
Ohledne výtek činených zákonu na ochranu repuhliky odvolá-
. vám se jen 'na judikatunu Nejvyššího soudu. Jest doklade'm nad jiné 

výmluv,ný'm, na jaké obtílžle naráJží U'žívánÍ tolhoto .zákona. Srov
ná!l1í v~Tv,odu repHky s puvodnÍm článkem 'pana profesoIra Mi
fičky ukáJže čtenáfÍlím, v čem pan profeso'r dfírve videl va.dy a nyní 
jich vÍCe nevidí, v čem si ne/správ/ne vykládal Izákon a nyní Ll'znává 
j'iný výklad za správný; já to podr.arbneji vyk1láda,ti nebudu . Pan 
profesorpfiznává) že zákonodárným činHelum nálleží zásluhu, 
že se podafiilo Zlle:pšiti oduanu di a nf-chce zmenšovati jeHoh zá
sluhy. To mne neljvíoe te'ší, i když snad podle ná'zoJu pana pro
fesora nepa'tfím ani mezi ty, ktefí p[i:slpelli k tOilTW hfir\r11'0U ned
skrovnejší (IStr. 363). Nep,festa'l1'u z toho težitipres to, oo zllé-ho se 
na puvodC'e tO'ho.to zákona a vstatích pana profesora obzvlášte na 
mne snes.Jo. VÝlSlledek dodlený poHtiky a tpra,k,tickýnli právníky 
má pro stát mnohem vetší cenu, než ony pa'ne.m profe~oľem zazna
menané snahy the01'etiku, kterí se po celá desí ti/letí marine snažili 
o lepší ochranu cti p,roti útO'kúm hslku. Že bychom . by,Ji meli u nás 
propr'osalzení tis'ko'Vé novely 'l1eda:kou lepší sHuaci par,lam'e'l1'tárnf 
než meli oni v pa'rlamentu rakoUiském, lze vyvrá1iti s'nadno pouka
ze.m na težké boje v snemovnáloh i mimo ne, jež po.rady a usnášenÍ 
se o tomto záko'ne prolVáze1ly. 

Dr. Jaromk Sedláček, plf'oL práv. fakulty v Brne: 

Problém penežních dluhii. 
(Dokončení.) 

IV. Pokles meny a jeho vIiv na zápÍ1ičky. 

Nemusíme v dalším zabývati se problémem valorisačním, neboť nám 
neide o to, do jaké míry má býti ver it el pri poklesu meny chránen. Nám 
jde v tomto pojednání práve o problém, jak má zápujčka zustati nedotčena 
poklesem meny a jde tudíž jen o osvetlení duležitosti stabilisace zápu j ček 
i pro prípad znehodnocení meny. Nekolik následujících ·rádek bude protó 
rázu zcela referuiícího. 

Inflace jako každá zákerná nemoc začíná zcela nevinne, ba zprvu 
vzbuzuje zcela príjemné pocity, rozmnožení príjmu a tím zdánlivé stou páni 
blahobytu. Ale predmet, t. i. peníze octly se na naklonené rovine a tu 
počíná zrychlený pohyb znehodnocování. Abstraktní hodnota penez klesá, 
stát, jenž znehodnocuje menu, aby tak ukládal dane obecenstvu, umožňuje 
každému soukromému dlužníku, aby se vyrovnal legálním zpusobem se 
svým veritelem . . 

Sledujeme-li problem ten,to ve dvou klasických zemích inflace v Ne
mecku a Polsku, shJedáváme, jaká spousta byla zpusobena p. áve tím, že 
úsporn é kapitáľy byly professioná1ními d)užníky vydrancovány. Infla,ce 
byla v Nemecku zabájena 4. srpna 1914, lcdy zákony ze dne 2. snna 1914 
(l-<'eichsgelsetzblatt 1914, str. 326, 327) zavedena bYl.la ,nesmenitelnost ban
kovek Í'Íšsk:é banky. Narízením pak ze dne 28. zárí 1914 by'lo, stanoveno, 
že 'všechny dluhy penežité, kontr,ahované v markové mene, jsou splatny 
v papírových pe:nezÍc:h, t. j. bankovkách a státovká'ch. I když placení by 'o 
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vymíneno ve zlatých mincích markových, mel o býH placeno v papír·ový ch 
penezích; účelem tohoto il1afízení bYllo, :aby zlaté mince cirkuluiíd mezi 
obecenstve1l1 byly staženy do pol\iladu fíšské banky.31) Tím proklamo
ván byl v Nemecku úplný nominalismus v e smyslu Knappove. Klesání ab
straktní hodnoty penez pfisuzovámo bylo válečné d.rahote,32) čímž so-udum
umožnen o ',bylo rozbodnouti r odle ekvity ve sf-orech, kde s tála pohledávlta 
na zhoží pTlOIt.i ,urôté n-omtnánní cene, v té dobe Vlallil1e ,zneihodnoc ené; .ale 
či-s-tá penežní p'ohledá'vfk,a I(at je lto Zla .zapllaoeil1Í oe:ny t'rhové .za dodané 
zboží, či ze zápujčky) musela zustati nedotče-TIla a dluhován byJ počet 
markových jednotek bez ohledu na to, že mezi abstraktní ho cl notou sumy 

,~apúič-e-né -a l abs-Ť,mktní hodnotoiU sumy Isplacené by;l ohromný rOlzdíl. 
Tot,o il1omÍ'l1'alis'uické .hled!~sk,o moMo .zust,ati v p,1atnosrtd. dokud znehodno
c-ení p'elnez nebY1lo pfílišné. Když vš:a.k v -foc'e 1922 IPo,činal 'foZ1kJ,a,dný 
pro'Cle·s malrky, -tus,e nomilll,aUsmus nemoihl -dlržeti. 

Pfi 'nový,ch .zápujókách rovnováh:a uvHe,ného -a s,J)'1laceného k3.JJHálu 
,by:la ~alf'Lličována ve f,oifme úroku ex,o,rbiitant'ne vys'okých 6-110% .i vke z,a 
k,aždý dem U sta:r:ší.ch ,zápújče,k ,n:ajmehy·pote'ká,rnkh dlluiníci po.oaJld hro
IT!adne spláceti, neboť 1000 predvále6ných marek splatili ani ne 1 markou, 
prepočítáno na zlatou hodnotu. Dlužníci skládaH dlužné peníze k soudu 
a žalovali na uznání, že dluh je splacen. Soudy zpr",u k-lidne, skoro me
chanicky ., vydávali rozsudky sproštující dlužníky dluhu. Oželbračení veri
telé hypote.kární obrátili se na kruhy zákonodárné, leč mame, tu však 
Oben1andgericht Darmstadt rozhodnutím ze dne 29. brezna 192333

) zahájil 
novou praxi, stave se na stanovisko, že znehodnocení meny .nemôže sti
hati ,jen verite:le, nýbrž d dl'llžnÍlka. Nyní 'fozvíf.Ľ1 se v Neme-c.}m hoj pw 
zhodnocení najme Záplliček hypotekárních. Rozhodnutím V. senátu fíš
ského 'soudu ze dne 28. 'listopadll 192334) byli nomilnalisté zcela por,ažení. 
Mezi tím hledána byla pevná základna pro pomer kapitá.!u zapujčeného 
·a Ik-alpiltá,lu ,splaoe1nélho. V1ClHká Jirteramr:a o Mto rt. ,zv. )}Äufwelrtungs
JÍ:rage«35) ie dokl'a,dJem to:ho, dlruk holes'unÝ1m :bYlI p'wbI-e-m .na1me IU ,zápuj-oelk 
hypotekárních. Konečne otázka tato me-la býti odklizena t. .zv. tretí 
»Steuernotverordlnung« ze dne 17. úmora 1924 (Reichsgesetzlblatt str. 74) , 
která pripustila valorisaci uhypotek, zástavních a rentovÝch listU, par
ciálních dlužných úpisu, vkladu spofite lních a tomu podobných kapitálu 
l'ázll úsporného. Valorisace stanovená na 15% pfedválečné (zlaté) marky, 
u spofiteJních vklauu pak pokud dostačí aktivilli obchody spofitelny, tedy 
pohledávky iejí takto valorisované. Leč tím nebyl prohlém o-dstranen, 
,znovu domáhruiÍ 'se 1 ,ti vefHelé, Me·fí musfta,i lpfi}artd' :bezcenné p,éljpÍlrov.é 
marky, aby i jim jejich zaplace,né pohledávky dodatečne byly valori
sovány. 

V Polsku neméne nominalismus byl poražen, ale zde mnohem lehčeji 
nelž v Nemec,ku, ·poil1ev.adž .zde nebyl,o Inomilna.'lis-tického záklon-oda:rství. 
Nejvyšší soud varšavský již pomerne brzo počal prihlížeti k tomu, zda 
abstraktní hodnota spláceného kapitálu ie úmerná hodnote kapitálu za
UJuj,čné.ho, 36) ,aJe pmx,e nebyLa ,klolns1tat-ní, 'ne'ho,t v pfípade Mestls'k,é IspoN
teilny v P 'flaze plf· ot~ mes'tu Kr,a'k,ov'll p'os,tav,ill 'se pod:1e 1l10vd.'l1 . .zp-ráv ,zase 
na stanovisko nominalistické. '1 v Polskll odstranen byl problém pfedpisem 
valorisačním, zaručujícím bypotekárnímu vHiteli určitou kvotu puvodne 
Zlapúj,čen-é alb.st-m\ktní ho:din-oty p-enMtt:é. (15-25%). 

Je to nafízerií náčelníka státu ze dne 14. kvetna 1924. Právnicky je 

31) Wolf, v Ehrenbergove liandbuch des gesamtes liandelsreclits sv. 
IV., odd. 1., str. 619. 

32) Wahle, Valorisierullgsproblem str. 60. nás!. 
33) Juristische Wochenschrift 1923, str. 459. 
34) Entscheidungen des Reichsgerichtes in Zivilsachen sv. 107. str. 78. 
3r;) Sestavena u Oertmanna Die Aufwertungsfrage a sborník Die 

Geldentwertung in der Praxis· des d. Rechtslebens sv. I. 
36) Viz rozh. I. komory ze dne 25. ún.ora 1922 č. 186/21. 
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mnohem d.OIkon,aJejší nemeckých vlaJmisaČiní.ch predpisu, 3,) ,aJe ,i zde ne
,obešlo s,e b.ez Itežký.ch .poruch ho,SJ)odárských. 

Sl,edujeme-U 'ost:atní zeme, tu ·shledáme. že 'l1'omň'nailIs,tické s'tanovJsko 
li zápujček celkem bylo uhájeno, ale jen u zápujček naproti tomu u smluv 
trhových llominalistické hledisko padlo. 38) Ovšem najme pri hvpotekách 
imkon,velll.ieUfc<e zne:hodnoc·ené meny byU'a vidmi !l1ápadná a vle,d~,a i u od
,purcu v:aJor:1s,aoe 'skMov·é k rté kO!l1s.1:trukcJ, že Ihypotekární z~piijčka, by,la-4·i 
hypot'elm pOlsky,tJnwta samým dlužníkem, ,Slký.tá pome,rný podil Ufa 'z,äs,t,ave1né 
nemovitosti, že ludíž musí býti splacena též v tom pomeru, 39) v jaké byla 
k hodnot č nemovitost2 v dobe zrízenÍ hypoteky. 

Ne!TIužeme zdú podati celý rozsáhlý tento problém, ale nekl)lik techto 
prípla,du nám zde ,osvetlí tu sk,utečno'St, ž,e ú.sporné kapitály konec 
koncu musí dojíti aspoň částečného zhodnocení, ale to je pro nás dUležito, 
že doc·házedí zhodnooení pr,ivUegov,aného,. Ty'Í'o plrece.dende maH IPIf'O ho
sp,odáfskou kvallitu <úsp<orný,ch jedná'ní velmi dúlež'i~ý vÝ'zlnam. o' nemž s i 
p,romluvíme v da.]lštm oddí,lu. 

V. Snahy o stálohodnOltné za,piijčené pohledávky. 
Nominalistické lJledisko bylo práve pro zapujčenou pohledávku velmi 

nebezpečno, neboť pi-i ní dalo se nalézti pomerne méne duvodu pro hledisko 
kttrso'vní. Pri smlo'llve trhové každ,ému je j,aslno. že jde .o smennou f'llnlkd 
penez, ,aile u z~PÔljčky m álilo sie ImYIs!í lna tut.o smennou funkci pelnežní ,a po
pozornost upírá se k platební funkci. Dále zde hraje úlohu nemalou snaha, 
aby dluh zápujčkový byl stanoven numericky presne: k této potrebe obcho
dn nemálo pfispívá romanastické stanovisko právníku, ponevadž podle f ím
ského ,p'ráv,a 'zápÔli,čk,a ,b",J,a ,prís.ný,ma pre.Slným z.ávlazkem. :(IVi.z condiertio 
certae credi tae !)ekuniae 12. kniha, 1. tít. Digest.) S tím spojena je snaha. 
aby ,zápujlČlk1adlouhodob,á; k<tOlrá má t.r va ti jednu, dve g,ener;ace. by,la ,o'chrá
nena od výkyvu meny oficiální. Platební funkce penez mela býti učinena 
.závis10<u lTha sme.nné fu n'klCi , luatkžle pJ,atební 'funkoe melLa by ,j:en 'llrčo
v,a't,i, <ČÍm Is'e má p~a:titi, rkdežt,o smenná fun~ce z.ase. koHk se má p,latiti. 
Snalhy ty't.o došly iľ11zného výr:azu. 

A) Nejznámejší ielslt » Z II :a t ,á d o II o Ž rk a«. Zilatá ' dodlQž'~a mMa svuj 
puvod v bLmetlaUstÍlok<é mene, klte,rá by;la Z.na,ČI11e ,w ,zšírelnla v XIX. st.o
lettí. J3dmet:aUs.mtl.S úplný vyzna.auje se tím, ž,e mĽl1ioe razí Ste· voJne 
ze dvojího kovu zlata a stfíbra, pri čemž je stanoveno, že mince zlaté 
i stfíbrné mohou se jako platidlo navzájem substituovati, 40) ale na rozdíl 
od meny paralelní je určená presná relace mezi obema druhy mincí (na 
pr. 1: 15, IS-zlato :stfíbro, jako ve francii). Pokud podarí se zachovati tuto 
relaci oboli techto drahých kovu, i na trhu kovovém, je ovšem jako dluž
níku, tak i ve fit eli zcela lhostejno. Zda se platí zlatými či kovovými min
cemi. na pf. 10 zlatými desetifranky, anebo 20 stfíbrnými petifranky. Když 
však kles'ne jeden z 'tec'hto ko'vu pod tuto ,rdlaJci. prJ,roz'e1ne ihned sáihne 
n01rmálne dluŽinílk k tomu ](,ovu, k,terý ie méne ho,ct~n.Q,tný, ,JJonevadž 1:0, Zlna
mená pro nej !zlis'k. Když ,p,a;k v II. 'P'odovici XIX. sloil. počínal.a ce!l1a 'stfíbra 
kl eSla'Í'Í , t:u v ,zemíah s úpllnou menou dvoM,tou Úak,o ve f'r,amcLi do, l,et 70tý-ch) 
a v zemí/oh s neúp:lno'll menou dv,o'ÍÍltou 1(~ iaJko v Nemecku a poz,dedi ve ľrian
cii), verite1 zajišfoval si stabilitu zápujčky tím, že si vymínil placení ve 
za·aJte. Tedy ze ·dv.Qu ,all,t:elma,tív, v pwac;ení p,rfpusitný,ch. vOII,ena byilla jitž 

. predem jedna. Když pak ,zaV'edena by,la z~latá me'na Ú P1l!11 á, na pf. v Ne
mecku v roce 1909, nemela prirozene tato zlatá doložka značného významu, 
namejvýše, ž·e ,smluvne vymíneno by.Jo plaoení ve z/Late. 

37) Srov. k tomu Komentár Zolla a lierezynského. 
8S) Prarneny jsou sestaveny v mém posudku k druhé otázce I. sekce 

druhého právnického sjezdu. 
39) Wahle, str. 218. nás!. 
40) lielfferich, Geld str. 211. et passim. 
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Když pak v roce 1914 jak ve francii, tak i v Nemecku zaveden byl 
nucený kurs papírových penez a sou časne zakázána ažiotáž zlatou 
mincí, 41) \' Nemecku - patrne ne bez vlivu nominalisty Iielffericha - do
,k,onoe nafí.zenim ze drue 28 . . záfí 1924 vý.sJOV[le byJ.o pr ohl1áJše'n0, že pap-ko
vá marka ie p.~ným .p.J.aot,idl:em !~ Zlé!! výmelnénou ·zla·tou mCllrlku. Ve fr.aricdi tak 
dalece nešlI a spokojili se stanovením nuceného kursu bankovek. Pfirozene, 
že v Nemecku nominalismus papírových penez úplne musil proraziti a zlatá 
doložka po 4. srpnu 1914 stala se ilusorní, až metalismus zlaté doložky 
byl vystfídán indexnílTI1 kiU<fS·ilstlickým ihledils:ke.m 'a ItOlt.o .Zla·se dOlva'f.Qv,olU do
ložkou. Ve francii, klasické to zemi no.minalism~, soudy pfiiímaly, že jediné 
zákonné platidlo papírový frank rovná se zlatému franku, 42) že tedy nuce
ným kursem nebylo jen stanoveno, čím se má olatiti, leč i kolik se má 
platiti. Neustálým kolísáním franku byla však stále víc a více pocifována 
POltr'e-bla, 'aby s'Ťtr.a:ny .smlnvlní mo.hly .si pN (iJ)QoUlh.o ·~ 'etýTc.h '::r:r'l:):'l-,-,á '- '-: ::t3hi
adsoV'a:Í'i pe'nežní záv,az1\:y, ,a'by 'tedy stát mčolV,a,1 i·en, ,čím se má :pwatJi,H, 
:alle s,tr,a:ny 'aby I~ i mohly U:rlČil t'i, k,oilik Ise má ·pala1itli. 

Nicméne zlatá doložka iak ve Francii, tak i v Nemecku částečne do
vedl,a ,si ruorurámiH Isvoj~ ·p:Latn,o-st. Je ltO' ,ve flr.a.ncouzsk-é sou dní p-raxi, v 1ech 
pfípadech, kde šlo o mezinárodní pomery, t. j., kde buď dlužník byl cizin
cem (prípad compagnie ďassurances La New-Yor~ contra Deschamps, 
Dal!~oz 19120-1-137), .an·ebo kde verite'l by,1 ci zinc-em , jako tomu bYi1o· se 
šv}-caľskými zlatými hypotekami v Alsasku (Dalloz 1920-1-41), anebo 
kde obč strany byly Francouzi, leč placení bylo konati v cizine (La Com
pagnie du Caina.l de Sue·z ,contre ,lia Compag-nlie ,Ii.aV'raď,s-e PéninsuJ,aÍlr,e 
Dalloz 1924-2-23). V Nemecku byly pak zlaté hypoteky švýcarské upra
veny smlouvou mezi Švýcarskem a Nemeckern ze dne 6. listopadu 1920, 
jíž zaručena byla zlatá parita na podklade švýcarského franku. 

V Nemecku shroucením papírové marky a zavedením nové meny 
otázka placení ve zlate byla posunuta zcela na vedlejší kolej. Naproti 
t·omu ·ve F r a:ncdi Inajme po mo.c.ném výkyv,u Ika'ruku v 'ľ·Qloe 1924 ·za,oalo 
hnutí, aby umožnena byla zlatá doložka, leč tato spadala v jedno s pa
In ie kÝm útek-ern ·od ha'ruku la prot'o vIláda (mi!l1ii'str Hn ;:m::í Lasteyrjle) vy
.s't,ou·plil~a pr,o~li t.omuto hnutí !Thad míru ostrie. 

Ve tP!nalJ1ocd.i ,rozeznáv.á doMrirua43
) dva druhy z'laM dolož'ky ', ,a) že 

platiti je ve zlatých mincích, b) že je platiti ve zlatých francích. Doložka 
lad :a) bya:a ohvyk<lá pred VáJ1kOill. Sna:ž'e'l1í Fr.anlcouzu obra:cí -se všalk k dru
hému druhu doložky, k doložce zlatého franku. Zlatý frank je početní 
jednotka určená váhou zlata predválečného franku, tedy 0.29 gr. Touto 
doložkou snaží se strany docíliti, aby dlužnÍk mohl platiti buď ve zlate, 
nebo v bankovkách. Obligace zustává alternativní; volba prísluší dluž
níkcvi Ale ,dlužrník, chte'}e pla'tit1i v hankiOVIkách. musí dáti ~oWilk iedmo1lek,. 
papírového franku, aby na trhu mohlo se za ne koupiti tolik zlata, kolik 
dluží franku zlatých po 0.29 gr. zlato. Toto hnutí po zlatém franku, zdá se, 
nemelo dosud praktických výsledkú. Hospodársky jde zde o početní menu 
s hlediskem čiste metalistickým, právnicky o ažiovou klausuli, která ob
chází zákaz ažiotáže tím, že nepripíná se k raženým zlatým frankovým 
mincím, leč k neraženému kovu. 

B) V Nemecku za nejve-tlŠí .pelri·o.dy i lI1lf~a·ce .by1.a. o,bvyk,lo počH,atL v· dzí 
mčni:\ dluh vyjádren byl v dolarech, hol. zlatých, švýc. francích, librách 
šterlingu atv. a splácen buu' efektívne anebo v markách podle kursu v den 
splatnosti. Z prvu počítal tak velkoobchod, ale znenáhla rozšífilo se toto 
počítání i na druhý ohchod denních potreb. Ale cizí valúty nezustaly jen 
početní jednotkou, cízÍmi valutami se ve skutečnosti také platilo. Z cizÍch 

41) V Nemecku uvedené již zákony ze dne 2. srpna 1914, k tomu viz 
James, La clause »payable en or« str. 69., Wolf, l. c. str. 615. násl., ve Fran
cii zákonem ze dne 5. srpna 1914. 

42) James, 1. c. 'str. 137. nás!. 
43) Srov. James, 1. c. str. 48. násl. 
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valut opanoval pole americký dolar a konečne se v Nemecku ve valné 
části obchodu počítalo v doiarech. Tato smluvená dolarová doložka tvo
rila prechod k t . zv. zlaté marce, která spočívá v tom, že bilion papírových 
marek se problá.silo za l (zlatou) marku, rovnou 24 americkým centum. Co 
znamená tato dolarová doložka? Pokud jde o smIuvnou doložku dolarovou, 
znamená tato tolik, že dluh dlužníkuv je vyjádren v cizí mene a splatný 
je buď v d rzí me'ne, lanehol vie mene 1tn.1.z,emslké, pod!i'e 'ku!rsu cizí me'ny v delIl 
s,plat'nos'ti. Jde tedy ,o prípad, žie z,apuj'č'ená v,al'llta j,e vyp,l:aeená v i'ed,né mene, 
d.luh vY'jádren v diné mene la muže bý-ti SiplI,acen zase v Hné meine. Príp'llst
nost dolarové doložky záleží tedy na tom, zda a pokud str.any mohou 
sm1ouvoiU ISlta'novati, že tuzemská mena muže s:ubsúi,to'V,3Jti melnu cizí ,a na-opiak. 
- C) Prechodne v Nemec'ku učinen by,l pokus ~tahill~s,ova'Íi menu 'tím, Žie 

se illvede v Hlad k obilí {žutu), 'by,La 'ÍQo t. ,zv. Rogg'e,nmark. kte!rá VŠaJk se 
neujala. Tato HcIfferichova myšlénka byla dríve pohrbena, než mohla na
býti pr é~ktického významu. U nás márne tuto diskrepanci mezi pJ8.tidlem 
,a mHítkem hodnot siÍJanovenolU v !zákone tO chwbných paohtýrfcih, Il,e:č ,z,de 
jde tO Ipa,cht.ovrné ,a P!W;t1o pfi.peH il<: cenám obiH je zcda účeJn1é. iNaprúlÍJ 
lÍ'omu pri'pMí p'l,a,tidla k ,oene obillií je potud, ,1lIebezpelčno, 'ž,e silCe cena 
obilí v dlouhýc'h per'iodách Ije'Ví ,se }ako úpllne Is,táJlá. lalle v ,kiráJtkých .pe
riodách dosrti ,ZJThaJone k,oHsá Inajme p,od vl1ivem 'svHov,é úwdy. lP,ocLle ,pše
nice rídí s,e siJce óeUlY v dl,ou,hý,ch pe,fi,odáClh, .aJe IkdYlž by i obecné pl,a
iddlo :bylllo pfi,pjlato k oenepšen!Í!oe, 'pak by IS'ebemenší výkyv oeny plše
nice uváde:I v 1liejlislt'otu ,y'e'ŠikJe'ré hospodare,ní. Tlak toto ideáliní meridJo 
!hodnot, 's'Í,a'tis,Hoky ,T'ednko'Vla'llé -ma dlouhou riadu .J'et neiní pŕáve nei'1epši~ 
pocLldadem pro obeené pJaJtidl,o. -

D) V cizích právních rádech nemaií jiné možnosti stabilisovati po
hledávky penežní. U nás márne ješte jeden specifický prostfedek stabili
sační, t. j. pomocí d o lož kyd u k á t o v é. Co jsou dukáty, pravili isme 
výše. Hodnota dukátťi. pripíná se k hodnote zlata, jenže tento kov béreme 
zde jako obecné menidIo, a tím se jíž odlišujeme od pouhých metalistu. 
.Je jisto, že hodnota dukátu nemitže se trvale valne odchýliti od hodnoty 
zlata a pokud' trvá volná ražba dukátit, nemuže tato úchylka v živote 
denním ani vadati na váhu. Touto okolností márne dánu stabilisaci dukátu, 
proti mene papírové, která jsouc u nás vydávána státem, bére svojí hod
notu jednak z funkce obecného platidla, jednak z pohledávek státu, o nichž 
jle chlužním úpisem44) a POlstupní Jistinou. Výš>e jsme 1,aJk'é PlľiaviH. že podle 
zákona o dukátech ie prípustno, aby oficiáiní mena byla subsituována a 
dukáty omoi.á.JI:ní menou, Ie tedy mOIžno u.činHi z ,dluká.Jtu ia k,o'rwTIlov-é meny 

' smluvenou menu paralelní. Ve mene paralelní mohu vyjádfiti závazek ve
r!ite.Juv, (vyplaltHi zapúj.čelnou va1lutu') v drll'kMe-ch, ikterý 'spl~acoo muže býti 
]Jodie kursu také v Kč; dluh dlužníkuv (vrátiti zapujčený kapitáI), muže 
býti vyjádfen v dukát ech a splacen býti muže také v Kč podle kursu v den 
skutečného placení. Takovým zpusobem muže být i dukátová doložka nad 
míru praktická. Co zaručuje d u k á t o v á d o lož k a? Doložka dukátová 
zaručuje nejvetší míru stability. Kdežto pri mene oficiáiní je to stát, který 
urču'je 'co se penežnímu vHioteLi kO'Í1'eč-ne d,ostane na ahsÍ'flaiktní hodno,te, 
sOUlkwmý VŠlaJk verit'ell mU-že je.n 'll1f'Či>ti. koHk s:e mu má dosltati na ,j'ednot
ká ch menových. V této spojitosti státního a soukromého hospodárení je 
jistá neiistota - alea - a proto soudy pravily, že pri dlouhodobých 
smlouvách je obs8.žen moment spekulační, t. j. možnost mimorádného zisku 
la mimorádné ,z;Í'ráty 'll j,edné, či dJruh-é strany smllU'V!ní45). 

Smlouvy, jimiž se strany chteiÍ zajistiti úsporné kapitály, jsou smlou-

44) Tím se dá částečné vysvetli ti, proč nekdy mena papír ov á pri 
rostoucím zadlužení státu, kdy tedy státovky js ou pouhým dlužním úpis ern 
bez koresponduiící pohledávky, muže nastati rozdíl mezi tuzemskou a cizo
zemskou hodnotou papírového peníze. V cizozemsku papírový peníz není 
žádným obecným platidlem a taxuje se tudíž jen na základe státního ho
spodarení. Ovšem zjev tento je podmínen i jinými okolnostrni. 

45) Rozhodnutí jsou sestavena v mém posudku pro II. právnický sjezd. 
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vy, pfi tniohž 1llži'tek má 's'e d:ev!it.i, po dI.ouhrou fa,dru IlleL T,a.,k, ]'aik'o ús,pO'rný 
k,apHál vwilká po,z,nenáhllým hromadením piíerbytku tS.o,~.kľ'OI?eho hospod:a
rení, 'tlak má tento lkiapnál mm po dlo'lllhoill do:bu SVO]ll, ,srt~.?;u _ nenl.e~nou 
hordnotu. Mome·nt 'speikulační uSltupuje .z,de .Zlc·eILa do IPo'zadl a hSl sre prave ,c:d 
smll'llv spe!ku:1a<ČInkh, kt'e,r-é jlsrou cihar,aikterirs'o'VáIIlY mOlž'no'stí pomerne Z'nrac
nrého zisku, ,ale i zna·čné z,tTáty, pfi laIelMOifTIk:h s:mLouváSh p,ak, mom~nt 
sp ekrulaoní tvofí k·o n s,Utu·t!ivní sOlUčás!t ,srmlouvy. T,a,t,o s1:alost us,p.mnych 
k:a,pMáJu 'zvýší ,s'e tim, když p.omer vHIit'e~s,ký .adl,užnuClký :nebude .sP·olu.
ur,čovm ,o's'oho'll Hetí, ,ktterá má zaerIa 'iiné účele, než tirto . dva p,ac.l's1:enÍ1. 
V lp'fta'ks'i -p,ak velmi nra tom záIT'eží, .zda vlezme ·s.oiUd zla P'fiOk-áz á:n'o, že 
sM.a'ny huď pfLhHže,]y laneho .p,fr~hilíž~!i mely k fe:čen~mu, n~o~entu "sP'~ku: 
JrélJčnímu. T,ClJko'vá 'pr á vní jednarm muz,erme Jl3JZVla tJ 'pra Vlmml ] e.ct 'll a nIm l 
Ú .s p IO r n Ý .ll l. . 

U všech techto valorisačních či stabilisačních doložek jde o jednu 
vec totlÍlŽ.o zárulklU .že veNteli 'se c10srtane ne.jelIl numeifloky ·s:Í·ejného vočtu 
me~,ových 1'ednote( Ilerč že li :abstrralkrtní hodnotia p-e'než,ní sumy ikapt1táilu' 
,spllá,oeného bude st,e'jrná, ja,ko' kapitáJ'll uvef,eného. Jde zc1e nei en rO za
jírmavý IPlrob.lém práv:ní, ale i o .zásadní p'roJbJémJho'Spodárský. Dne,šní 
kri-s·e úve,wvá je toho dokladem, ž,e čl.ovek lIle:ní nomilnalllist,ou. le'č !kIwr
s.ils,to'll. ÚlslPolrné klap'i,tá,ly, které :}s.o,u ze Vlšecih kap.irtálu lllejt;IfIa'V'llejší, vál
kolU .a hlavne poválečnou dobrou by1y ,z,ruehodnooeJnY. N3JSled!]{Iem trolho 
nikdo .nemá v rdI.o:uhol!letý úver žádJné duvČiry, ,a .dá lSe dá:kati jeln 'exlolrti
tatrne vysokým Úiwlkem, lale ten j:e pPO dJllUžnÍk:a neprí,s'Í'llpný. Na :druhé 
stlr,ane ke kr·átkodohému Ú've!ľU d·e c1os,tlÍ IPerne.z pob-ot-o've. 

iKonelč'llIe nesmímc ·z,apomÍllIMi lna 'stále trV;élJjíd tihes.aumcl IPeneZ, 
tato je však velmi nebewečná, ponevadž thesauráfi mohou vystoupiti 
náhle jako kupci a tím zpusobiti paniku inflační. Stfádalovi za techto okol
'ností musí s·e do,stati zvýšené ,ga'r,anoie. že mu blUde v,rácelná ,abstnaktní 
hodnota jeho úspor. Verejné hospodáfství hledí si pomoci nuceným šetfe
ním ve forme sociálního pojištení, ale soukromé hospodáfství muže získati 
p'fiO s'eJbe úSPolr ien ~vÝšenrou g;aJr.anoií. Je to nejen ho.SiP·odáfské, le,č 
i mr.avní. NeZlav.Í'ne:né oohuzení srtrádaJu verirte~u .a lIlez;a.sl]lou!Ž·ené ,zusky 
dlužnÉkil zpús.olbiJy r1:,aJkové mr.aVlllí 'SiPOU,Slty, ~e ·mu.sime ,o tom vš,ern uva
žovaH Ine'jen ho,s,podáňsky, ,leč .i elvicky. Cesta k r,e,š·ení vede pa1k pres 
ust.anovení Plrávní. 

Dr. C. Barinka a dr. Jar. Borák: 

Prebled občanských rozhodnutí N. S. 
Určovaciu žalobu nutno pripus.tif i tam. kde záJem žalobcov bude 

predbežne plne uspokojený, jedná-li sa o základ nárokov, ktorý prezatym 
neni medzi stranami sporný. Nepredchádzalo-li prepusteniu zamestnanca 
(železníc) predbežné pokračovanie správne, má riadny súd samostatne 
zistit predpoklady prepustenia. 

Podle § 130. osp. lze žalovati, by zjlštena byla jsoucnost právního 
pomeru, jest-Ii to nutným k zajištenÍ žalobcova právního stavu vuči ža-
lovanému. . 

Lze bez dalšího pripustiti, že zpravidla nebude místa pro pouhou 
žalobu určovací, kde lze ihned žalovati o plnení, ponevadž v techto prí
padech žalobcuv zájem bude zpravidla plne uspokoien rozsudkem na 
plnení a vedení dvojí rozepfe, jednak o jsoucnosti nároku, jednak o jeho 
výši, bylo by v techto prípadech zpravidla v rozporu se zásadou pro
cesní hospodárnosti. 

Pravda též, že pri n.ávrhu na výslužné, jenž jest predmetem sou
zené rozepfe, lze se zásadne domáhati odsouzení i k penežním požitkum, 
de ž IS/tano u ,s·e sTočnÝ.mi ,te'P'rv,e IPO rOlz's'uc1!\JU (§§ 11\31. a 397 .. odst. .2. rQlSlp.). 

Než z právního pravidla, podle nehož pri možnosti žaloby o plnení 
zásadne místa pro pouhou žalobu určovací, dlužno pripustiti vyjímku 
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