přecho,dného

{§1486čis.

prodlouženi 31eté 'Promlče~í lhůty.

.
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ldadti {čl. 405.); teprve když příjemce n á k 1 a d i n á k la dní
i i s t odd o voz n í k a při j ,a I, vz1liÍká proň samostatný záyazek, resp. pr,o dovozníka právo, k zaplacení podle ·obsahu nákladt1.ího listu Jčl. 406.).
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§ 38.
4. O právním postavení

příjemce.

1. Rozhodnou pro _právní postavení

příjemce

jest doba p r

4. PoznameiIl.ati jest, že právní úpravou, :jaké se v obchodním

l-

i e z d II n á k 1 a cl u na mÍlSto dod.ací resp. doba, kdy náklad na

zákoně dcstalo nákladnímu poměru jednak mezi odesílatelem a
·do; o·zníkem, jednak mezi dovozníkem a 'P·říjemcem, nedotknutým
zůstává bezprostřední poměr právní mezi .odesílatelem a příjem
cem; í dlužno tudíž samostatně podle všeobecných zásad odpově
děti k ·otáz,ce zejména ,o přechodu vlastnictví k nákladu s odesí-

t o tom i s top ř i d o p r a v ě Ť á dně a v č a spr o vád ě

n é do,j í t i ItU ě 1 (to jest význam slov »d1ach Ankunft des Frachtfiihrers am Orte der Ablieferung« ve ,čl. 405.). Až do doby této
přichází tu k plat1:loOstí jen právní poměr mez i d o v 00 z n i ke m
a ode s í I a tel e m, a nemá tudíž příjemce zejména práva žádati vydání nákladu, nýbrž mohl by ve směru tom jednati jen jak.ožtoO zmocněnec nebo cessionář oOdesílatelův; jen jed in é prá-·
1'0 se mu výjimečně již v tomto oObdobí přiznává, totiž opatřiti,
čeho třeba k z a j i š t ě n í nákladu před škodou a uděliti dovozníku za tím účelem p·otřebné příkazy {čl. 404.).
Teprve dobou výše zmíněnou nabývá příjemce v nákladníw.'lt
listě .označený práva v l.a s t ním j ID é n e m pr.oti dovozníku
k platnosti přiváděti oprávnění ze smlouvy nákladní, ard však jen
z a 5 pln ě n í z á va z k ů zná k 1a dní h o lis t u vy pl ýva j í 'c í c hi zvláště jest též oprávněn žalovati dovozníka o odevzdání nákladního listu a vydání nákladu, pokud se to nepřÍočí disposicím dovozníku podle čl. 402. až do vznesení žaloby příjem
CoOvy od odesílatele uděleným. (SroOvn. výše v ,§ 36 pod čís. 2.).
Plně účinným jest tudíž právo příjemcovo na vydání nákladu
teprve od odevzdání nákladního listu {čl. 402.) resp. vznesení žaloby,(»Al11stellung der Klage«) na dovozníka (čL 405.), do kteréžto
doby mají přednost ještě event. opačné dis:pooice odesílatelovYI
Teprve~ těmitoO momenty ustaluJe se právní poměr mezi dovozníkem a příjemcem podle obsahu listu nákladního, a disp.osice oOdesílatelovy nemají naň vlivu. (Pochybnosti vzbuzuje vý~-dad obratu
»Anstellung der Klage«; důvody přiměřenosti svědčí smyslu: doručení žaloby. Srovn. též níže :§ 42 pod čís. 2.)
2. Od důby, kdy náklad měl na místo dodací dojíti,mŮ'že pří
jemce v nákladním listě ,označený vykonati vůči dovozníkovi veš ker a práva ze smlouvy nákladní, tedy může zejména uplatniti i náhradní nároky pro ztrátu.a poškození nákladu, jakož i pro·
opozděné dodání.
3; Závazek zaplatiti dovozníku ;podle obsahu nákladního listu
nestíhá příjemce již příje:Ldem nákI.aduresp, momenty výše zmíněnými; zaplacení takové jest pouze podmínkou pro -vydání ná·-

latele (resp: zasílatele) na příjemc,e, podobně též k otázce o nabytí držby příjemcem {srovn. Ran d a: Besitz, § ll, str. 445 sL)
(na př. při zaslání prodaného zboží).
. RoQ~něž z ŮISil:ává, jak výs,lolvně v konferenci ,bylo po:zname,náno, úprav·ou
·dispo,sičního IpráJva fednak o,desílaJtele ,je,dMk příljemce nedo,tknutou otázka,

za lderých po,dmíneJí a a,ž do ktelI"é doby jeSlt odelsHatel v ů č i 'P ř í j e m c i
r á vně n z ,a oS La v i ti v y <cl á ní z b 'o ž í, tOltj,Ž pro:véisrtiÍ t. IZ~. P r á v 00
s ti h ac í ,~doroit de 'souHe, rí~ht ,o,f stoO;p;p;age in ka'nsÍ'tu) , na př.pro na;s,talou
neijisíotú de,stinatáře. Návl'lh zvláštníhoO předpi,su ve směru tom byl sice konferenci zamítnut, ale názor výše zmílIlěný j.rusně vyjádřen. V našem. právu,
podle něhož je,st potřehí k nabytí vla,s,tni,ctví pfí:jemcem odevzdání zboží,
neuznáJv,alo ·se Zl'V'láštní !t-ruk·o'Vbto »p,rávo stihwcÍ« až do konk!tlr!slllíhoOa vyro~
ná'VIacího řáJdu z 110.. iPlI"OISLflICe 1914 č. 337 ř. z.

01>

,

Nyní ard mů~e podle§ 46 konk. řádu p roO dat e 1 nebo n á k up n i
k 00 m i ,s i o .ll á ř lžádati zpět zboží :n.a .koOnkursanta z jiného místa o,deslané
a jím ještě ,p,lně nezajp,la,c,ené, leč že již před illlVal,ením konkursu došlo n.a
místo ,dodací a p.řešLo ~ ,deltend ko.nku~s'an't,a anebo jiné oOsoby rpro něho.
Totéž p'rávo uděleno plI"o,da-teli a nákupní!IDU kOiffiis~onáři také v § 22 řádu
vyrovná~,acÍho, 'Pokud .jde o dlu.žníka, v pří,čÍně jeho,ž zahá,j~no řÍlzeni vyrolVnávací. ,(Srovn. též výkla,d výše v§§ .28 II a 31 IV.)

§ 39.
-5. O nakladacím čilí náložném listu (Ladeschein) zvláště.
{čl. 413.-419.)
O po'jmu srovn. výše ,§ 35 pod čís. III. sub 2. Vydávání listu
nálož,ného není při dopravě po suchu obvyklým, arci však pN dopravě na řekách, a bývá pak náložný list podle .analogického cenného p,apíru při dopravě námořní vydávaného označován též ja~
kožto pozemní koncsement neboli krátce i jem konorSement. Do-vozník není již ze zákona povinen náložný list vydati, nýbrž třeba
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jest k tomu oOboustranného souhlasu, byť i ne právě výslovného
(zhusta již podle usctnce). Byl-li však list náložný vydán, jest oOdesílatel p.ovinen vydati dovozníku na jeho žádost navzájem .opis
listu toho jím ,(odesílatelem) podeps,aný (č1. 414. posl. odst.). ,(Zaiištění proti pozdějším jednostranným změnám.)
V zákoně {čl. 414.) uvedený obsah ná}.ožného listu není veskrze podstatným, nýbrž dlužno právní význam jednotlivých údajů
posuzovati samostatně. Podpis dovomíkův bude arci povždy nezbytným (skriptura) (čl. 414 . .odst. 2.).
Obsah listu náložného jest rozhodným pro právní poměr mezí
dovozníikem a příjemcem (destinatářem) z něho patrným (není-li
zvláště udán, pokládá se odesílatel za destinatáře, čL 414. č. 4);
jen ty podmíaJ.ky smluvní jsou v ů čip ř í j e m c i právně účin
nými, které v dláložný 'list jsou pojaty, anebo k nimžto se v něm
odkazuje. Naproti tomu pr.o poměr mezi o cl es í 1 a tel e ma dovozníkem neplatí tato zásadaj nýbrž jest tu plně ú,činným obsah
vlastní smlouvy nákladní (čl. 415.).
.
'Zvláště vzniká v souvislosti tét.o .otázka, může-li' dovozník,
jenž vydal list náložný, nicméně při ztrátě resp. při poškození nákladu, jakož i při opozděném dodání sprostiti se povinnosti náhradní průkazem osvobozujídch ho skutečností, vytčených ve čl.
395. resp. 397., ač to výslovně v náložném listu uvedeno nebylo.
Přes to, že doslov čl. 303. odst. 2 resp. čl. 415. zdá se svědčiti
oOdpovědi záporné, dlužno zmíněné obrany dovozníkovy pokládati
za přípustné, poněvadž vyplývají již po zákonu z poměru nákladního, pokud nebyly v:ýslovně vyloučeny úmluvou stran Oest to sta.novisko hovící ,obratu čL 82. směn. ř. »aus dem Wecruselrechte
selbst hervorgehen«).
Vydáním náložného listu nastává modifikace' dovozníkovy povinnosti k vydání nákladu: toto smí se státi jen na vrácení listu
a jen legitimovanému majitelí (při ordrepapíru rozhoduje legitimace podle čL 36. stp. ř., při rektapapíru jest oprávněnou osoba
v něm .označená resp. ,její právní nástupce podle zásad občansko
právních). Avšak i úprav.a cl i s p o s i č Itl í hop r á v a odesílatelova jest tu modifik.ována:contreordres <odesílatelovy jsou tu
účinnými vůči dovozníku, jen když se mu zároveň vrátí list náložný (čL" 416.). (Srovn. výše § 36 pod čís. 2). Překročení před
pisu toho zavazuje dovozníka k náhr.adě škody i ušlého zisku
vůči řádnému majiteli listu náložného {čl. 416., 283.).

Sporno jest, přísluší-li příjemci náložným listem legitimovanému právo disponovati nákladem ještě před příjezdem jeho na místo
dodací, resp. před dobou, kdy tak řádně státi se mělo (čl. 402'
405.), či teprve po této době. Materíalie svě·dčí názoru prvněj,šímu~
(Srovn. zejména: Eg e r, Das deuis'che Frachtrecht, III, ke čl.
f

417.) .

,

ODDÍL II.

Hlavní zvláštnosti ve právní úpravě
nákladního.

..

železničního poměru

.§ 40.
1. Právní normy upravující železniční smlouvu nákladní_

.

Co do právní úpravy železniční smlouvy nákladní dlužno lišiti
jednak dopravu mez i n á rod n í (externí), .jednak t u z e ms k o u (interní):
a) Pro mezinárodní dopravlf železniční platí kollektivní m ez i n á rod n í rú m 1 u vaze dne 14. října 1890 v Ber n u uzavře~á většinou evropských států, mezi nimi též Rakousko-Uhers~em, prohlášená v říšském zákonníku z r. 1892 pod čís. 186; obsahuje zejména též podrobné předpisy o soukrom,oprávním poměru
nákla,dním, pokud jde 00 zásilky nákladu mez i o b vod y z úČ a s t n ě n Ý c h stá t ů s »p r ů běž n Ý m« I i st e m n á k 1 a dním na drahách vytčených v seznamu k úmluvě připojeném a doplňovaném od t. zv. centrálního· úřadu pro mezinárodní dopravu
v Bernu p.odle přihlášek zúčastněných států.
Teprve ve dle tét.o úmluvy platí ustanovení zákona ob ..
chodního o nákladní smlouvě vůbec (čl. 390.--421.) a železniční
nákladní sml.ouvě zvláště {čl. 422.-431.). Bernská úmluva došla
v jednotHvoste,ch opětně různých p.ozměn pozdějšími ujednáními
z~častněných států, počínajíc rokem 1898.
b) Pro železniční dopravu tuzemskou, t.otiž takov.ou, která
nespadá dle čl. 1. úmluvy Bernské pod platnost její, vydán naří
zením vlády republiky čsl. ze ooe 13. května 1921 čís. 203 Sb.
z.a n. »do p r a vn í ř á cl P fO že l'e z nic e v čsL r e p ubl i c e«, zhusta označovaný jakožto »dopravní reglement« l(Eisenbahnbetriehsreglement) na základě zmocnění vládě uděleného
zvláštním (»zmocňovacím«) zákonem ze dne 27. října 1892 čís.
187 ř. z. resp. v zemích koruny uherské čl. 25. zák. z 1892. Tento
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železniční řád

dopravní, jímž zrušen hyl reglemenť starší ze dne
11. listopadu 1909 čís. 172 ř. Z., platí í se svými dod.atky v jednotlivostech ho pozměňujícími a doplňujícími, p.o k u d j e LS t v e
s hod ě s ú m I u v .o u Ber n s k o u, i pro t i zá k '0 n u o bc·h o dní m u, jinak ard jen, pokud s ·obchodním zákonem není
v odp.oru. ,(Arg. dosah zmocnění stanovený v § 2 cit. zmocňovacího
zákona z r, 1892,) Působiti započal reglement ten dnem 1. srpna
1921/)
Zelezničního řádu dopravního použíti jest ostatně i při mezinárodním poměru nákladním, pokud jde o zúč.as~l!1ěné v něm .dráhy
tuzemské a nedostává se v tom kterém směru předpisů v úmluvě
Bernské.
Pro někdejší země t. zv, koruny uhepské vydány svého času
předpisy celkem kongruentníj2) v úmluvě Bernské vystupov.al jako
snilouvající strana .~elý stát Rakousko-Uherský.
,§ 41.

/

2.

Uzavření

železniční

smlouvy nákladní. Tarify. Listiny smluvní.

I. Nákladní smlouvaže'lezniční, a to jak v dopravě mezinárodní (čl. 8. úmluvy Bernské), tak i interní ,(§ 61) přichází k místu
zpravidla teprve tím, lže náklad s listem nákladním (Frachtbrief)
od stanice zasílací I(Vemandst.ation) k dopravě byl přijat. {Přitisk
nutí razítka na list nákla·dní iest z n a m e ním, že náklad k d opravě byl p'řijat.)
Zdeznice, kterážt.o obecenstvu pro použití k dopravě nákladu
jest otevřena, 'tedy železnice v tomto smysl u veřejná, ·obmezena
jest co do volnosti smluvní předpisem čl. 422, .obch, zák.: nesmí
totižodepřítí uzavření smlouvy nákladní, jsou-li tu podmínky pod
čís, 1-3 článku toho uvedené {»Collltrahierungszwang«).
Hybná sHa ;pií žel.ez,nidch těchto pOUJžíov.aná ne,činí v tlOm 'l"OizdHu, i náleže~í sem tU/díž i dráhy koňské, e1ekit.dcké, lanolVé, po!kuod alrci př~pouštějí
pro ohec-enstlVlO do!pTl<bvIU n á k 1ad ů,'

Te,nto předpis obch. zák (čl. 422,) jest Bernskou úmluvou :(čl.
L a 5.) resp. reglementemL§ 53) potud zostřen, že dráha má pol} Pokud v nálSled'll!jídch výklrudech jls·ou cHoovány prur.agrafy (§) bez
údaje zákona, jest tím, není-li jinaký ,smysl ze lSouiVislosH zřeljmě pat.rným,.
rozuměti §§ železničního dopravního řá,duj j,ak·o~to »články« citují se v té
soU!vis,lo,sH Ulst,anovení Bemské ,úmluvy, z části po.zmĚJllěné úmlurv.ami dodatečnými,

2} Srv, F ,aj nor - Z á tur e c k ý, Nástin, s'k 302,

vinnbst přijmouti náklad k cl o p r a v ě pří m é do každé stanice k dovozu nákladu zařízené, tedy i k dopravě na dráze jiné
s průběžným listem nákladním. I tvoří "tudíž v tuzemské dopravě
veškeré tuzemské veřejné železnice, v dopravě externí pak vše-chrny železnice, do s éi:namu u centrálního úřadu v Bernu od zúčastněných států přihlášené, v tom směru nucené sdružení v tom
smyslu, že každá z nich jest povinna převzíti náklad i za ostatní a
za1·ožiti tím i pro ně práva resp. povinnosti ze smlouvy nákladní.

II. Velmi důležitými pro určení smluvního obsahu jsou t. zv,
ta rif y v širším smyslu. Jsou 10 podle § 6 smluvní podmínky !Se
strany železnic sestavené, jež obsahují ustanovení pro dopravní
&:nl~uvu směrodatná, dále údaje o dopravních cenách ;(»tarífy« to
ve vlastním užším smyslu: § 6 odst. 3) a poplatdch,
Výlznam t.a<dfů IV ši.rším smYlsllu jels't ten, že jde tu o náNrh ,p'tiO lex COJlltractUls ŽeJ.e,znÍlcí při'P'ravený: smlo1llv.a do,pmvlIlí !\1z.avírá se po,d.le vyhlášených t,ariJů ov »platno'slt« vs'boup,j.vškh, t. j, ustanlOvení tariÍfů, kite,rá se podle
konkre1tní p,ovlahy sm.louvy je,ví býti plro ohsah její použitelnými, stávají se
uzavř,ením smLou,vy její sou č áls1tí , »Pla'tnolStí t'a'rifů« podle § 6 OodSlt. 1 a 3 d, ř,
míní se při tom tolik, že j.de o ulsbnlOlVení, v p'ří.čině kterých jest tu právní
možnlO'S!t, ruby uz,aJV.řením sm1o'urvy sbila se j,e,jím ob-Stahem, T,ak na př., uSlta~
n~vení, klterými s,e ZNyšují saZiby (»t,arify« v užším smYlslu) ,anebo která
ohsahují jiná ·sH.žení dopravy, mrohou s'táti s·e obs,ahem ,smlouvy teprve dva
měsíce po vyhláše·ní. (Lhůt,a sn~žena přecho,dně na 14d,ní v § 1 nařiz, z 13.
k'větna 1921 č. 204 Sb,),'nTarify (v užším ,smyslu) stávají se za plOdmínek tu
zmíněných Ismluvním obsahem, třebas o,de,si,latel jich ohsahu nezná, ba o nÍlc,h
vůbee ani ne!ví (»Suhmi'8lstio Íin c'ont'r.ahendo«, Snv, výš·e § 7 na konci).

III. Stran Hstin při

železničním poměru

nákladním užívanýchl )

uvésti jest:
1. Obsah a formu železničního n á k 1a dní h
listu upravují čl. 6" ,§:§ 55, 56 regl. p.ojetí jiných než tuto připouštěných
pr.ohlášení v list nákladní, vydání jiných listin na místo listu nákladního, jakož i připojení jinakých písemností k nákladnímu listu
jest nepřípustným, pokud toho nedovoluje výslovně úmluva Bernská resp. pokud tn nepředpisuje nebo nedovoluje dopravní řád
nebo tarif správy železniční za schválení dozorčího úřadu.
Listiny 'zmíněné resp. prohlášení smějí se však jen poměru nákladního týkati (cit. čl. 6., § 56).
Nákladní list jest jak v externí tak í v interní dopravě želez-

o

1) Víz F, V á ,ž:n ý: O ne,jdů:le>Ži.t. listinách pií náJd. ,sm~ouvě, str, 46
ná:St
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niční

-:- a;ž na jednotlivé výjime,čné případy - lísti~ou obl Ígat-orní.
2. Vydání 1 i s tun á I o ž n é h -o ,{nakladacího, Ladeschein}
jest též v železničním poměru náklad~ím přípustným (zápověď ve
starších předpisech v tom směru vyslove~á jest nyní odstraně{la)t
skutečně používá se ha jen však pOlSkrovnu.
3. Důležitý význam praktický mají napr'oti tomu pot v r z en í o převzetí nákladu k dopravě železniční:
Při zavazadlech cestovních odevzdávaných dráze při dopravě
osobní (Reísegepack) ~est to t. zv. lístek z a vaz ad e In í .(Gepackschein) j jest jednak důkazem o převzetí zavazadel k dopravě"
;jednak slouží také za legitimaci při vydání jejich. Viz §§ 32 a
Md~

,

Dupl~kát listu nák,1a:dního vykazuje ardf do jisté mí-ry význam Iprárvní
pouhých papírů legitimačních js,a v jednotlivých směrech

přes,ahujíd úroveň

i hmo,tně ..p'rárvní rpodmtnJwu pro !Výkon ,práv z nákladního poměru a jeví
tudíž potud ráz papíru -cenného, arciť t. ZN. nedokonalého. Bliž,ší s~ovn.:
Her man n - O t a v s k Ý ve Sborníku věd práv. a státních sv. I. (»0 právní povaze duplikátu želle,ZtIŮčního listu nákla,dního«), nyní též V á IŽ nýt. c.
str. 53 .násL
Při

zboží t. zv. ex p r e sní m čili S pes ~ é m i(§ 40) užívá
se listu z a vaz a d e 1 ní ho (Gepackschein) (jenž se odesílateli
vydává a pak jeho legitimací jest).
,§ 42.
Některé

personne«).
Porušení povinnosti zavazuje dráhu k náhradě škody {čl. 5.
'odst. 3 a 4 úmluvy, § 67 odst. 5 d. ř.,čL 283. obch. 'zák.).
Dráha učiniž orp'aJtření, jimž zmíněné pořa,dí možno kons1Iat'orva:ti fZlpravidla záznamy, ,»žurnály«). ,Rovněž ručí ,d'1'áha odesílateli, který naklá.dáni.
zb ži .sám ohSJtará!Vá, za náhr,adu ško·dy, nepřipraví-li mu včrus vo'zy pevně
zamLuvené, a to určitou s azho u, totiž ČáSltk'Qlu, kterou by naopak musil
OIde.stlrutel pLaHti, kdyby se ()Ipo,zdil s nalože,ním zboží d,o vozů ,jemu :přirp:ra
vený'ch (t. ZlY. »S!to;j.né«, Wage,n,standgdd) (§ 63 odst. 5.)

V příčině dopravní lhůty nastup-ovací či ex pe d Í ční a prováděcí či tra n s p ,o rtn í lišiti jest trojí druh nákladu: ex p r e s-

•

Témuž účelu do jisté míry slouží také dup I i kát I i s t u
n á k I a dní h o {Fra,chtbrielduplikat) - listina to v mezinárodní
dopravě obligatorní, v i~terní dopravě fakultativní - na němžtoO
železnice odesílateli potvrzuje, že a kdy náklad k dopravě pře
vzala (čl. 8. odst. 5 a 6, § 61). (V dopravě tuzemské může laké
na místo takovéhoto duplikátu vydán býti odesílateli zvláštní
1. zv. přijímací list (Aufnahmeschein) anebo může býti příjem 'nákladu potvrzen i ve zvláštní knížce stvrzenkové ,(QuiUungsbuch)
anebo p.adobně: § 61 .odst. 7 a 8.]

3.

atl1~ho veřejný záj~mjinak velely (zásada: ».pomt de faveur pour

zvláštnosti co do práva závazků ze
smlouvy.

železniční

nákladní

1. St'l"an povinnosti dopravu včas nalStoupiti a provésti platí,
že doprava má se díti v po řad í, vek t e r é m ž n á k lad
k tra n s por tub y I p ,ř i jat, leč by nutkavé ohledy dopravy

n í čílí spěšný, r y chl Ý a .o b y'č e j n ý.
a) Ex!p ,r e sní I(,sipěšný) nákla,d, jeholž do'prlav,a děje se vlaky olsohními
a rychlov~,aky: ISltr;~ na's't,oillpe,ní dopralVy platí tu pře,drpi.sy o zavazadlech

celstoivní,ch [Reitsege'Pack), totHž ,doprav,a ,může býti žádána nejbližším vLakem;
do,dá-li se náldad .alelsp,oň do 15 minut p~ed o,dieJZld,em (§§ 40 násL). ,(Platí
však Je'll pro d,opmvu intelrnL)
"

lb) Rychlý náklad (rychlolZihoŽí. EiJ,gult, gmnde vitesse): expediční
lhůta jest jeden den, kansrportní .za kažldých třehas jen započatých 300 km
1, den. čL 14. úIDIL, § 6 iP~oválděcích ustano'Vení k úmluvě a § 75 d. ř.

.o

c)
,b y č e Ij n Ý náklad (zboží náUa,dové, Frachtgut, petite vÍtteiSlS'e);
expediční lhůta 2 dny,ltr,aIlJSiportní až do 100 km 1 den, při rvětšÍtc,h vzdále-

no'slech 2)a dalších 200 km třehas jeJ) začrutých 1 den(§ 75).

2. Disposice ,(contreordres) odesílatelovy stran nákladu lIla dopravě (»rollendes Gut«) p-řipouštějí se do stejné doby jako podle
čl. 402., 405. obeh. zák. I(Čl. 15. odst. 4, § 73.)
Uvésti je.st, že obnt ,§ 73o.dst. 9, »byla-li ,žaloba po,dána«, neznačí za""
,is:té věcný ,rOlz,díl vů,či úmluvě Belrlllsiké, k,dež m!lu;ví se o »do'ručení« žalo,by,
resp. vůči čl. 4015. oheh. zák. (»A,nsteUung der K,lage«). ROIzuměti jest tu
zajisté d o.cl á n í Ž1aloby. (Srovn. P IÍ. 's k o: BalS Es. Beíriehsreglement, Manz
1909. srbr. 66 pOlznámka; vÍlZ též výklad výše iV § 38 ku čl. 405. o,bch. zák)

Arci však vázán jest v Ýk u n disposičního práva tohoto dů
ležitými f.ormálními podmínkami: disposice státi se musí pod
sankcí neplatnosti p í sem n ě s použitíari u r čit é h o for m ul á ř e a prostřednictvím s ta n Í c e z a s íl a c í (VersalIldstation);
byl-li pak vydán d II P li kát n á k 1a dní h 'Ů li s t u(v externí dopravě jest obligat'Ůrní), musí tSe dále - roOvněž pod sankcí
neplatnosti zmíněných disposicí - duplikát stanici zasílací p r 0-
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k á z a t i a disposice v něm .o p a k .o vat i. Byl-li vydán na místě duplikátu - což v interní dopravě se připouští - t. zv. 1 í st
při jím a c í {Aufnahmescheitn), platí .o něm totéž (čL 15. odst
2, § 73).
Destinatář se zde .mt1že -tudíž sna,dno ,zabe:zpečiti proti ,disposicím odel'
síl at e.le , od něhož n.a p,ř. zboží dOiPraJVo'V";a,né :kJo'uplÍ.tl: dá si od něho o,d,e'vzdati
d.uplikát nákladního listu a znemožní tím deho conreordres.- Srv. výše
§ 23 ad I.

Dráha smí pr.ovedení disposicí zmíněných odepříti, odložiti
anebo se od ni,ch uchýliti jen, kdyby uposlechnutím jich rušena
byla pravidelná v.ozba.
3. Nastala-li v lIlastoupení nebo provádění dopravy překážk.a
nahodilá, má si dráha vyžádati disposice odesilatelovy (t. zv .. »nedobrov,oLné« a ,contr. případu sub 2).
v tnruUispo,r,tu býti pokl1aJčolváno jLnoill cestou
s výihr,adou jin,akých op,atfení dOZlorčího
úi-adu - ro;zholdlD.OIulŤ,i, zda-li bo jest v zájmu o,desHa,te.le, aby tranSiport ten
děl se touto pomocnou cestou, an,eho aby náklad byli zadržen a Otde,sHate1
o dlslposid dožádán. Odelsilatell mt1že tu od smlouvy o,d,stoupiti, a polaH tu
v po,dSlta\tě předpis čl. 394. oldst. 2 ohch. zák (čl. 18., § 74.)
Jenom te,nk,ráJte,

fsci1. klOle,jiQIvou),

můž,e-lá

p,řÍls1u.Ší d,ráJze -

Zvláštníobmezení nastává tu též, byl-li vydán duplikát listu
nákladního nebo list přijímací: .odesílatel, jenž »není v držení«
těchto listin, nemůže t.otiž učiniti 'Opatření, jimiž mění se buď
osoba příjemc.ova Illeho místo určení !(čL 18., § 74). Význam před
pisu toho jest zajisté ten, že také tuto jest p 'o cl m í n k o u v ýk o n u disposičního práva odesílatelova předložení listin zmíně
ný'ch. {Viz bližší ve Sborníku 1, §,tr. 390.)
4. Ruč e n í cl r á hy z a -z t r á t u a 'P o š k o z e n í n ák 1a cl u 1 ) upravené ve ,čl. 30. úmluvy resp. § 84 cl. ř. jest celkem
v souhlasu se zásadou čL 395. obch. zák. J.akožto momenty od
ručení Hberující uvádí se ve čL 30. úmluvy: zavině.ní osoby k disposici ,oprávněné nebo příkaz její dráhou nezaviněný, přirozená
povaha náikladu aneho vis maior. Že však t.aké za škodu vzniklou
z vad nbalu zevně neseznatelných dráha .neručí, vyplývá zřejmě
z čl. 9. úmluvy. Veškeré tyto důvody liberační zahrnuje pro dopravu interní cit. ,§ 84 dopr. ř~du.
J.e-li j,akožto mílslto dod.ací v náJMadním lá!s,tě UlVe,deno misto na drá,ze
nde,žící, s.ruhá ručení dráhy jen a,ž do pOls,lední s,t'anÍlc,e žele,zniční; co do další
1) Srv. z domácí ]j,tem.fury F. V á iŽ n Ý V »IPlráNnÍlku« 1923, str. 261 násl.
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d,opmvy .~á. p~. po~ln,n.o'~~iv.SlPve,ditoTia § 85 odst. 1, leč ,by dráha měla podle
§ v,78 dzvlaslm
zaJrJJzem v pnctne d,ov'OlZiU nákla,du na ono mís,to ' v·e kt e,rem,uLO
' """
.
pnpa ě 1 za tyto další zjednané ,dovoz.tlÍ!ky (»RoJ:l.funrun.ternehmer«) ručí jako
»z,a .své Hd,i« ~čJ. 30. OtdiSrt, 2, § 78).

5. lPřísné tO'to ručení dráhy může býti smlouvou resp. reglem enty vyloučeno nebo obmezeno ,jen, pokud to zákon výslovně
dopouští. Provedení této zásady ve čl. 423. ,obch. zák. vyslovené
obsaženo ny.ní v normách úmluvy Bernské resp. o ně se opírajících předpise,ch. Rozhodnými jsou tu čl. 31. a 32., §§ 86 a 87.
T,alk se vyl 'll Č'll jeve čl. 31. resp. § 86 l1Učelní diI'álhy _ a,rdt s vý_
hmldou p:růk,ww o je~ím zavinění - za škodu z·e zvdáŠltnkh ně:lclerých nebezlpe,čí, pH čemž o šlkodě, jež podle konkre,bniho pnpadu ze zvláštního
neb~zpečí ono,ho m ohl a_ nastati, až do pr,otidů.ka,zu se za to pokládá, že
z neho v1skultku porv:sr1a,la. (Zvláště s,em nálelŽí dop,r,alV:a v o,te:vřených vozech,
vady ohaJu neh nedo'Sltatek jehlO Otd,esiLa,tetlem v nákladním listě dtotvr:zené,
nwldádání a s~láJdání Zlboží odesH,ate.lem relsiP. p,ří~emcelffif živá z,vífata aj.)

Podobně obsahurye čl. 32. relSIP. § 87 o b mez e n í ručení za mrátu na
váze sltanove,ntm »noirmální sia.Zlby« určitým pe'l"centem, za jehož ztrátu d:ráha
ne,ručí při zhoží, j,e,ž pod.le přil'Oz.ené p'olVahy SIVé na d'O:p(!"lavě Zipr:avidla n:a
váze t1'lartí. P'mt~dŮJkarz je;st však přípus'tným.

.
6. Vychází-li na jevo ztráta, p'Oškození neboúbyt nákladu,
Jest správa železniční povinna kornati ihned přesné šetření konstatovati prot'Okolárně výsledek, a sděliti na požádání účast~íikůmj
ku zjištění škody budiž vedle svědků a po případě vedle znalců
podle možrnosti přibrána i osoba k ,disposici zbožím oprávněná.
Právo účastníků na soud.ní ohledaní podle čL 407. obch. zák. zů
stává tím nedotčeno. (čI. 25., ,§ 82.)
Za 'z t r ,a celO Ý pokMdá se že.Ieznfční náklad i b.elz zv:láštního ptů

k~:Zlu již tenkrMe, zdlflží-lí se dodání j,eno o vke než 30 dní po lhůtě d'Od.ací.
(cl 33. .a 14., §§ 90 a 75.) P.HlVáldě1í-,lá. se náhradní nároky protíi drá'ze k plalIJ.t(),sti mí mo ,so ud n ě ~t. ZIV. rek Jam a ,c e); .př~plOtjůti dlužlDo Olsvěldčení
10 C:Dě ná,k,ladu a byl-li nákl!adní l~slt ji,ž o,d,elV,'zdán -.., též te,nto. Drá!hy jls,ou
povmny reklamac,e vyřizovati co nejrychle,ji a to, nenastane-U smírné narovnání, pí'semně (.§ 99).

K soudnímu uplatnění náhradních nároků legitimován jest
ten, komu přísluší právo nákladem d i s p o n o v a tij ode síl a tel vykaž se při tom du'plíká'tem listu nákladního resp. listem
přijímacím anebo (při dopr,avě interní) potvrzením zasílací stanice,
že listina taková nebyla vydán.a, j i n a k má odesílatel potřeM
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svolení destinatáře, leč by dokázal, že destinatář odepřel přijmouti
náklad. {čl. 26., § 99.)
. Odchylně vůči čl. 396. ohch. zák. jest pro určení obnosu náhradního rozhodnou cena - nikoli místa á času dodacího, nýbrž
místa ode s 1á ní a doby, kdy n á k I a d k do p r a v ě by J
p. ř i.j a ti důsledkem toho p.ak k ceně této při čít á s e, co na
clech, útratách a dovozném bylo již nebo bude je.ště vydáno. (čl.
34., .§ 88.) Za plnou šk,odu Tučí dráha, vznikla-li obmyslností nebo
hrubou nedbalostí oS její strany (čl. 41., § 95).
7. Z uvedených zásad připouštějí se jednak ve prospěch železnic, jednak v zájmu oprávněných důležité v Ý jim k y ve čl.
35. a 38. resp. v §§ 89 a 93,
a) želelZmlÍce mohou urve,ře,jni,ti zvláŠitní po,dmimlky (>wÝijimečné tlarny« l,
nichž v)11s1ovují s~eiVu dovo:z-ného vůči tarifům olbyče'jným, stano:ví však
spolu m a x i ,in á ,1n í výš i v ý h 1" a d y Zta ztrá,tu neho p.oškolzení nákladu,
ač-Ii jak s,leva tak i obmezení pOIVÍinnoiSti náhmdní VlZtahuje se na celou
dopravu náklad~. (čl. 35" § 89.) Ve příp.a,dě pošlmzení nahrazuje se jen
pomě'má čá"stk,a (čl. 35., 37.) Na školdu do.1osně nebo hrubou nedbalolStí
způ&obenou ohme1zení to se neIVz,tahuje, (čL 41., § 95.)

~

b) Ode,gílatel může své in t·e r ,e IS e na d o Id á n í (lnteretSls·e an der
Lieferung) v nák1a\dnim Hstě deklar:ovruti, pod~ohu,?e se p,ři t'om přirážce
dovozného, a smí pak při ztrátě nebo poš:ko;zenÍ nákl,acLu pož;adolVati ved.1e
náhrady podle čl. 34. r,esp. § 88 ješ>fě dt8:.1Ší náhr.a-du až do výše dekla,l"lovaného ohnoisu, prokáž,e-H exÍJStenc!Í i výši této další škody, (čL 38., § 93.)
8. Že,le,znice ruČí podle čl. 39, úml. z,a škodu VlZešJou překročením dodací Ihů1y, nep~okáže-,1i, že zlPo~dění poc,hází z udáJols'tÍ, kterou ani nez:působila, ani nemoMa odvl"áÚti. Podle § 94 d. ř, r:u·Čí dnťha, neby,l-li zá,jem
na dodání oopověděn, až do výše dovlO.zného, - byl-H o'polVě,děn, do výše
opo'Věděné čá:s,tky, Nevlzešla-li škoda neho ne.byLa-,1i prokázána, platí že,leznice ji.stou lwort:u dorvolZného po.dle doby, o kterorU lhů.ta p,řekr-očena.

9, Náhradní nároky proti iŽeleznici pro ztrátu, .úbyt, poškození, jakož i pro opozděné dodání pro mlč ují s e v železničním
právu mezinárodním v i e dno m r o ,c e, - zakládají-li se pak
v dolosním nebo hrubě nedbalém jednání se strany dráhy, ve
tře ch letech, počítajíc při poškození a úbytku od doby, kdy náklad byl dodán, - při plné ztrátě, jakož i při opozdění od uplynutí
lhůty' dodací; v železničním pTávu i n·t e r ní m platí promlčecí
lhůta jednoroční, s výjimkou jen zúmyslného jednání dráhy, ve
kterémžto případě platí normy všeobecné. {čL 45., § 98 zejm, odst.
1 a 5.) Promlčený nárok náhradní nemůže býti vůbec alni námitkou k platnosti přiveden (a contr. čl. 408, resp, čL 386,· odst. 3

/
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obch, zák.), (čl. 46" § 98 d. ř" ,§ 200 třetí dílčí n.ovelly k zák.
obč.)
Promlčení .st ,a v í ' s e po dohrU, d·okuid reMama,ce písemně u d,ráhy
podaná nehy,l,a vyřízena. Dojde-li reklamace vyřízení odmítavého, pok.račuje
promlčení olpM dnem, kdy dráhy SIVé rDtzhodnutí rek1amantovi písemně
oz' • mí a jemu vrátí průka,zy k reklamaci event. připoďelllé. Dalšími žádostmi ku dráz,e ne.bo nadřizeným úř,adům se .promlčení již nestaví. (čl, 45., § 98.)

10. V souhlasu s čl. 401. .obch, zák stanoví odst. 1 a 2 čl. 27.
úmluvy resp, § 100 d. ř, korreální závazek dráhy přejavší náklad
s průběžným listem nákladním, a to podle obsahu listu tohoto.
Odchylkou jest naproti. tomu ustanovení .odst. 3 dt. předpisů
{) pasivní legitimaci železnic při provádění nároků z nákladni
smlouvy: totiž, že nároky ty mohou - s výhradou vzájemného regressu zúčas.tněných železnic - žalobou prováděny hýti proti
p r v n í dráze aneho proti té, která náklad naposled s nákladním
"I i st e m převzala, anebo oné, na jejíž trati dopravní n a s t a I a
s k ti teč n o s t závazek zakládající f»škoda«).Stran těchto že..
leznic má ž.alobce právo volby, které vš.akzaniká pod á ním
žaloby.
t
Pr.o dopravu mezinárodní ustanovuje 'dále čl. 27, odst. 4 úmluvy, že žalobu lze p-o~ati jel!lom u soudu toho státu, v němž ta
která dráha má své sínlo, a to u soudu příslušného podle zákonů
státu toho.
Dvedené zásady platí celkem též pTO ručení železnic z.a z,avaz a d I a ce s t o v n í (»Reísegepack«), jež se za příležit.ostí
osobní dopravy odevzdávající dráze k dopravě: § 35.
DeMaJmce ÍlnteJreslse na do,dání jest však účinnou jen tehdy, když se
v liSJtu zalVaJzadelním (ohoznÍ!Ín, Gepacks:chein) vyznačí při odevzdání k dopiravě. Ručení že,leznic za mrátu cestovních zavazadel p-ře.stává, když
se tato do č'trnáJcrti dnů po p'říJ·e:zdu vlaku na stianici urče:nÍ nevyžád:ají.
§ 36 L

Za zavazadla, která k dopravě nebyla dráze zvláště odevzdána - ježto .je má cestující při sobě (zavazadla ruční, Handgepaek) - ručí železnice jen, když se Jí nebo jejím lidem nebo
osobám k provedení dopravy použitým prokáže zavinění I(§ 28
ye spojení s § 5).
Poznamenati jest, že za zavazadla, ať cestovní,ať ruční, která
odev~dána byla k dcnášení v nádražním obvodu nosičům od že~
leznic,e UlStanoveným, ručí železnice tak jako za zavazadla, jí k do-
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pravě

odevzdaná t§ 38). Za zavazadla odevzdaná {}o železničních
úschoven ručí železnice jako uschovatel (§ 39).

staničnkh

11. Ž·eletznice má ,práJV.o žádati při ne.sprrá,v ném úcLa,ji co do zá\SiJiky nebo

při přetí,žení vo~u ode,s í,latelem lo.ž eného, dále při nedlb ání b; z,peooostnkh
před.pisů zéllpl'a ,c ení p.řirážek bez rozdí,l u, zavinil-li t,o o:de5í:latel čiM nic (čl.

7. o,dst. 6, § 60). Má t.aiké pOld!le čl. 12. odlst. 4 a § 70 d. ř. pl'á1vO žárd'a:ti
dopl,a tek toho, o'č následkem nesprávného výpočtu do'v ozného apo.platků
bylo méně zalpl,acerno. TyJto náll'·o ky želez,ni,€e prornlčuM se v j,ednom l"o!c e
(§§ 60 a 71 d. ř.).

p O zná m k a. N a S loven s k u a Pod k a r pat s k é
R u s i platí, pokud -j de o nákladní smlouvu, právo obsahu v podstatě, t. j. ve hlavních rysech, souhlasného. Blíže jest poznamenati:
L Pokud jde o ob e c n é normy o smlouvě nákladní, vykazuje uherský obchodní zákon ovšem také úchylky, z nichžto
některé závažnějšf jsou:
1. Podle § 399 odst. 4 nahrazuje dovozník plnou škodu, prokáže-li se jemu nebo jeho lidem hrubá nedbalost nebo obmyslné
jednání. (Jinak čl. 396 odst. 5~ Srv. výše str. 109.)
2. Podle § 402 dovozník odpovídá za ty, jichž používá při
plnění převzaté dopravy. (Jinak čl. 400. Výše str. 111.)
3. V § 404 odst. 3 dodává se (na rozdíl od čl. 402.), že, byl-li
vystaven recepis, přísluší právo disposiční jen majiteli recepisu.
4. V §411 odst. 1 obmezuje se (na rozdíl od čl. 409. odst. 1,
srv. výše str. 114)" zákonné zástavní právo dovozníka na dobu,
pokud nebyl náklad příjemci odevzdán. Důsledek rozdílu toho
objevuje se také v § 414 odpovídajícím jinak předpisu čl., 412.
5. Podle § 416 má býti (na rozdíl od čl.. 414.) náložný č.
nakladací Hst jasně jako takový v textu označen.
. II. Pokud jde o dopravu žel e z nič n í, možno unifikaci
pokládati potud za provedenou, že Bernská konvence již dříve
v Uhrách platila (zák. čl. XXV/1892), i s pozdějšími dodatky, a
nový dopravní řád železniční (~ařízení z 13. května 1921 č. 203
Sb.) platí ar~i pro celou Republiku; na území dříve uherském
nahrazen jím dopravní řád zavedený vládním nařízením uher.
ministerstva č. 5592/M. E. 1 z r. 1909. - Viz též Fa j nor - Z átur e c k ý, Nástin, str. 301-304.
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