
Dr. Ja'wmí'r SedJlá:oek, ptnO[. iPtrá'V. fa'kulty v Hrne: 

Problém penežních dluhii. 
T,o, co 'nálslec1uue, die v Ijá,dr'e pľ-edJuáŠlka iko:namá v,e slchiJJz,i Právnkké 

J e.dnoty v Br,atJ'slave u prHeždltosti zád-ezdu MOIľ'aiVlské IPlráv'niClké J edn01y 
z Srn·a dne 30. dwbna 1925. Pr,ed:náŠllm !ll!aJs,tliňuje ,snad 'vÍtCe ne,ž r.e,ší, ale 
často dúležiteu,ší O'e ,fo:nmuLace IPlwlblému Inež jeho reše:ní. 

L Peníze. 
T,he,ma dneŠcn~ho mého vý:kladu ú'e ·p,robl:ém penMIniCIh ,z~valZiku. p[O

blém ·pene,z stail !Se ,a,MuáJnLm :svMolvlOlu 'V,Mkou, kltelrá predváleČlné pred
,pok<l'ady 'Úverového hoslpodáflStví úplne izwá,tila. Lidé ,si IPlolčali uve,domoVlaH, 
že hodnolt,a vec·i n.etkví 'v ní :s,amo,tné, ,le,č 'v ,ye>l,ac:i k lJložív,a:jídmu člove:1m. 
Mni,o:novlé hodno'ty škrtnutím IPera menHy Sie v belzloelnné ,cáry ,papílľlll. Ve
iíi1telléClhudH, dluŽln:íci hoha,tli v ,Pomerrru Ik 'obec!nému sltaiVlll 11illení Inárodniho. 
Ce1ý telnto vebko,l'epý [·eluomén .slOlc.iMnúho žirv'ot,a, ikt'e.rý ISle pred naštma 
olčima odehrá vial, vY'V,o,1al ,otáziku: ,co IjlSOIU :p,eníze? V Ipr'Vé r,ade národillí 
hos.podáf.i ,a poLitilkoV1é ,ohracelik nim \SIVo!H :PO'ZlOIľ:ilIOSlt, po t,é vša.k J práv
níoi, llaUme civi,IIi,s1lé, byU iI1uc.e'Ui v,šÍlmaH Isi tOlholt.o ipwbl'ému. Kdy,ž dnes 
pf.iaház~m :s tímto ,thematem, mÚŽle~e mi IS/nad luamtN1JouH, že dnes j,e troahu 
poz,de, cLnelS, kdy máme 'staJhiUsolVlrulliOU melilIU. tA. Ipr'ecLce práve SltabiJiJsorv,aná 
mena vyvolává lilIové pro.bl:éimy, !kt,er:é Is·e jeví 'v otáJZlce stalbdlli:s,ovaných 
b.ilancí. Le,č i IU pe·nežnkh ,z,áJv.aJZlkô zús,tá:vá iPifiOblél111 Inej eden !l1e,vyrešen. 
Dnels do'volím 'Si plOzolr:nOlsrt v,aši ob,fá!tilti rk iP:wbiliému lp.elllieiŽ,nÍICh zá vla:zkô, 
kter·é neljlryzeji Vy,S'tulpu'jí v ,zápuj.čce Ip'e;než:i,M ia IStáJvá :s,e dUlelŽiitým p'ro
hlémem :nelj,en pr,áJvnúm, ,l'e,č ti hOlspodárs'kÝllTI ,a v 'p,rvé f.ade mr-a'Vním 
v lZá,pujč~áClh, ikte'ré ina stiľane verMe,l·o·ve ~me,lliujj 'el111e Úls,IJlor,armi, at ty'to 
jeví :se jako IVlklady do stabilní'Clh ús:tla'Vu pe,ne'Žlníoh la!nelbo I}ako thyporte;ky 
,aneho v Inákupu IPulpilá'rních 'P;apÍTu. 

Pf.i 'P,wb,lému ,p,e:nez mU'sÍme ,vyHti Old lf.e,nOmel!m lhoslP-odáňsikéiho styku 
Hdí melú sebou. 

liospodárský styk lidí deje se jen proto, ponevé;ldž jeden ve jmení 
svém má nedostatek určitého statku, kdežto druhý má nadbytek. Styk 
t·ento del lSe ,zpr'Vu de.dno'S,1lmnille - ~ulPem I{náJs,tlúm), Inebo dohrovolne 
(dairem, iPÚjlOkOIll a1Ip.)/) telPlrv,e pOiUde!jli :IlJaS!táiVá 'smena 1S~,atkô, tak, ,aby 
Ž1ádná str,ana ,s·e ISVlého sUlbj1e1kNvnítho aillldirviduá,lního2

) 'hle.dislka neunrpel,a 
škody; hod,no:ce.ní je zprvlu 'Zloela ,Lndividuálné, ,telPTv'e hodlnej:ší smeillOlu sta,tku 
stává se obecným, t. 'j. Hdi 'VzIhledem 'na slvÔtj pud :srt,áJdný hodnoH celkeril 
s,te,jne. Má-,lJi ,smena 11at,o ir,Clc,i'onMne býti využi,t,a, musí ,zde býti 's'Í,atku, za 
tk~e;rý ,by se 'k\telrýkoliv Is:tat,ť1k mohl 1ehce ISIilleillliti. Bude to ne!jlprv'e st.atek 
m ruHcí IwrôHou hodnotu užH,klOrv'Oill a ,to oheauou, ,aby všemi byl s,t,e,jne 
ochotne pr&j~má!n. Brz,o ,s'tal 'S·e takovÝI111 :statk,em drahý lwv,z.la.to, zdá se, 
·že 'vedIe Jeho vZlác'ný!clh vl'a,s!t!nolsí1:í (deUteLnost, illep,Q,fll1šHelnost, :vome:r:ná 
vzáClnolst) by~ lto .i mOilTIent illáholŽe.ns1ký, Isolll1vlÍJsející IS l~uJtem ,slunečillým 
(ne,bot zLat,o :pňi'pomLnalo slun.c.e), Ijenž zpu.sobH, že 'z,e úat.a s'tal,o ,s·e obecné 
me,ru~dlo. P·olzdeii lp.r,iJs'toup.u,o Ike z1a,tu IstfÍlbro. ,J aikmHe s.e stalo zl'at,o 
obe,cným menidl'em, 'nebylo 'pi'iHmáno d,en da,ko ,statelk PiľO SN'Oji prÍlmotU upo
tfebJ:te1alOlst, ,le,č taJké Ipro s'V,ou.i neprímoill U'potf.ebitellno:st, že ,tO'tliž Ulmož
ňo'valo zí'sl~a,N d,akýkoHv }Lný ·s1.ateik, óehoiŽ tmaJj~teJ IZla't'élho ,k,ovu práve 
,po.tfebov,aP) Pení'ze j'sou teídy obecným men1dlem, tl·edklhž hodnota 1e dána 

1) Iielfferich, Oeld str. 7. násL, ješte v rímském právu máme zrejmé 
stopy toho. 

2) Engliš, Základy hospodárského myšlení str. 19. lielfferich 1. c. 
str. 257. násl. 

3) Odnetí smenitelnosti drahého kovu klesá jeho hodnota jako u stfíbra 
po nemecké menové reforme v roce 1879 (viz lielfferich, Oeld str. ] 88. 
anebo . u zlata po svetové válce vypuzením z Evropy), Mildschuh, Kupní 
síla penez str. 58. et passim. 
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str. 19. Iielfferich 1. 1.:. 

IO hodnota jako u stfíbra 
[elfferich, Geld str. 188. 
ropy), Mildschuh, Kupní 

jak v dr,ahém kavu, talk i v malŽna's,ti 'zíslkaN da/ký/koliv jjmý 1S~.a t.ek. Zde 
s il(nalpem mathLi Dycham mluvi,tj a /h y J.o g le net ·i c Jk Ý c lh IPe:nezíCJh . .{;) 

V dallšÍln Istu,plJ1li 'Vý,voôe p,l.at,elbní styk halSpodáf.ský'ch ISilllbrjektu se tau 
merau kompl.ikuOe, že mia míls·to dfí,velÍ'šíiha 'Váž,elní kalVu '(Ipe,r a,eset l1br,aJlTl 
v fímské manc,ip,alCi) illIa!S~upuH mLnce, 1. Ij. IStá tem averenéoos'uky drah-eh a 
kaviU. IMí,s'ta draihéhokovu illasi'l1puH miilllce, caž vede ZIaičaisté ik ;ra.zdílné<l11u 
hadno-cení milncí ·a :ko VIU , ,z nelhalŽ ' jlsau' .yYlfabelny.5) 

Stát však sIVým 'Piráv,nim f.ádem U1rčuj.e, 0e IpenlZle ma'jí býH obe1c:riým 
platidl,em.6

) Tak fíJká!Vá se, že lhalS'Padár,sky IIJe,nÍJZle jlsa:u obecným menidlem, 
kdežto právne jsau abecným platidlem. Peníze stávaií se obecným pla
tidlem, na základe predpisu právního, že konec koncu vyrovnání mezi dve
ma majetky, není-li naturální vyrovilání možné, má se státi v penezích. 
Tak i podle našeho právního rádu má se dáti náhrada v penezích buď pn 
nemožnasti .(zavinené), puvodníha plnení naturálního anebo pri reparaci 
civilníha deliktu, je-li naturální restituce nemožná (§ 1323., § 921. obč. zák,); 
není-li prímá exekuce majetková mažná, má se daháneti dlužník pakutami 
k plnení (§ 359. ex. ríz.); dlužník muže vždy žádati místo k plnení naturál
ního plnení penežité ,(§ 410. c. r. s.). 

Mezi obecným platidlem a abecným menidlem je však velmi úzká 
souvislost, neboť jde o vyrovnání mezi dvema majetky, caž se muže zase 
jen majetkovou hadnotou. Právní fád predpisuje prímo, čím se má platiti, 
ale jen neprímo ustanovuje, kalik se má platiti : Stanoví jen, že má se 
platiti tolik, aby majetková újma byla nahražena. Ta znamená, že se ma 
má dastati talik penez, aby byl sta statky v puvodní obecné hodnote 
zase získati. Tak spočívá vlastnost penez jako obecného platidla na hod
note pene z jako obecného menidia. Tato hodnota penez vyjadruje se 
zpravidla jako 'cl bst r a kt n í hod not a pen é Z,7) kde nepfih1ížíme již 
vubec k hodnote materiálu, leč k hodnote toho, čeho za peníze mužeme 
získati. Tak pficházíme k penezum zhotoveným z materiálu pomerne bez
cenriéha, totiž k pen e z U mpa p í r o v Ý m. 

Leč abstraktní hadnota penez má své meze. Národohospodári ríkaií, 
že peníze jsou poukázkou na neurčitý druh statku.8

) U penez kovových 
máme dolní mez užitkovou hodnotu kovu, z nichž byly peníze vyrobeny. 
U papírových penez musí zde býti konečne závazek toho, kdo papír vydal, 
k plnení nejakého konkretního statku; čím menší hodnota tohoto závazku, 
tím menší hodnota papírového peníze. 

Penežní závazek je tedy ' takový závazek, který zní na určité množ
ství jednotek tohoto abstraktního . statku - penez. Za techto okolností 
jest ovšem zcela lhostejno, jakými mincemi či papíry se platí, neboť ka4dá 
mince, každý papír, není-li mena porušena, je stejne hodnotný, muže se 
zaň dostati stejného množství konkretních statku. 

II. Organisace meny . 
Pro interpretaci právních predpisu o penežních závazcích je nad mfru 

duležito uvedomiti si, v jaké forme peníze Vystupovaly a jak peníze byly 
organisovány. Organisace penez provázena byla státem nejprve tím, že 
kov byl značkován a značky ty to zavádeny jako obecné platidlo. Monopol 
státní meny se prosazoval velmi zvolna, jednak byla zde naturální obecná 

4) Knapp, Staatliche Teorie des Geldes. 
5) Iielfferich, Geld str. 35. 
6) Iiartmann, Ober den rechtlichen Begriff des Geldes str. Iielffe-

rieh, Geld str. 53. 
7) Sedláček, Obligační právo Čís. 192, Mildsehuh, Kupní síla penez 

str. 60. násI. .Engliš, Peníze str. 67, Iielfferich, Das Geld, pass im, Savigny, 
ObI. Recht L str. 440. násI., Iiartmann, Ober dem Rechtlichen Begriff des 
Oeldes str. 7. násI., Walker, Internationales Privatrecht str. 307. 

8) Srov. .Engliš, Peníze str. 36. passim, viz též Knapp, Staatliche 
Teorie des Geldes, nejnovejší Keynes. 
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menidIa {dobytek, suI, mušle atp.), jednak cirkulovaly ruzné druhy penez.!J) 
Nastala-li určitá stabilisace za rímského císafství, stupňovala se desorga
nisace zase ve stredoveku, kde s postupuiícím rozkladem svaté ríše 
rímské tríštiIo se i mincovnictví se sou časným zhoršováním meny stfíbrné. 
Mincovní privilegium považováno bylo za regál, t. j. za výdelečný podnik 
státní. Nejistota oficiální stríbrné meny už za rímského dsarství vedia 
k zavedení mince, která nebyla v žádnéťn vztahu k minci oficiální a která 
byla raže na z plnohodnotného kovu, byl to victoriatus v císarském Ríme/") 
ve stredoveku zlatý »flomerus«,l1), španelská »pistola« a sicilský či be
nátský »ducatus «.l!!) 

Ve stredoveku nebylo jednotného menového systemu, nýbrž bylo vícc 
druhú mincí, které na sobe byly více méne nezávislé,13) takže v této dobé 
mužeme považovati dluhy penežité za více méne speciální prípady dluhu 

. generických. HeIfferich na pf. mluví o t. zv. »Sortengeld«. Mocný krok 
byl učinen zfízením žírových bank v Benátkách, Janove, Amsterodame 
·a v Hamburku. Banky ty to koncentrovaly poh!edávky Denežní a kompen
sovaly ie .. Touto organisovanou kompensací prírozene odpoutává se hod
nota penežní pohledávky od hodnoty kovu a umožňuje se, aby tato hod
nota byla podložena pohledávkou na plnení jiného konkretního statku, 
čímž dána byla možnost vzniku papírových penez. 

Ve stredoveku máme ruzné druhy mincí, které nebyly v žádném vzta
hu k sobe, šlo proste o ruzné druhy, které se vzájemne zastupovati ne
mohly. Nekdy š lo o mincovní dluh, jindy o kovový dluh splacený v mill
cích vážených podle váhy obyčejné. Kde zavádeno bylo vzájemné zastu
pování rúzných druhú mincí, máme iiž 'nábeh k pravému penežnímu 
dluhu. V 110voveku z tohoto chaosu mincovního vyrustá jednak mena para
lelní, jednak mena dvojitá, která prechází konečne ve menu zlatou, resp. 
papírovou. Mena paralelní spočívá v tom, že máme dva systemy menové. 
které nejsou dány pevnou relací k sobe, leč - ien relací promenlivou podle 
poptávky a nabídky určenou, oba systemy menové moho'u se podle této 
promenlivé relace navzáiem zastupovatUll) Tak tomu bylo od roku 1663 
v Anglii (Guinea), od r. 1750 v Prusku ,(pistole zvané Fridrichsdor, Augns t
dol' atp.), v Rakousku od r. 1786 (dukáty). V Anglii a ve Francii pre šlo se 
k dvojité mene tím, že se obema systemúm menovým dala pevná zákonná 
relace pri volnosti ražby obou druhú mincí. V Anglii zastavili kon;::em 
18, století valnou ražbu stfíbra a prešli tím ke zlaté mene, čímž hodnota 
stfíbrných mincí odpoutala se od svého kovového podkladu a pripontala 
se k hodnote zlata pohledávkou volné smenitelnosti stríbrné mince za 
zlatou mincU5

) Múže-li se pfipoutati stríbrná mince k hodnote zlata, múž~ 
se i touto pohledávkou pripoutati papírový peníz smeniteIný za zlato, 
jímž isou bankovky za zlato smeniteIné. Papírové peníze mohou se i bez 
kovového podkladu bankovního prímo pfipoutati ke zlatu, když isou podlo
ženy pohledávkami, které se rovnají príslušné hodnote zlata, tak dá se 
právnicky vYiádfiti nynejší »zlatá« mena v Nemecku, v Polsku a· drÍve 
v Recku.16) 

9) HeIfferich, Geld str. 42. 
10) Mommsen, Rom. Mtins\.vesen str. 194. nás!. , Hartmann, Ober den 

Begriff des Geldes str. 64. 
ll) neIfferich, Geld str. 44. 
12) Dôvodová zpráva k osnove zákona o československých dukátech. 
13) Helfferich, Jahrbticher fUr Nacionalekonomie u. Statistik 1895, 

str. 801. nás!. . 
14) Helfferich, L Lexis 1. c. str. 829. podávaií ponekud odchylnou deii

nici paralelní meny, ale ohraničení paralelní meny k minci obchodní vede 
nutne k tomuto uvedenému dusledku. 

15) He1fferich 1. c. Geld str. 130.-133. 
16) Srov. te oreticky Keynes, A Tract on monetary reform, též Knapp. 

Staatliche Teorie des Geldes, který však správne rozlišoval hledisko práv ní 
a hospodárské. 
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Podle toho, do Ijaké míry je peníz platidIern, rozeznavarne : 
a) peníze, které jsou neobmezeným pIatidIern, 
b) peníze, které jsou jen obmezeným platidlem. 
Pokud jsou peníze neobmezeným platidIern, musí býti . pfijímány na 

zrušení všech penežitých závazku. Penežité závazky jsou nej prve OI1V, 
které znejí na určitý počet menových jednotek bez bližšího určení, na pr. 
100 Kč, 1000 frs., 200 M atp. Dále jsou penežitými závazky všechna suro
gátní plnení, když naturální plnení není možné. Všechny jiné závazky nej~on 
penežními závazky v pravém slova smyslu na pr. 10 stokorunových státovek 
československých je obyčejný dluh druhový, ale nenídluhem penežitým. 

Jsou-li peníze obmezeným platidlem, jako na pf. u našich drobných 
mincí kovových, nicméne jsou pravým prostfedke:ll platebním i když se 
dobrovolne pfijmou v množství vetším, než veritel musí pfijímati. Nektúí 
pfijíl11ají zde sice datio in solutum, leč myslím, že neprávem. 

Mimo system menový jsou mince, které se razily bu ď vubec jen 
pro cizinu, jako Mariatereziánské tolary pro Levanto a Indii, anebo pro 
zvlá štní úcele jako mi.nce pal11etní {ne pametní medaile). S temito zvláštní .. 
mi druhy -penez souvisí též mince obchodní, které mely značný význam 
v dobách dfívejších a které dnes u .nás zase' moho u býti pevným bodcm, 
který nám ml1že dopornoci k dalšímu zdravému vývoji našeho hospodáf .. 
ství. 

III. Zápujčka. 

Další otázka, která musí býti pro náš problém vYiasnena, ie o tázka, 
·C(I je z á p u i č k a pen e ž i tá. 

Objasníme-li si pojem penez, nebude nám již problém zápújčky delati 
tak velký'ch obtíŽí. 

Pfi zápujčce divá se určité množství veci dlužníkovi, aby stejné (ne 
v;ak totožné) množstv í vecí vrátil (§ 983. obč. zák.)Y) Veci, které se dá
vají, jsou statky spotrebními, t. j. dávají se, aby je dlužník mohl skonsll
m ovati/8) na druhé strane majetek zapújčiteluv nemá býti o tuto hodnotll 
zkrácen a proto se clostává zapujčitelovi vzájemné hodnoty v pohledávce 
proti vypujčiteli na vrácení stejného množství vecU9

) Tím práve liSí se 
od kommodátu {pujčky § 971. obč. zák.), kde určitá vec ie dána v uŽÍvánÍ 
,druhému se závazkem, že táž vec bude vrácena. :pfi zápújčce práve spo
tfebitelnost vecí podmiiíuje jejich zastupitelnost (srov. 1., 2. § 2. Dig. de 
reb. credit. 12, 1). Tato fímská konstrukce prevzata byla občansk}hll 

- zákoníkern, který v § 983. výslovne mlUVÍ o vecech spotrebných a nikolív 
'0 vecech zastupitelných. 

Peníze čítají se zpravidla mezi veci spotrební. Proč? Ponevadž jejich 
IlOSpocláfská funkce spočÍvá v tom, aby byly vydávány, neboť isou obec
n~i m menidlem abstraktní hospcdáfské hoqnoty.20) Je-li tento názor tÚ 
peníze zapújčené celkern jednomysiný, dokazuje to, že v právním rádu 
musíme peníze poiímati, jako obecné menidio, a že máme potud pcnežitoLl 
zapujčku, pokud peníze, jako obecné menidio, byly zapúičeny.21) Tím 1iší 

- 17) Schey, Obligat ionsrecht I. str. 95. 
18) fIuschke, Zu r Lehre des rom. Rechts varn Dar1ehre str. 2. 
19) l. t. str. 28. Viz též cngliš, Sborník ved právních a státních, 

sv. XVII. . 
20) Obecné míne ní právníkú pramení ve správném výroku Pavlove 

v jeho 33. knize ad edictum 1(11 pr. Dig de contrahenda empti one 18, 1) 
» . .. elecia materia est cuius publica ac perpetua, aestimatio d iffecultatibus 
permutationum aequalitate quantitatis subveniret, aeque mater ia forma 
publica percussa, )lsum di mn iumque non tam ex substantia praebet quarn 
ex quantitate, nec uItra merx ultrumque, sed alterum pretiulll vocatnr«. 
ViL- též 1. 1. pr. D 19, 4. 

2J) Tato dá se dnes stručneji fíci, co Schey ,(ObI. Vehr. str. 22.), chtel 
vyjádfi t i pojem kapitá lu . 
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se penežitá zápujčka od každé jiné zápujčky tak, jako rímští právlllcl 
presne lišili smlouvu trhovou od smlouvy smenné. Nebyly-li mince, či pa
pírové peníze zapujčeny jako obecné menidIo, nemáme penežité zápujčky. 
leč zápujčku nepenežitou. To je duležité proto, ponevadž jen na zápuičku 
nepenežitou vztahuje se ustanovení § 992. obč. zák. 

Zápujčka považuje se za smlouvu prísne jednostranne zavazující~ 
která se uzavírá dáním zapujčeného množstvÍ. Tento názor pramení v ŕím
ském právu a souvisí s procesuální institucí »condictiones«, v našem právu 
nemá žádné prímé opory. Zápujčka je podle našeho práva kontraktem 
reálným, t. j. uzavírá se tím, že veritel dá zapujčené množství vecí k dis
posici dlužníkove s tím, že dlužník má stejné množství vecí vrátiti. (§ 983. 
obč. zák.) Veci zapujčené predávaií se do vlastnictví dlužníkova,22) je tedy 
predání tradicí (§ 426. obč. zák.); tradíce predpokládá však závazek, který 
má býti touto tradicí zrušen I{titulus § 424. obč. zák.). To znamená, že 
vHiteli zapujčujícímu musil vzniknouti závazek. Zvláštností podle našeho 
práva jest, že závazek k zapújčení vecí a k predánízapujčených vecí 
spadá časove v jedno, leč v logické konstrukci, která nepracuje skategorif 
času, nemusí precedens býti též časovým precedens. Z toho dúvodu musíme 
ríci, že závazek veriteluv, zapújčiti veci, spadá časove v jedno se splnením. 
což má positivne právne ten dusledek, že veritel nemuže býti žalován na 
predání zapujčených vecí.23) 

Musíme tedy rozeznávati: 
a) závazek veritelUv vyplatiti zapujčené veci, který spadá časove 

v jedno, 
b) se splnením tohoto závazku vyplacením, 
c) závazek dlužníkuv vrátiti tantundem einsdem generis, 
d) splnení závazku dlužníkova.~4) 

Pfi zápujčkách nepenežitých nemáme tak dalece žádných obtíŽí. 
A zapujčí-li B-ovi 100 q pšenice a B mu má vrátiti po té 100 q pŠenice. 
což splní vrácením oné pšenice. Druh sub a) rovná se druhu sub b) a 
rovná se druhu sub c). U penežitých zápujček naproti tomu jde o vrácení 
stejného množství pene z, peníze nevystupují zde však jako zastupiteiné 
zboží, leč jako obecné menidio. Mohou-Ii se ruzné druhy penez téže mény 
substituovati, je lhostejno, v jakém druhu penez určité meny zápujčka byl a 
poskytnuta. Závazek dlužníkuv vyjádfí se jednotkami určité meny a 
splatí se také libovolnými jednotkami dotčené meny. Mohou-li se rúzné 
samostatné části meny navzájem substituovati, jak je tomu u meny 
paralelní a u meny dvoiité, pak muže býti valuta vyplacena v jednom 
druhu penez {na príklad v pruských groších), závazek dlužníkuv vy
jádfen ve druhém druhu penez (na príklad pistoHch), a závazek splnen 
spiacením v tolarech. Zda a do jaké míry mohou ruzné meny se navzá
jem substituovati, zda jednotlivé části samostatné meny paralelní jsou toho 
schopny, nedá se rešiti obecne, leč pouze na podklade positivních pred
pisu právních. Omezení vyjádrené v § 987., týká se jen pomeru valuty 
zapujčené (výše ad b) k valute splacené (výše ad d), když spIace ní mel o 
se státi v jiném druhu, než ve výplatných listech. (Einlesungsscheine §§ 8." 
9. cís. patentu ze dne 20. února 1811, Č. 929. sb. z. s.) Ponevadž však dnes. 
vídeňská mena není vÍCe v platnosti a ponevadž ustanovení toto bylo 
zásadne zmeneno ustanovením čl. 37. sm. r., máme duvodné pochybnosti, 
zda ustanovení toto platí. 

22) Iiuschke l. c. str. 28., Schey, Obligationsverhältnisse str. 71. 
22) Jiné hledisko zauiímá Schey, l. c. str. 37., tím mu však pomer 

mezi obligační smlouvou a res zustal ponekud nejasný. Vyložiti tuto od-
chylku vyhražuji si na jiném míste. -

24) Srov. Krčmár, Pfí10ha k Právníku roč. 1921, str. 71., jenž repro
dukuje jasneji názory Schey-ovy, než tento je podává ve svých ObIigations
verhältnisse str. 115. násl. 
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25) Viz Krčmár l. c. 
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27) Kunze, Obligat 
28) Učení vzniklo 
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li chen Begriff des Ge 

29) Sedláček, Oblig 
30) Iielfferich, Geld 



~y tak, jako rímští právníci 
~nné. Nebyly-li mince či pa
I nemáme penežité zá'Plljčky. 
o, ponevadž jen na zápuičku 
. zák. ' 
me jednostranne zavazuiící 
Tento názor pramení v ŕím~ 

:ondictiones«, v n3šem právu 
e našeho práva kontraktem 
pUjčené množstvÍ vecí lc dis
množství vecí vrátiti. (§ 983. 
ItnictvÍ dlužníkova,22) je tedy 
po~lád~ však závazek, který 
obc. zak.). To znamená že 
;k. Zvláštností podle naŠeho 
k predání zapujčených ved 
i, která nepracuje s kategorií 
~dens. Z toho duvodu musíme 
, časove v jedno se splnením, 
'itel nemuže býti žalován na 

veci, který spadá časove 

ím, 
einsdem generis, 

tak dalece žádných obtíŽí. 
vrátiti po té 100 q pšenice. 

) rovná se druhu sub b) a 
naproti tomu jde o vrácenf 

zde však jako zastupiteIné 
Izné druhy penez téže mény 
z určité meny zápujčka byla 
jednotkami určité meny a 
é meny. Mohou-li se rflzné 
'ati, jak je tomu u meny 
valuta vyplacena v jednom 
,h), závazek dlužníkuv vy
pistolích), a závazek splnen 
)hou ruzné meny se navzá
tné meny paralelní jsou toho, 

podklade positivních pred
týká se jen pomeru valuty 
e ad d) , když spIace ní mela 
ich. (Einlesungsscheine §§ 8 .• 
). Z. s.) Ponevadž však dnes. 
~vadž ustanovení toto bylo 
máme duvodné pochybnosti, 

onsver ilältnisse str. 71. 
r. 37., tím mu však pomer 
l nejasný. ~yložiti tuto od-

;. 1921 , str. 71., jenž repro
odává ve svých ObIigations-

Celý problém se nám koncentruje v nekolik otázek :25) 
1. V jakém druhu penez muže býti druh vyjádfen? V jakékoliv mene. 

(§ 905. obč. zák. čl. 37. srn. r.) 
2. V jakém druhu penez mu že býti placení vymíneno? V libovolném, 

ale je-li dluh splatiteIný v oficiáIní mene, platí § 987. (čímž se vysvetlí 
rozsah nuceného kursu papírových penez). Dnes ovšem maiíce ryzí menu 
lJapírovou, nemáme pro toto ustanovení praktického použití, naproti tomu 
l1edopadá § 987. na placení v papírových penezích obchodní mene a ve 
mene cizL (AnaI. §§ 8r-10. cit. fin. patentu z roku 1811 o cizozemskS'ch 
.závazcích.) 

3. Čím muže býti placeno? Takovým zpusobem, jako bylo vymíneno. 
4. Kolik jest platiti? Zde máme starý boj mezi kursisty (kursisty 

:nazýváme ony spisovatele, kterí trvaií na zásade, že hodnota valuty za
pujčené a splacené má se rovnati) anominalisty (nominalisty pak on~', 
'kterí žádají, aby počet menových jednotek valuty , zapujčené se rovnal 
počtu menových jednotek valuty spIacené). Z kursistu isou nektefí meta
listi,26) jiní prihHží více k abstraktní hodnote penez,27) nominalisti pfiblí l í 
jen k menové jednotce bez ohledu na abstraktní hodnotu penez.28

) V do
'bách urovnané meny je panuiící míne ní nominalistu, v dobách rozvratu 
meny pak prevládaií kursisti, jak v další kapitole dovolíme si naznačiti. 

V naš ern právu spor mezi kursisty a nominalisty máme ' rešen velmi 
'nejasne, neboť § 988. nemá na mysli pravý dluh penežitý, l e č 'druhový dlu b 
v mincích a ustanovení o mene korunové I(cis. nar. z 21. záfí 1899 Č . 176. 
cr. z. 3. odd. § 8. a zákon ze dne 10. dubna 1919 Č. 187 Sb. z. an.) st:lnoví, 
·co je obecným platidlem, aniž stanoví, kolik se má platiti. Z § 983. otázku 
'tuto nemužeme také prímo rešiti, neboť nejde o druh konkretních statkú, 
' leč o sumu penežitou, mající pauze abstraktní hodnotu, takže du raz spočívi 
na této abstraktní hodnote a ne na numerickém množství penez, jako již 

'Paulus ve 30. knize svého komentáre k ediktu pretorskému správne lJyl 
rozpoznal. 

Máme zde otázku, v jakém vztahu je k sobé suma penežitá, která 
byla jako zapujčená valuta vyplacena, k sume penežité, kterou má býti 
,dluh vypujčený zaplacen. Pochopíme tuto otázku nei1épe, když si uvedomí
me vzájemné postavení veritele a dlužníka. Jak výše jsme již pravili, 
'je zápujčka smlouvou vzájemnou, kde obema stranám vznikaií povinnosti 
(tfebas povinnost veritelova je pod nižší sankcí, než povinnost dlužníkova) . 
Zápujčka muže bý t i smlouvou úplatnou anebo hospodársky neutrálnU 9

) 

podle toho, zda za užívání kapitálu se platí úroky, či zda užívání jest 
'bezplatné. Dlužníku niá se však poskytnouti jen užívání kapitálu, kdežto 
'kapitál sám má se v rátiti veritelovi. Tím uvolňuje si cestu, abychom si 
mohli určiti hospodárskou funkci zápujčky. Pri zápujčce jde veriteli o to, 
aby za zapujčený kapitál získal stej ne hodnotnou pohledávku na vrácení 
'kapitálu ,30) tato hodnota je pak podložena hodnotou kapitálu , který má 
'býti vrácen. Z toho se nám podává rovnice, že hodnota kapitálu zapujče
ného má se rovnati hodnote kapitálu vráceného. V tom smeru mu síme 
označiti zápujčku za úplatné právní jednání ; druhá vec je, zda se verite li 
poskytne úplaty za uŽÍvánÍ kapitálu. Zde v tomto druhém smeru muže bý ti 
zápujčka buď úplatná nebo bezúplatná. 

Do této hospodárské struktury zasahu je stát , který menou jako obec-

25) Viz Krčmár l. c. , Schey l. c. 
2G) Savigny, Obligationsrecht I. str. 454. násl. 
27) Kunze, Obligationsrecht I. str. 68. ' 
28) Učení vzniklo hlavne ve francii , viz Havy, Le contrat de prét, 

'et la baisse du franc Paris 1922, str. 19. násl. Hartmann, Uber den recht
l ichen Begriff des Geldes str. 73. násl. Helfferich, Geld st r. 319. násl. 

29) Sedláček, Obligační právo Čís. 111. 
30) Helfferich, Geld str. 234. 



ným platidlem môže mocne zmeniti pomer mezi veritelem a dlužníkem .. 
Obecné datidio muže býti stanoveno numericky. anebo ho dnotne a odtud 
spor mezi nominalisty a kursisty. Z hospodárského hlediska zde musíme 
jtšte podotknouti, že strany, počítajíce ve mene kovové, pfipínají své zá
vaz[<y k hodnote drahého kovu , z nehož mince js ou v:nobeny, takže. 
v n"jh orším prípade ' mohlo by se ceniti v kovové hodnote· a v tom smeru 
zápôjčka mohla by se valorisovati. (Dokončení.) 

Dr. C. Bafinka a dr. J ar. Horák: 

Prehled občanských rozhodnutí N. S. 
Odš/wdné vo smysle § 292. Trz. uh. 

Podľa ~ 292. trestného zákona prisúdené byť má pre osoby, o vy
držovanie ktorých usmrtený pečovat musel, odškodné. ktoré môže byt. 
podľa jestvujúcich J:,omerov istina, ktorá zaplatená byt má raz na vždy,. 
alebo ročná renta. 

Z tohoto znenia zákona vysvitá, že Eezlvisí na véli osoby, ktorá 
oprávnená je požadovať odškodné v prípade vraždy a usmrtenia človeka, 
či chce dostať istiIlu ľL1Z na vždy alebo ročnú l emu, at: e úJohoLl súdu 
je, aby pečlivým zhodnotením životných pomerov strán určil spôsob od
škodnenia v rámci Lákona tak, aby oprávnené zájmy oboch strán boly 
chránené, totiž aby žaiobkyni nahradená bola bola majetková ujma, ktorá 
ju stihla následkom usmrtenia manžela-živiteľa. na d l uhej stra'ne však 
aby umožnené bolo žalovanému plniť záväzok tak voči žalobkyni, jako 
aj voči osobám, ktoré živit je povinný podľa zákona. ' 

Uznal-li tedy odvolací súd, berúc zreteľ na rodinné. hosf-'odárske 
a sociálne pomery stí án, na jvhodnejším spôsobom náhrady škody urče
nie ročnej renty 720 Kč, ktorú sama žalobkyňa vzala za nodklad pri 
výpočte odškodného raz na vždy, rozhodol v súhlase s o12.tnÝ1U právom. 

Nebude-li môct žalobkyňa sohnat rentu. v budúcnosti srnčnu, 
z dražebnej kúpnej ceny nemovitostí žalovaného, odpreC1anScfl na vereJ
nej dražbe účE.lcm us pokojenia už sročnej r:ohľadávky žalobkyne - je 
tým vinná sama, keďže sa vznesením náležitej žalobnej žiadosti neposta
ralo. o to, aby žalovaný sporným súdom zaviazaný bol k zaisteniu renty, 
v budúcnosti sročnej. 

Rv III 105/25 zo 17. II. 1926. 

Dobytčí pas nestačí k nadobudnutiu vlas-tníctva dobromyseľného 
kupca od nevlastnílw. 

Mylným je názor odvolacího soudu, že bezelstný kupitel dobytka 
krytého dobytčím pasem nabývá práva vlastnického ke koupenému do
bytku bez ohledu na to, byl-Ii prodavatel vlastníkem či nic. 

DIe platného práva je tomu tak pfi prodeii movitostí prodaných a 
odevzdaných obchodníkem v oboru jeho obchodu, pri prodeiích v exe
kuční dražbe a úplatném nabytí od nevla'Stníka, ale takového, kte
rému vlastník sám vec sveril. 

V obor ochrany bezelstného nabývánÍ nespadají však ty prípady 
kdy vec dostala se do držby zcizitelovy mimo vôli vlastníka, zejmén~ 
krádeží, ztrátou, a vec tu - mimo obehu v obchode - nabitde od neho 
bezelstná tretí osoba. 

~ V souzeném prípade se jedná, jak zrejmo ze spisu. o ukradeného 
kone a vlastníctví tu nenabývá kupitel již rroto, že kôň byl · kryt do
bytčím pasem. 

Rv III 66/25 zo 27. II. 1926. 
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Neporiadok, kt 
mžíte.i výpov edi dľa 
jedllanie strany môž 
stenie člena zävod 
som rozhodčej ko 

Od volací súd zi 
dic!ovedúceho, ú ic 
icť voľne ležať na 
v oľne užívali. 

Tento skutkov 
§ 534. OsP. nenapa 
Vychádza-li sa vša 
správne to právne 
hneď na druhý deň 
reňskei kolonii, je 
ným zo ziskuchtiv 
stranou ani tvrd 
val, osobe, oprávn 
vek iným spôsobo 
preto vyriekol o 
k okamžitému 
čl. XVII: 1884 a j 
v anej strany, vy tý 
veci. 

Neor;odstatné 
súd porušil materiá 
kou bázne na stra 
ním zo služby a ž 
ciemu návrhu žalov 

Aj bez výslov 
vat otázkou,či žal 
s okamžitým jeho 
bol býval okamžitú 
zistiť okolnosti, 
níl-li žalobník pred 
ktorý mu hrozil, že 
jav, že súhlasí s 
trestné oznámenie, 
proti okamžitej 
neho účinku, pone 
nátlakom. 

Poneváč však 
lobník bol členom 
služby s okamžit 
lohník zo služby 
ného pomeru zo 
v smysle § 22. (2.) 
potrebný bol 
tohoto súhlasu k 
a poneváč - po 
dôvod, z ktoré 
aj bez súhlasu r 
z. a n.), správne 
stupňového v čas 
r'ustenie žalobníka 

Rv ILI 64/26 


