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PŘEDMLUVA. 

Přítomné vydání spisu, určeného za podklad mých fakult
ních přednášek o látce čtvrté knihy všeob. zákona obchodního, 
vyznačuje se vůči vydáním dřívějším zejména tím, že jest v něm 
přepracován výklad o železniční smlouvě nákladní v důsledku 
nové úp~avy, které se jí dostalo s působností od 1. října 1928, 
a to pro dopravu mezinárodní konvencemi Bernskými jednak 
o přepravě zboží, jednak o přepravě cestujících a zavazadel po 
železnicích z r. 1924, pro dopravu vnitrozemskou železničním 
přepravním řádem z r. 1928 . 

. Mimo to byl v tomto vydání vzat rozsáhlejší zřetel než ve 
dřívějších k judikatuře, ježto dává mnohým aktuálním otázkám 
plastičtěji vystupovati, než jak tomu jest a může býti při výkladu 
abstraktním. Rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou citována p.odle 
záslužné sbirky poí'ádané jeho druhým presidentem Drem F. 
Vážným, a to zpravidla pouhým údajem řadového čísla sbírky 
s dodáním roku; obsahová citace děj e se celkem podle nadpisll 
ve sbírce, pokud nebylo třeba se odchýliti zejména k vyzvednutí 
momentů, ·na nichž při konkretní citaci záleželo, anebo k vůli 
souladu s terminologií ve výkladech zvolenou. 

V P r a z e, v dubnu 1930. 

K. Her man n - O t a v s ký. 

. ' . 
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Úvod. 

čtvrtá kniha všeobecného zákona obchodního ze dne 17. pro
since 1862, nadep,saná »'0 oh ch ode c h«, obsahuje pět titulů, 
z nichžto první nadepsán jest »0 obchodech vůbec«, ostatní pak 
jednají o jednotlivých smluvní0h poměrech obchodních, t. j. 
o ,smlouvě trhové, jednání komisním, spedičTIlm a smlouvě ná
kladní čili dovozní. Tento legální pořad jest v podstatě zachován 
též v těchto výkladech, jejkhž »část všeobecná« odpovídá první
mu titulu čtvrté knihy obchodního zákona, druhá pak »část 
zvláštní«, zabývá se v podstatě látkou ostatních čtyř titulů 

knihy té. 
Pro dosa:h norem čtvrté knihy jest důležitým čl. 277. obch. Z., 

podle něhož dlužno při smlouvě, která jest na straně jednoho 
z kontrahentů obchodem, použiti ustanovení této čtvrté knihy 
stejnou měrou na oba kontrahenty, pokud nevyplývá 'z těchto 
ustanovení samých, že zvláštní jejich nařízení vztahují se jen na 
toho 'z kontrahentů, na jehožto straně jest jednání obchodem. 

Arci jest si uvědomiti, jednak že ustanovení čtvlrté knihy ne
jsou ,věnována s plnou výlučností ~/obchodům«, t. j. obchodnÍln _ 
jednáním v technickém smyslu zákona (Iarg. čl. 307.), jedna/k že 
není také vždy podmínkou pro použití norem čtvrté knihy, aby 
účastníci právních poměrů, o něž tu j de, nebo aspoň některý 
z nich, byli kupci ve smyslu obchodního zákona . 

. I možno tudíž v obsahu knihy čtvrté různiti čtvero druhů 
norem po 'zmíněné práv:ě stránce, totiž normy, 

1. které předpokládají »obchody«, při nichž všichni bezpro
střední účastníci, specielně při ,smlouvách ~b~ kontrahenti, 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. 
až 431.; 

3. které předpokládají »obchod«, aniž vůbec některý z účast
níků musí býti kupcem: čl. 280.-287., 293., 299., 317.- 322., 324. 
až 336., 337.- 359.; 
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4. které' nepředpokládají ani kupce t ani »obchod«: čl. 307. 
Příznačným úkazem jest ve právní úpravě obsažené ve čtvrté 

knize zákona obchodního její v četných směrech na jevo vystu
pující kusost, neúplnost. Jest to úkaz souvisící těsně již s pova
hou obchodníhO' práva vůbec: jesti toto soustavou norem zvlášt
ních, vydávaných jenom ten~ráte a potud, kdy toho vyžadují 
zvláštní potřeby poměrů O'bchodních, kdy toti'ž a pokud osvěd
čují se normy obecného práva soukromého (práva t. zv. občan
ského) nedostatečnými vzhledem ke zvláštnostem poměrů ob-
0hO'dních. Pokud nehlásí se potřeba 'zvláštní takovéto úpravy, 
nevydává zákonodárce norem zvláštních, a pl,atí potud pro ob
chodní poměry (»obchodní věci«) -- není-li tu obchodního práva 
obyčej-ového - právo občanské (čl. 1. abch. 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 »Obchod
ních jednáních« ve své druhé části (§§ 258- 566 obch. zák.); 
první část zabývá se obchodníky a obchodními společnostmi. 

Obsah druhé části, jak ,krátce řekneme, »s,~ovenského« obchod
ního zákona jest potud širším než čtvrtá knihavšeabecného ob
chodního zákona z r. 1862, že v oddílecJh 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«. ' 

Komentované vydání slovenského obchodního zákona vydáno bylo v r . 
1926 v »čsl. Kompasu« péčí min. rady Dra Jul. K arm á n a z podnětu mi
nisterstva unifikací. 
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A. ČÁST VŠEOBECNÁ. 

O obchodech vůbec. 

§ 1. 

Sedes ,materiae jest tu první titul čtvrté knihy obchodního: 
zákona. Obsah titulu toho není výhradným předmětem výkladů 
této části, aniž jest výklady těmito plně vyčerpán: jedmk nutno 
totiž překročiti meze látky v něm upravené majíc zřetel ok důle
žitý:m některým speciálním zákonům v 'ni zasahujícím, jednak 
však zů'stane stranou těchto úVaJh podrobnější výklad o poj mll 
ob ch o d Ů, t. j. o ustanoveních 'čl. 271. až 277. obch. 'zák.; děj e 
se tak vzhledem ke tradicionálnímu již zvyku, také s hlediska 
vědecké 'systematiky odůvodněnému, uvažovati pojem obchodů 
již v úvodním vý;kladu ku právu obchodnímu vůbec. Kdežto tudíž 
o obsahu čl. 271.-277., jež tvoří první oddíl prvního titulu, tu 
bude pojednáno jen stručně (ve Hlavě 1.), jest vlastním obsahem 
této všeó:becné části výklad na ostatní látku prvého titulu, t. j. 
další jeho ' tři oddíly, nadepsané »Všeobecná ustanovení o obcho
dec:h« (čl. 278. až 316.), »Uzavírání abchodů« (čl. 317. až 323.) a 

, »Plnění obchodů« (čl. 324. až 336.). 

HLAVA I. 

O pojmu obchodů 
(čl. 271.-277. obch. z.). 

§ 2. 

Jak již podotčeno, jde v této kapitole jen o přehledný nástin, 
nikoli o výklad ex professo. Co do podrobností odkázati lze 
k učebnicím Randově a Wenigově. 

Běžné roztřídění obchodů podle čl. 271.-273. Jest: vobcho
dy absolutní (objektivní), vyt§ené ve čl. 2..7J., a relativní (subjek- _ 
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tivní) , případy to čl. 272. a 273.; relativní obchudy čJ. 272. býv,ajj 
spolu s absolutními obchody označovány jako 'Obchody ,základní, 
ježto 'živnostenské ji~h provozováni činí provozujícího kupcem ve 
smyslu obchodního zákona (čl. 4.); relativní 'Obchody čl. 273. 
označují se pak jakožto pomocné, též vedlejší (akcessorní), vy
kazujíce se pomocný,m vztahem k obohodní živnosti jednajícího. 

Kruh obchodů v zákoně obchodním vytčený jest rozmnožen 
jednak obohody bursovními podle zákona o organisaci burs z r. 
187,5, jednak obchody skladištními podle zákona o skladištích ve
řejných z if. 1889. - Negativně vymezují se obchody ustanove
ním čl. ' 275., vylučujícím z pojmu toho smlouvy o věcech nemo
vitých. 

Všem obchodům jest společným ustanovení čl. 276., podle 
něhož se ,ani vlastnost právního jednání jakožto~bchodu ani 
platnost jehG n~yylučuje tím, 'že jest jedňajícímupr~ jeho úŤad 
nebo st'av anebo z živnostensko-p~licejnTch ~eb Jinf'ch d~vodů za~ 
ovězeno obchod rovozovati anebo obchodní jednání uzavírati. 

§ 3. 

1. Obchody abso1utní. 

Smlouvy čl. 271. čís. 1-4 obch. zák. a § 14 zák. o organi'Slaci 
burs z 1. dubna 1875 Č. 67 ř. z. jsou ob~40c!y,'. třebas se uzavírají 
jen oj~diněle- a E1e~i~ne.!rupci~ 

BUže jest ke čl. 271. poznamenati " 

čís. 1. : Z-Dtd n á n L s i věc í m o v i t Ý ch v z á k o n ě 
vytčen~!t_ v_ ú_m_~..§_u!_j e dále zciziti. 

1. »Zjednáním« míní ,se tu s m I o u v y~.-!o z á pIa t n é; 
nespadají sem opatření, jež vůbec nejsou právním jednáním (na 
př. původní, produkce), ,ani ona, jež dějí se právnLm jednáním jed
nostranným anebo smlouvou bezplatnou. 

2. Musí směřovati _k-.!l a ~y t í v 1 a st nic tví; nájem sem 
nespadá, leč jako irregulární. Ty:pem jest koupě, spadá sem vš,ak 
zejména také ,směna. 

3. Pře d mě tem iso.,!l věci, nikoli práva; věci ty musí býti 
movité (srv. též čl. 275.) ; z cennýoh papků jsou vyloučeny,ktéré 
nej,sou určeny pro obchodní obrat:, tedy rektapapíry, avšak i ně-
které papíry majiteli svědčící, na př. spořitelní knížky.I) -

1) Sl'\'. níže výklad v Dodatku k § 13 pod čís, 2 k pozn. 2. 
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4. Opatření musí se státi v ú m"'y.s 1 II opatřené věci dále 
zciziti. Blíže budiž vytčeno: 

a) úmy,sl musí tu býti ~obězjednáníi -pozdější jeho pojetí 
nestačí; musí býti vůči proti straně objektivně patrným (zřetel 
právní bezpečnosti) ; 

b) musí směřovati k dalšÍ-mu zcizení tedy ne pouze k pro-
nájmu nebo půjčování, třebas záplatnému; , 

c) musí směřovati ke zci'zenízjednávanýeh>" ředmět'l!1.Jřebas 
ke 'zcizení po předchozí jich úpravě nebo zpracování ;2) 

d) neroEbodno jest, zdali byl re~liso-Y~I\; stačí, že tu byl při 
jednání zjednáv,acím. 

čÍs. 2 : Podjetí -se d o d á v k y , pře d m ě t uz 12 ů s o b u 
p o d č. 1 u v e den é h o, k t e r é s i d o d a vat e 1 z a tím 
Ó č e'l e m z jed n 'á v á. Ty;pem jest tu spekulační prodej s odlo..: 
žen' m lněním. O jednání zcizovacím i zjednávacím, jakož i o ú
myslu dodavatele platí tu ve přiměřeném použití to, co uvedeno 
o případu čís. 1. 

čÍs. 3: .Ellvz~tí J)oj išt_ění ~a j)rémii._Míní se tu 
prémie pevná, tak že nenáleží sem pojištění vzájemI!é.; toto mÚže 
ovšem býti obchodem relativním na straně pojistníka podle č1án
ku 273. obchodního zákona.3

) 

čís. 4: Pře v zet í d o p r a v y n á k 1 a d !!_n e b o p o cest: 

2) Pojem totožnosti jest tu značně uvolněn; tovar se tu identifikuje se 
»zpracovanou« surovinou, třebas pro obecné pojímání jde tu již o věc naprosto 
různou. Snaze rozšířiti applikaci obchodního práva hoví též praxe tí.m', že 
praemissi co do úmyslu dalšího zcizení podle čl. 271., čís. 1 shledá vá 1 ta~, 
kde zjednávané věci má býti použito pro vjd.ě.lkovou stavbu budovy, na .prl
klad při ko@i stavebního materi~lu _stavitelem~ Judikát čís. 223 (2y. dubna 
1915) uveřejněný v »Právníku« 1915, str. 603 (spolu s přehledem lIteratury 
a judikatury). Viz též rozhodnutí nejvyššího soudu ve Sbírce Vážného, čís. 
144/1919, 2374/1923, 8378/1928. - Podle slov. obch. zák. (§ 258 čís. 3) jest 
nákup státních papírů, akcií nebo jiných cenných papírů pro obch: obrat urče
ných absolutním obchodem i tenkráte, když tu není úmyslu dalšího zcizenÍ. 

3) V § 164, odst. 2. t. zv. pojišťovacího řádu (cís. nařízení z 22. listo- I, 
padu 1915, čís, 343 ř. z.) , prohlášeny byly i vzá 'emné smlouvy pojišťo,vací vv..yvvv h-c 

pod zákon ten spadající za obchody; ovšem předpis ten nevstoupil v ŽIvot, of'r.NJv ~ 
ježto nebyl převzat zákonem o smlouvě pojišťovací z 23. prosince 1917, čís. ~ly ~ \ l,~ 
501 ř. z., jímž pojišťovací řád vystřídán ještě dříve, než citovaný § 164, odst. . 
2. nabyl účinnosti. - Poznamenati jest, že vzájemné pojištění po kupecku 
provozované považovaťijest, přes to, že není »obchodem«, přece za »věc 
obchodní« ve smyslu čl. 1. obchodního zákona. - K tomu H e r'm a n n -
O t a v s k ý, Soukromé pojišťovací právo českQ~lovenské (1921)., str. 27 násl. 
- Podle slov. obeh. zák. (§ 258 čís. 4) jest absolutním obchodem »převzetí 
pojištění« vůbec, tedy i převzetí pojištění vzájemného, 
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n Ý c hna moř i a p o s k y ~ nu t í _ t. zv. n á 'm oř ní z á p ů j č
kX: Bližší úprava obsažena v zákonech námořních.4) 

Jakožto 5. případ druží se k absolutním obchodům čl. 271. 
jednání b u r s o v II í definovaná v § 12 zákona o organisaci burs 
z roku 1875, č. 67 ř. z., jakožto jednání, která ve veřejné bur
sovní místnosti v ustanovené době bursovní uzavírají se o tako
výeh předmětech obratu, jež na té které burse se smějí obchodo
vati a notovati. Bližší o nich níže v § 29. 

§ 4. 

II. Obchody relativní. 

A. Z á k I a dní. 

Jsou to případy uvedené ve čl. 272. obch. zák. Jsóu obchody 
tenkráte, když bud' 

I. se )..!'ovozují po živnostensk~(čímž se pak provozovatel 
stává kupcem podle čl. 4. obch. zá:k.) , anebo 

II. je činí ,kupec jednotlivě,_avša~ II provozu své obchodní 
živnosti obyčejně v jiných jednáníchzáležejfcí. -

Jest k nim poznamenati: 

K čís. 1: Jde o právní typ sml~uyy o dílo; toto záleží buď 
v úpravě nebo ve zpracování věcí movitých pro jiné ; nečiní při 
tom rozdílu, zdali věc zpracování-m vzniklá jest movitou či ne
movitou. (Otá:zka sporná. - Viz rozhodnutí N. s. č . 144.) Ve pří
padě alternativy čís. I. vyžaduje se, aby živnostenský provoz pře
sahoval meze řemesla. 

K čÍs. 2: Jako smluvní typy tu seznáváme zejména t~h, 
smlDuvu schovací a záp.f!j čku. (Exemplifikace v učebnicích Ran
dově a Wenigově.) - Zvláštní, užší pojem »bankéře« viz v § 10 
zák. č. 241/1924 o povinnostech bankéřů při úschově cenných 
papírů.1) 

K čís. 3 : Jednáními komisionáře a speditora _míní se tu pří
kazní lzáplatné) smlouvy, v jichžto uzavirání a provádění záleží 
živnost těchto obchodníků, nikoli jedn4ní prováděcí, jichžto uza-

4) O pramenech československého námořního práva srov. bližší údaje 
v »Poctě Heyrovského«, str. 226 (respektive ve »Sborníku v. pro a st. « 1922, 
str. 334), jakož i v »Pojistném Obzoru«, II. ročník (1923), str. 150 násl. 

, 1) Z domácí literatury viz nyní D o min i k: Nástin čsl. práva bankov
ního a bursovního (Brno, 1929) . 

II 

vření jest předmětem příkazu. Jednáním dov02níkovým jest 
smlou va nákladní čili dovozní. - Smlouva o dopravě osob jest 
s hlediska alternativy čís. I. obchodem jen, když se provádí po 
živnostensku v objemu, odůvodňujícím úsudek, že jde o dopravní 
»ústav«. S hlediska alternativy čís. II. nezáleží arci na objemu 
živnosti ,kupce dopravu osoby přejímajícího. 

Provoz živnosti v ten způsob, že podnikatel s jedním pomocníkem od
váží autobusem cestující z nádraží do města, není obchodem, podle čl. 272. 
čís. 3 obch. zák. (886511929). 

K ČÍS. 4: Míní se tu smlouvy, kterými se ,přejímá úkol zpro
středkovati resp. uzavříti obchod, tedy smlouvy zejména příkazní 

zá latné) a smlouvy o dílo. Nenáleží sem případ uzavírání nebo 
zprostředkování obchodů obchodním zm'ocněncem nebo pomoc
níkem pro principála, l!ýbrž ř_ed o~l!dá .§.~ro alternativu čís. L 
činnost taková jako ,samostatná pro různé osoby. 

Jest to činnost t. zv. obchodních agentů (jednatelů) qvšem sal1!.9stat~ 

.!!.Ýs.h (ne ve sl;Žbě určitého · principálajso~-cích). V německém obch. zákonu, 
(z r. 1897) nazývají se »Handlungsagenten« a jest poměr jejich upraveo 
v §§ 84-92. V Rakousku zovou se »Handelsagenten« a jest vydán o nich 
zvlá~tní zákon čís. 34811921. V životě praktickém užívá se o nich zhusta ná
zvu »obchodní zástupci« (Handelsvertreter). 

K čís. 5: Smlouva nakladatelská _ upravena nyní zákonem 
z ll. května 1923, čís. 106 :Sb. 

Mezi »ostatní« . ednání obchodu knižního a uměleckého ná
leží zejména smlouva ,sortimentní, mající 'zhusta povahu smlouvy 
vetešnické (contractus aestimatorius), smlouva o rozmnožení díla 
literárního neb uměleckého (třebas si rozšíření s'amo autor vy
hrazuje), smlouva o ~tavení uměleckého díla,_ o světelném 

předvádění díla, o fotografování, jakož i zfilmování předmětu 
resp. děje. 

Ve shodě s tendencí zákona lze sem zařaditi . též výd~l~o\~~ 
půjčování knih (panující mínění opačně). 

- Při jednáních tiskáren vyžaduje se, pokud jde o alternativu 
čÍs. 1., objemu přesřemeslného. 

B. Pomoc'né čili vedlej ší (akcess 'orní) obchod y 
relativní. 

Jsou to jednání ku coya _která »nále~jí ku provozu jeho 
obchodní živnosti«,_ jsou k ní totiž ve vztahu pomocném, a to 
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vztahu bez rostředním, nikoli jen vzdáleném (arg. exemplifikace 
v odst. 2. čl. 273.). Negativně ohraničuje se tato třída obchodú 
v loučením (}al~íc~clzení řem_eslníky u výkonu řemeslného je
jich provozu. 

Pod čl. 273. odst. 1. náležejí i liberality. (Slib důchodu zaměstnavate
lem bývalému zaměstnanci, stal-li se k naléhání dělnické organisace). (7197/ 
1927.) - Pomocnými obchody jsou také jednání předsebraná vzhledem k ~b
chodní živnosti, která se teprve otevře (obchody přípravné) (7626/1927). 

ZmíněnÝ.-lli>l!!9c_ný vztah k_obc"!!Q!jní živnQsti kupcově jest při 
smlouvách jím uzavřených v pochybnosti předpokládati; dlužní 
úpisy podepsané kup~m pokládati jest dokonce za podepsány 
»u provozu jeho obchodní živnosti«, pokud z_nich (t. j. z jejic~l 
obsah u nevyplývá opak (čl. 274.). -

III. Jednání skladištní. 

Zákon o veřejných skladištích z 28. dubna 1889, č. 64 ř. Z., 

prohlašuje v § 6 za .obchody ve smyslu obchodního 'zákona jed
nání veřejných skladišť k provozu jejich závodu náležejícíL a 
podniky skladištní samy za kupce. 

Jak samozřejmo, nejde tu o obchody absolutní; i bývají obyčejně při
řaďovány~relatiYI1im QQchCLd! m zákl~dním. Avšak ani k nim se plně nehodí: 
jednak zahrnují také jednání jen pomoc~á, jeÚo »skladištní jednání« (nadpi~ 
k § 6) zavírají v sobě podle textu nejen smlouvy, kteTé tvoří hlavní předmět 
živnosti veř~jných skladišť, totiž smlouvy skladní (o uložení zbožÍ), nýbrž 
také vůbec jednání jsoucí v pomocném vztahu k provozu živnosti té, patrně 
v obdobném dosahu, jak to vytýká čl. 273. obchodního zákona; jednak však 
i co do smluv skladních jest vůči případům čl. 272. rozdíl ten, že jsou obcho
dy jen jakožto jednání skladišť veřejných v technickém smyslu zákona, t. j. 
podniků podle ustanovení zákona toho (§ 3) ~peciální koncesi opatřených. 
I neplatí pro ně výše v § 4 na začátku vytčená alternativa podmínek kvali
fikujících jednání uvedená ve čl. 272. jakožto obchody relativní. Skladištní 
obchody jsou samostatným, positivně stanoveným případem »obchodů« . 

§ 5. 

IV. Neobchody. 

»Absolutními ne obchody«l) jsou podle čl. 275. smlouv~ _ 
~>o věceoh nemovitý~h«. Dlužno tím rozuměti smlouvy, jimiž se, 

1) S t a u b - P i s k o ku čl. 275. 
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ať právně, ať fakticky, nemovitostí orIzuje Jdisponuj~), kde 
ieQ;y': ne~oYito~tjest řím;tll} 2ředmětemsmlouvy resp. smLuvní _ 
disposic~. I nelze 'sem zařaditi smlouvy o pojištění nemovitostí, 
ježto tu vůbec nejde o disposici nemovitostí, třebas se nemovitost 
zhusta při tom označuje, arci nepřesně, jakožto »předmět pojiš
tění«.2) 

p o zná m k a k §§ 1-5 tě c h t o v Ý k I a d ů. Stran jednotlivých roz
dílů, které vykazuje vůči obchodnímu zákonníku z roku 1862 obchodní z·ákon 
uherský (čl. zák. XXXVII/1875), zachovaný v platnosti na S loven s k u 
a v Pod k a r pat s k éRu s i, co do pojmu obchodů v §§ 258-262, odkázati 
lze ku článku š v a m ber g o v ě v »českém právu«, roč. 2', str. 16, 17, 
a k výkladu ve 2. vydání W e n i g o v y Příručky, str. 25 násl. 

Něm e c k Ý ob ch o dní z á k o n z r. 1897 zvolil co do ohraničení 

práva obchodního stanovisko subjektivní a neuvádí již obchodů abso
lutních; poměry obchodní jsou poměry kupců. Za »obchody« (Handels
geschafte) prohlašuje v § 343 jednak všechna jednání kupce, která náležejí 
ku provozování jeho obchodní živnosti, jednak ona jednání, jichžto živnosten
ským provozováním zakládá se podle § 1, odst. 2. vlastnost kupce, jsou-li 
lJ.činěna kupcem u provozování jeho obchodní živnosti obyčejně k jiným jeq.
náním směřující. 

2) Srv. spis výše v pozn. 3. citovaný, str. 26, 135 násl. 
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HLAVA II. 

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

§ 6. 

úvod. 

Druhá tato část prvního titulu IV. knihy jest souhrnem před
pisů náležejících systematieky do rúzný,ch oddílů práva soukro
mého. Vysvětluje se účelem všeobecného zákonaobchodm'ho 
uskutečniti v oblasti někdejšího německého spolku unifikaci prá
va alespoň v jednotlivých dúležitějšíeh otázkách při některých 
poměrech právních, jež jinruk zústaly obchodním zákonem ne
dotčeny; tím vysvětluj e se také z části kusost norem tu obsaže
ných, jakož i úkaz, že některé články - vzhledem k soukromému 
právu určitých zemí spolkových stanovené - pro právo ~3Jkouské 
vůbec významu neměly a také pro nynější naše právo obchodní 
nej sou praktickými. 

S hlediska právní systematiky možno ustanovení' článků 278. 
a'ž 316. alespoň do jisté míry uvésti v tyto čtyři skupiny čili 

oddíly: . 
1. Předpisy o 'výkladu vůle stran. 
2. Jedn~tlivé zvláštní normy o některých obligačně-právních 

poměrech. 

3. Předpisy o cennÝ:Q!!. papírech zvláště. 
4. Zvláštní normy o vzniku a obsahu jistých věcně pr~~ních . 

poměrů. 

ODDíL 1. 

§ 7. 

Předpisy o výkladu vůle stran. 

Náležejí sem čl. 278. a 279. obchodního zákona. 
Ku čl. 278. poznamenati jest, že má ráz pravidla upTavujícího 

j en interpretaci soukromo-právních projevů a neďotýká se vše-
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obecnýeh zásad uznaných v příčině projevů vůle prl jednáních 
právních. Zejména není v zásadním rozpcrru s :Qředpisy j)ráva ob
čanského ve směru tom (srovn. znění § 914 obč. zák.) ; zůstávají 
j í;; tudíŽ pro obor obchodního práva nedotčenými . ak_ p'ředpl~ 
§ &69 obč. zák. o dissensu, tak i nor,my obě. zá~. ~ o odpí-rán~ 
smlouvě pro omyl (§ 871 a násL) . (Názoru odchylného Canstein, 
Pollit zer.) 

Rov~ěž čl. 279., j~hož obratem »GewDhnheiten und Gebrau
che« rozuměti jest ni,koli právní obyčet .iakožto pramen objektiv
ního práva (čl. 1. obch. z.) , nýbrž pouhé zvyklosti (usance L není 
v odporu se zásadami práva občanského (s,rovn. § 863, odst. 2. 
obč. zák.). ) 

a 
Zvyklostem čili usancím přísluší jednak význam jakožto~ 

kládací omůck 1'0 rojevy stran (čl. 279), jednak bývají přímo 
i součástí , ro' evů smluv~c!b buď že j~ strany s~)Uhlasně za obsah 
smlouvy ' řijímají , ·anebo dokonc~ i bez sou:hla~é vÍlle ,stran: Tak 
může kontrahent dovolati se usand ve svůj prospěch jakožto ob
saJhu svého projevu, když je protistrana z konkretnkh okolností jí 
při uzavírání smlouvy známých nebo patrných musila j'ako smluv
ní. obsah předpokládati ; naopak může tak učiniti ve svůj prospěch 
t ruké adressát projevu, když se svého hledi'ska totéž předpokládal 
a předpokládati směl. Tomu tak hude 'zejména, když j de o kontra
henty obchodníky. Ve případě sporu bude soudce, nepříčí-li se 
tomu skutečnosti jím konstatované, vycházeti z toho, že oha kon
trahenti postupují poctivě, a, počítati s adres'sátem projevu jakož
to osobou průměrné intel1igence a péče. N e'znalost 'kontrahentova 
o obsahu zvyklostí není již o sobě omylem odúvodňujíChln naříka- . 
telnost smlouvy podle norem omylových ; strany zh~ta ko~tl'a
hují nejsouce si vědomL-=- anebo jen nedokonale - obsahu zvy,l<
lostí pro smlouvu rozhodných, . třebas i ve zvláštní podmínky 
'smluvní formulovaných, tedy, jak lze říci , submittujice na jejich 
obsah. Podobná »submissio in contrahendo« jest častým úkazem 
denního právního styku (při jÍ'zdě na železnici, 'na tra;mv,aji, při 
návštěvě divadel, plováren atd.) .1) 

P o zná m k a. Ve slovenském právu platí tu §§ 265 až 267 bývalého 
uherského obchodního zákona, které v podstatě se shodují s čl. 278. a 279, 
všeobecného zá:k;ona obchodního, až na to, že § 266 dodává ve 2. odstavci, . ze 

1) Viz k tomu též můj článek v »Zentralblatt ftir die juristo Praxis« 
sv. 48 (1930) st r . 243 násl. v příčině smlouvy · pojišťovací. 
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jest v pochybnosti přikládati výrazům ve smlouvě užitým onen význam, při 
němž smlouva může míti právní účinnost. 

Z judikatury o zvyklostech srv. ve s~írce Vážného rozhodnutí: 696( 
1920, 1089/1921, 1377/1921, ,2139/1922, 4137/1924, 4466 /1924, 4473 /1924, 
5583/1925, 5802/1926, 8354/1928, 8627/1929. 

ODD Í L II. 

Zvláštní nOl'my O některých obligačně-právních poměl·ech. 

I. V z .fl i k s o 1 i d á r n í fl o z á v a 'z k ~'. Jestli že se dvě nebo 1 
více osob právním jednáním, kteréž na jej i ch straně jest ob
chodem, společně zavázaly, jest závazek jejich J~odle čl. 280. _ 
abch. z . . s o I i d á r ním leč by z úmluvy s věřitelem vyplýval 
opak. (iin;k v p~ávu obč.: § 888 obč. z.) - čl. 280. má místo 
zajisté i tenkráte, když byl závazek několika osob založen jedná
ním společného jejich zástupce předsevzatým v jejich jménu. 
(Shodně právo slovenské: § 268.) 

Je-li smlouva obchodem jen na straně jedné nebo některých z osob 
z obchodu společně se zavázavších, ručí ta nebo ty, na jejichž straně jest 
obchodem, solidárně,ostatní pak jen podle počtu hlav (6754 /1927). 

II. Při s O 1 i d á r ním závazku z obchodu, jakož i ve všech 
případech solidárního ručení obchodnim zákonem ustanovenéh0 
nepřis}uší solidárl!í~u_dlu~níku podle čl. 28L obrana děl b 1_ 

-;. pře d ch_o z í _ ž a_ L2jJ y_ (exceptio di visionis et excussionis). 
Totéž platí o r u k oj mí, vzešel-li hlavní dluh z obchodu na 
straně hlavního dlužníka, anebo je-li rukojemství samo obcho
dem. Vůči občanskému právu ne n í pi'edpis tento úc hyl k o u; 
za 'nedotčen pokládati jest zejména požadavek upomínky podle 
§ 135,5 obč. z.(Sporno.) - (Shodně v podstatě právo slovenské: 
~ , 

§ 270, odst. 2. a 3.) 
III. Podmínek a obsahu závazku k náhradě š~_o~.y_ 

týkají se čl. 282. a 283.: 
a) Podle čl. '282. má ten, kdo jest zavázán k péči 'z jednání, 

jež na jeho straně jest obchodem, zachovati p é č i _ř á d ~ i h o 
k up ce. (Shodně § 271 obch. zák na Slov.) Měřítko toto jest 
v souhlase se zásadou práva občanského .(§§ 1295,1297,1299 obč. 
~.), pokud jde o závazno.st kupců, naproti tomu úchylkou při ne
kupcích z obchodu k péči zavázaných. 
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čl. 282. neukládá všeobecný závazek k péči řádného kupce, nýbrž pouze 
kvalifikuje péči, k níž jest kdos zavázán z jednání majícím povahu obchodu 
na jeho straně. 

Smyslového rozdílu patrně není mezi ' péčí řádného kupce a »péčí i;ád
ného obchodníka« (Sorgfalt eines ordentlichen Geschaftsmannes), o níž jest 
řeč ve čl. 343., odst. 2. obch. z., v ' § 25, odst. 1. zák. o spol. s r. o. čís. 

58/1906, jakož i v § 9 odst. 1. zákona o spořitelnách čís. 302/1920. Naproti 
tomu jest vůči čl. 282. věcný rozdíl uznati ve čl. 397. a 399., kde se ukládá 
specifikovaná péče »řádného dovozníka«. - Veřejnému společníku ukládá 
čl. 94. jen »diligentiam quam suis«. 

b) Co do ob je m u závazku k náhradě škody obsahuje dů
ležitou úchyLku od práva občanského čl. 283., udělující při obcho
dech (čl. 277.) poškozenému nárok na damnum emergens i luc- / 
rum cessans i při škůdcově pouhé cul.2 l~i~ (Jinak § 1324 obě. 
z. - Shodně § 272 obch. z. slov.) - Se zřetelem k tomuto článku 
není věřitel při obchodních peněžných dluzích obmezen vůči mo
rosnímu dlužníku na úroky z prodlení, jak se to zhusta hájí pr9 
právo občanské podle § 1333 obč. z., nýbrž může požadovati ná
hradu škody a ušlého 'zisku i přes výši úroků; i bylo by na dluž
níku, aby prokázal, že. se beze své viny 'S placením obmeškal. (Tak 
vyslovil se rakouský nejvyšší soud plen. usnesením z 8. III. 1923 
R 830/23.) -

Zvláštním způsobem jest ve č~. 396. zák. obch. upraven ná
hradní závazek dovozníkúv. (Viz níže v § 3.6.) - IPoznamenati 
jest, že čl. 283. obch. z. vztahuje se .ien na závazky k náhradě 
škody, nikoli tudíž na případ obmezení cedentova ručení podle 
§ 1397 obč. zákona. 

IV. Konvenční pok·uta. (čl. 284.) 7-. ~ 

1. Konvenční pokuta, jejíž úmluv:a jest aspoň na jedné stra
ně obchodem (čl. 277.), ne odléh4..vzhled~m j{u čl. 284. I. zmírňo-. 
vacímu právu soudcovu _ platnému pří konvenční pokutě občan
skoprá vní (§ 1336 II. obč. z.). 

Výjimkou _podléhá konvenční pokuta zmírňovacímu právu i při obcho-
dech, je-li smluvena r 

a) ve služebním poměru podle zákona o obchodních pomocnících (§ 38 
zákona ·ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z.; jus cogens jednostranné ve pro
spěch zaměstnance: § 40); 

b) v pojišťovacím poměru podle zákona o smlouvě ojišťovací (§ 16 zá- ~ 

kona z 23. prosince 1917, č. 501 ř. z.; jus cogens oboustranné). 

Prof. Dr. Karel Herrnann-Otavský, O obchodech, 2 
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2. Pravidlo čl. 284. II, že dlužník není v ochybnosti oQr~vněn_ 
zprostiti se 'složením pokuty závazku ke smluvnímu plnění, jest 
v souhlasu 'S piI'ávem občanským (§ 1336 I, věta 2.). 

Výjimka platí podle § 37 III zákona o obchodních pomocnících potud, 
že úmluva o konvenční pokutě vylučuje nárok na plnění závazku z konku
renční doložky (jakož i na náhradu další škody). 

3. Podle čl. 284. III nev luču'e úmluva konvenční okut w na 
rozdíl od práva občanského (§ 1336, 1. věta), v och bnosti ná-
rok na náhradu škod řesahující výši , okut ~Výjimka platí jen .v-') 
při smlouvách služebních podle zák'ona o obchodních pomocní
cích. (Viz výše pod Č. 2. na konci.) 

Pokud by se konvenční pokuta pro přílišnost svou, hledíc k zájmům in 
concreto zúě~stněnYm, příčila dobrým mravům, byla by úmluva její neplat
nou (§ 879 I obč. zák.). Neplatnou byla by též, kdyby spadala pod § 879, 
Č. 4 obě. zák. (lichva). , 

Judikatura zhusta připouští zmírňovací právo soudcov,ské j při obcho
dech, snažíc se zejména chrániti neobchodníka pokutou povinného. - Srv. 
rozhodnutí Nejv. soudu ve sb. Vážného, čís. 1975/1921, 5278/1925, 6975/1927. 

U stanovení druhé věty čl. 284. I, že konvenční pokuta může přesaho
vati dvojnásob interesse, nemá pro naše právo významu; mělo jím býti vy
loučeno obmezení obsažené v tom směru v právu pruském. 

. Bezúčinnou jest konvenční pokuta smluvená ve prospěch 1:oQ~ele_pli_ 
'ednáních s látkov&ch, záleží-li v něčem jiném než ve ztrátě platebmch ter: 
mínů; ustanovení to neplatí, je-li splátkové jednání obchodem na strane 
kupujícího (§§ 3 a 10 zákona o jednáních splátkových ze dne 27. dubna 

1896, č. 70 ř. z.). , . , ' .., 
Ve s loven s k é m právu souhlasí § 273 I. a II. obch. zak. v podstatě 

vl 284 I a III' ustanovení pak § 273 III. ,shoduje se 's ustanovením s c. .,. ., 
poslední věty 1. odstavce § 1336 obč. zák., přičiněné třetí dílčí novellou. 

V. Předpisy čl. 285. o závdavku (arrha) neobsahují úchylky 
od práva občanského (§§ 908 a násl., zejména též § 910 obč. 'lák). 
~ 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 dal
ších §§ 278 a 279 obsažena ustanovení o odstupném. 

VI. Podle čl. 28,6. jest při obchodu (třeba i jednostranném, 
čl. 277.) v y 10 uče n o odpírání smlouvě pro př~lišné_ zkrácení, r 
zejména }:>řes olovici (laesio enormi's). (Souhlasne na Slovensku, ~ 
§ 280.) 

Při jednáních s plá t k o v Ý c h (zákon z 27. dubna 1896, č. 70 ř. z.) 
obmezuje se použití čl. 286. (t. j. vyloučení prostředku §, 934 obě. zák.) na 
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případ, že jednání jest obchodem na straně kupitelově (§ 10 cit. zák.). Po
znamenati jest, že ustanovení cís. nařízení z 12. října 1914, Č. 275 ř. z. 
o lichvě použiti jest také při obchodech, a to na rozdíl od dřívějšího zákona 
proti lichvě z 28. května 1881, Č. 47 ř. z., bez výhrady. Rovněž platí plnou 
měrou také pro obchody předpis § 879, č. 4 obě. zák. 

VII. Ve čl. 287.- 29,3. dáno jest několik předpisů zejména 'l-ť'f - 193 
o úro c í c h,l) a sice: 

1. čl. 287. ustanovuje pro obchody výši úroků zwkonných, 
zvláště 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. obch. zák. 

2. čl. 288. odst. 1 jest pro naše právo se zřetelem k § 1334 
obč. zák. významu jen toho, že ten, kdo má splatnou pohledávku 
z obchodu na své str~ně, může ý'rok z rodlení očítati Hž počí- ~ 
najíc dnem upomínky, ne teprve - jak tomu . est odle ·§ 1334 
obč.z. - dnem na ni následujjcím. Otázlku v občanském právu 
vzhledem k § 1334 spornou, 'zda-li nárok na úroky jest tu pod
míněn subjektivním prodlením (vinou) dlužníkovým, zodpověděti 
jest vzhledem k absolutnímu znění čl. 288. v ten smysl, že stačí , 
prodle!,lí i 'en~b' ektivní l.jde-li o .9.b.led~vku ~ Qbchodu na 'Straně 
věřitele. Ve 2. odst. čl. 288. obsažen co do kvalifikace upomínky 
záporný předpis, totiž, že k u omínce v technieké~smyslu l!.e~ 
§tačí Qrosté zaslání účtl.L§amo o so~ě. Za zvláštních okolností 
by arci mohlo míti tu povahu, tak na př. zaslání saldovaného účtu 
inkasistou (srv. čl. 296.). 

3. Odchylkou od práva občanského možno podle obchodního 
zákona požadovati úroky i bez pře d c h o z í ú m I u v y n e b 
II om ~ nky: 

a) mez i kupci ze splatných pohledávek z o.b o u str a n
n Ý c h obchodů, a to ode dne splatnosti (čl. 289.) . Mora accipiendi 
zakončuj e arci běh úroků; zdali také posečkání věřitelovo (po
skytnutí lhůty), jest qua-estio '\T.oluntatis; o sobě toho nelze před
pokládati. 

o) ze zá ůjčekzáloh vydání a 'iných vynaložení učiněných 
kupcem u provQzová!líj.eho živnosti v~či ~ť kupci ať nekupci (čL 
290., 11.). . 

1) Normy v podstatě souhlasné obsaženy v §§ 281-287 obchodního 
zákona na Slovens~u. 

2* 
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c) mezi ku ci ři běžném účtu (kontokorrentu) ze salda ode 
dne uzavření Účtu. t. zv. účetní závěDky.fčl. 291.) ; při tom nečiní 
rozdílu, že jsou v běžném účtu zahrnuty též úrokové položky. 
V tom též rozdíl od občanského práva, jež dopouští podle § 3 
zák. ze 14. června 1868 Č. 62 ř. z. jen 'smluvený úrok 'z úroků (.ana
tocismus), jakož i při zažalování úrokové pohledávtky. (O konto
korrentu srovn. pod čís. IX.) 

4. čl. 292., jednající o výši smluvnkh úroků při obchodech, 
nemá vzhledem ku předpisům zákona z 14. června 1868 č. 62, 
resp~ 'Z 15. května 1885 Č. 77 (§ 1) významu. J>ředpisy ós. naří
zení o lichvě z 12. října 1914 Č. 275 ř.z. platí též pro obchody, 
rovněž § 87'9 č. 4 obč. zák 

5. čl. 293., podle něhož mohou úroky při obchodech (i j edno
.stranných, čl. 277.) vzrůsti ultra al,terum tantum, jest úchylkou i-) 
od práva občanského (§ 1335 obč. z.). 

p o zná m k a. Pro s po ř i tel n y platí předpis zvláštnÍ. Podle § 12 ll. 
zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 302 Sb., kterým se upravují právní pomčry 
spořitelen, jsou tyto oprávněny zastaviti další úrokování pohledávky, jestliže 
nevybrané- úroky vzrostly do výše původního vkladu, aniž se vkladatel po tu 
dobu ke vkladu byl hlásil. - Ustanovení toto, které bylo pí'evzato z tak 
zvaného spořitelního regulativu (dvor. dekr. z 26. září 1844) cit. zákonem 
zrušeného, jest úchylkou -jak vůči čl. 293. obch. zák., tak i vůči § 1335 obč. 
zák.; jest v souvislosti s ustanovením 1. odst. cit. § 12, podle něhož jak 
vklady, tak i úroky ze vkladů spořitelních podléhají promlčení čtyřicetile
tému, které počíná se dnem, kdy poslední vklad byl učiněn, nebo poslední 
~ýplata byla konána, anebo kdy ústav v knížce naposled připsal úroky. 

VIII. čl. 290. uděluje kupci, jenž u provozování obchodu 
svého .pro kupce či nekupce jednání jakás obstarává aneb .služby 
koná, i bez předchozího uj~dnání právo na r o v i s i a pokud 
j de o uschování zboží též na s k I a d Jl ~ podle sazeb v místě 
obvyklých. (V podstatě souhlasně § 284 na Slovensku.) - Toto 
platí zejména pro komisionáře a speditora. 

IX. V příčině b ě 'ž n é h o ú čtu mezi ,kupci ustanovuje 
zákon obchodní vedle předpi,su výše pod číslem VII. 3. pod c) 
vytčeného jenom ještě (ve čl. 291. 11.), že účetní 'Závěrka ~á s~ . 

státi, není-li jin~ Úm~~y st~n, jednou do roka. - V podstatě 
souhlasně § .285 II na Slovensku. 

Ú čet běž n Ý (kontokurrent, kontokorrent) v technickém 
smyslu záleží v úmluvě osob v obchodním Ispojení jsoucích, že 

I vzájemné své pohledávky resp. dluhy peněžné nebudou jednot1ivě 
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ani k platnosti přiváděti ani plniti resp. vyrovnávati, zvláště též I 
ne kompensovati, nýbrž že v určitém období vzáj~mné své 0-

hledávky zúčtují stanovením Účetního zůstatku t. zv. salda té neb 
oné strany. Saldo toto se bud' převádí na nový účet (Saldoti:ber
trag) , takže pak tvoří v účtě novém první položku (Saldovor
t rag), anebo se zapravuje. Stanovení salda a jeho uznání - jež 
děje se se strany kontrahenta účet obdrževšího zpravidla zvlášt
ním dopisem (Agnoscirungsschreiben) - má tudíž bud' povahu 
uznavací sJ11louvy, kteroužto přistupuje k dÍlvodÍlm jednotlivých 
položek nová causa debendi, anebo (svědčí-li tomu úmy,sl stran, 
srv. § 1379 obč. z. in fine) ráz novace (privativní ; v tomto 
druhém případě zanikají tím arci pohledávky dotyčné periody 
účetní a saldo samo jest pro toho kterého kontrahenta výhrad
ným podkladem i obsahem jeho pohledávání. (S rv. rozh. 2997/ 
1923 a 6353/ 1926.) '\'\1 oJ ~ ~ VV"I.,O',,...t'l/n., , 

Kontokorrent jest o sobě možným také mezi kupcem a ne
kupcem, resp. i mezi.nekupci. Arci tu pak nemá místa ustanovení 
čl. 291.; i musilo by se tu zúrokování salda, pokud toto zavírá 
i úroky, opírati o vůli stran anebo o pří:pad jeho zažalování (§ 3 
zák. z 14. června. 1868, Č. 62 ř. z. - Srv. výše čís. VII, 3, c). 
Kontokorrent mÍlže _bý'ti bud' oboustrann;ý,_ kde obě stranily účet 
vedou (zvláště na příklad mezi bankéři), anebo jednosirann', 
kdež liší se pak účtovatel (Rechnungssteller) a příjemce účtu 
(t . zv. korrespondent) .2) 

Kontokorrent v tec hni c k é m smyslu lišiti jest od »k on t o k o r
l' e n tur o s t é 1~«, běžného účtu ve smyslu širším, kdež straJ:1y v obchod
ním spojení j soucí se vyrovnávají kompensací vzájemných pohledáw)k; sta·
novení »salda« tu nemá ráz novace, nýbrž účastníkům je volno i jednotlivé 
položky k platnosti přiváděti. - Lišiti jest dále od kontokorrentu sml o u
v u o u děl e ní k r e cl i tu (KrediterOffnungsvertrag), jíž poskytuje jeden 
kontrahent druhému t. zv. otevřenST účet, totiž zavazuje se - zpravidla za 
úplatu (provisi) - konati za něho platy, akceptovati směnky naň vydané, 
indossovati jeho směnky, intervenovati zaň směnečně, poskytovati mu zá
půjčky atd. Takovýto t. zv. »otevřený úvěr« (offener Kredit) může býti 
buď limitovaný (do jisté výš.e) neb illimitovaný, buď uhrazený (t. j. za
bezpečený jakousi jistotou) nebo neuhrazený_ (t. zv. blankokredit). 

H ,(rv-.' 't ,.\ q 

X. Předpis čl. 294. srovnává se v podstatě se zásadou v § '--94 
1388 obč. zák. v příčině narovnání vyslovenou. Souhlasně na 810-

2) O běžném účtu srv. též Ran d o v y »Závazky k náhradě škody 
s přídavkem o úrocích« (6. vyd. 1899), str. 112. 
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vensku § 287. Doložka v účt~h se vyskytující: »08. 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. 

. XII. K v i t a n c i prohlašuje čl. 296. (srv. též čl. 51.) za 
dost~.t~čnou legitimaci Qřínosee ku přij etí peněz, arci však jen "
vůči plátci, ie~už nejsou z~ámy okolnosti příčíd ·se úsudk~ o vý
běrčím oprávnění přínoscově. Podle tohoto předpisu vadí tudíŽ 
liberas:i 'plátcově _ pou~ze z n a los t okolno~tí právě zmíně'nýc'h 
(~ím více arci pří,mé vědomí o nedostatku výběrčího oprávnění), 
mkoli ouhá jejich »patrnost«, t. j. okolnost, že plátce je »znáti 
musil«. Potud jest čl. 296. úchylkou od práva občanského, podle 
něho'ž by již i pouhá patrnost okolností těch vúči plátci vylučo
vala jeho liberaci. Srv. »Exkur,s« hned níže, na str. 24. Předpo
kládati jest při tom, že kvitance jest pravá. Praktiokým jest 
předpis tento zeJména také 'Při inkassu směnek opatřených zá
znamem »pour acquit« od věřitele nebo zástupce jeho podepsa
ným, je-li placení neb inkasso obchodem (čl. 277.). 

XIII. čl. 297., podle něhož se nabídka, p ř í ,k a z a plná 
moc od kupce v obohodní jeho živnosti vydaná nezrušuje smrtí 
jeho, pokud není opačná vůle z prohlášení jeho nebo z okolností 
patrnou,3) jest, pokud jde o přikaz resp. plnou moc, úchylkou 
yůči §_ 1@2 obč:. ~ák. (Srv. též .čl. 54. obchodního zákona.) 
Pokud jde o nabídku, souhlasí čl. 297. s § 862 in fine ve znění 
třetí dílčí noveHy. 

XIV. · čl. 298. stanoví použití 'zásad čl. 52. (princip přímého 
zastoupení) a čl. 55. (závaznost falsi procuratoris) na plnou moc 
~~b c hod ů ll! ,~m ě t uij c-L (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 nepravém zástupci) však chybL 

XV. článkem 299. vyloučeno jest pro cessi pohledávky _z ob
chodu vzniklé použití římsko-, resp. obecnoprávního - piedpisu 
legis Al1astasianae' naše občanské právo však předpi'su takového 
vůbec nezná. (Obmezení vyslovené v § 1397 obč. zák. týká se 
otázky zcela jiné a zůstává tudíž paragraf ten článkem 299. arci 
nedotčen.) 

3) V podstatě souhlasně na Slovensku § 289. 
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XVI. článek 300. a z části i čl. 301.-303. a 305. obch. zák . 
jednají o p o u k á z ce čili assignaci a .sice čl. 300. o poukázce, 
kde as'signát jest kupcem, ostatní cit. články o písemné ,poukázce 
s kupcem jakožto assigmitem, a s povahou cenného papíru (čl. 
303. III) ; poukázka tató 'zove se pak vzhledem ke zmíněné vlast
nosti assignantově v technickém smys'lu »ku ecko~ (srv. níže 
§11II). 

Zvláštními případy poukázky jsou zhusta též smě nk a dzí 
č. »vydaná« (tratta), (ovšem, není-li vy;stavena na vlastní řad 
a také ne jako směnka »zastřená vlastní«: čl. 6. směn. ř., § 5 
směn. zák. Č. 1/1928) a šek na třetí osobu vydaný,_ nikoli přímo 
šekovníku k výplatě 'Zasílaný; arci platí p!i tě0h to papírech v po
předí normy směnečného zák. a ,zákona o šeku, teprve ;sub§!.: 
diárně norm zák. obchodního, j'sou-li tu všeobecné podmínky pro 
jich použití, res. ráva ·občanského. Pro právo občanské při
cház~jí tu v úvahu .§,§ 1400 až 1403 obč .. z. ve znění III. dílčí 

novelly.4) 

Pokud jde o poukázk~podle čl=-_ 300. (ktérá nemusí vůbec býti vydána 
v písemné formě, a je-li ve formě písemné vydána, nemusí býti cenným pa
pírem), nev slovu'e obchodní zákon odchyll~y od práva občanského; neboť 
»přijetí« poukázky se strany assignáta zakládá již podle občanského práva 
(srv. § 1400 in fine) jeho závazek vůči assignatáři. Zejména nelze spatřovati 
rozdílu v tom, že podle § 1400 se požaduje, aby projev přijímací k assigna
táři došel, že tedy »přijetí« jest tu nutně projevem »dochůdným«, ježto 
stejně zajjsté dlužno rozuměti obratu čl. 300. věty první ( »vůči tomu, v je
hož prospěch jest vydána, příjal«), ve druhé pak větě čl. 300. rovněž jest 
předpokládati, že akceptována assignace, kter~u as,signatář buď k akceptu 
předložil, anebo assignátem již akceptovanou od assignanta obdržel. 

4) »0 podstatě a hlavních formách assignace« jedná Fr. V á ž n Ý 
v »čas. pro práv. a st. vědu« sv. 8 (1926), str. 74 násl. - Prakticky důle
žitým případem poukázky jest tak zvaný a k k r e di t i v ( úvěrní list, Kredit
brief), záležející v tom, že yýstavce jeho (»adresant«) poukazuje obchodní
ho .svého I>ří~le (».adr_esffi.t~"«, -.?>kores'pon4enta«), aby o~o@ akkreditované 
~íjemci« v ~til, resp. vyplácel hotovosti až do výše zpravidla maxi
málně vytčené. Adresant a korespondent bývají zpravidla bankéři a užívá 
se akkreditivu zejména při cestách do ciziny. Někdy uvádí se v akkreditivu 
několik korespondentů na různých místech (akkreditiv oběžný, cirkulární) 
a rozšířeným mezinárodním spojením bankovním umožněn tak zvaný akkre
ditiv světový (Weltkreditbrief), jenž ke zvýšení bezpečnosti rozkládá se 
často ve dvě listiny, které musí býti obě assignátům (korespondentům) 
předkládány. - V jiném smyslu užívá se slova »akkreditiv« při placení 
dluhu (zejména z trhové smlouvy bankou zprostředkovaném; tu může, 
ale nemusí se vůbec jednati o assignaci. Zejména o tomto případu viz: 
Sed I á č e k: Obligační právo (1924), str. 223. - Srv. níže § 23 k č. I, 
§ 42, Č. 2. 
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P o zná ni k a: Na Slovensku jedná o poukázkách obchodní zákon v §§ 
291 až 298, jež odpovídají v jisté míře předpisům čl. 301.-305. - O důle
žitých některých rozdílech viz níže § 11. 

EXKURS: Zásadní hledisko pro normy o plné moci 
obchodní (čl_ 47-52, 296, 298 obch .. zák .. ) .. 

1. Podkladem pro účinky přímého zastoupení plynoucím ve právu na
šem již ze zásad všeobecných, tedy podkladem, jak říci lze, logickým, nor
málním, jest při jednáních právních provedených dobrovolným zástupcem 
z moc n ě n í, jemu 'od zastoupeného udělené. Nejčastěji uděluje se zmocnění 
to smlouvou příkazní (příkazem zmocňovacím) ,I) může však státi se také 
Smlouvou jinou nebo k ní se připojovati, tak zejména smlouvou služeb~, 

společenskou, sui generis. 
Při tom není ku vzniku účinků přímého zastoupení pfi sjednávání 

smluv potřebí, aby protistrana znala tento vnitřní, »kausální« poměr zmoc
ňovací, nýbrž dostačí, že poměr ten tu jest a že zástupce způsobem proti
straně zjevným a za jejího alespoň konkludentního souhlasu smlouvou jako 
takový, t. j. cizím jménem uzavírá, stačí tedy, byl-li smluvní zřetel zástupce 
i osoby třetí obrácen k zastoupenému jako straně smluvní.2 ) 

2. Jest na jevě, že osoby, kteréž se zástupcem jako takovým mají 
vcházeti ve styk právní, mají zájem a zhusta snahu authenticky poučiti se 
o tom, zda-li resp. pokud zástupce vskutku jest od zastoupeného zmocněn. 
Tomu vyhovuje zastoupený zpravidla tím, že projeví osobám třetím zmoc
nění udělené resp. že opatří zmocněnce svého prostředkem vykázati se 
o zmocnění svém vůči osobám třetím, zejména pak listinou. A takovýto 
projev, o sob~ať písemný ať jinaký, zove se pln o u 111 o C í.:l)_ Jest to projev 

1) Se -zřetelem k tomu bývá t. zv. »vnitřní« poměr mezi zmocnitelem 
a zmocněncem často bez bližšího rozeznávání nazýván »příkazem« . Srv. na 
př. Ran d a. Obch. právo I, str. 153 (§ 13, pozn. 62). Zmocnění bývá zhusta 
označováno též jako »plná moc« (STY. na př. T i I s ch, Obč. pro č. 220), kte
réhožto názvu užívám však ve smyslu užším. Srv. níže k pozn. 3. 

2) I dlužno účinky zastoupení přímého připustiti i tenkráte, když ter
t ius se zástupcem jednající neví o jeho zmocnění, nýbrž pokládá ho za zá
stupce »bez příkazu« (negotiorum gestora). Tu nebude k účinkům přímého 
zastoupení potřebí ratihabice; negot. gestio jest tu se strany třetí mylně 
předpokládána. - Dlužno však jíti ještě dále: Že negot. gestor sám mylně 
pokládal se za nezmocněna (domníval se na př., že objem jeho zmocňovacího 
příkazu jest užším, než jak v,skutku byl sjednán), nebude jeho jednání 
provedené pro zastoupeného v úmyslu zastup ovacím činiti bezúčinným resp. 
dodatečného schválení tu nebude zapotřebL N egotiorum gestio jest zde vů
bec jen putativní, podmínky pro účinné zastoupení jsou tu však objektivně 
splněny, a to ve vůli všech tří účastníků směřující k tomu, by účinky ty 
nastaly, třebas jsou zástupce a tertius v mylném domnění, že vůle zastou
peného tu ještě chybL Platí tu: plus est in re quam in existimatione. 

3) V širším smyslu užívá se názvu »plná moc« také pro zmocnění, 
a to ať dobrovolné, ať zákonné, ať . úřední. Zákon obě. v § 1005 míní názvem 
tím písemný projev zastoupeného zástupci odevzdaný. - Plnou moc posu
zovati jest co do jejích účinků vůči třetím stejně, nechť jest zároveň také 
zmocňovacím projevem (příkazním) vůči zmocněnci, či má ráz ,samostatného 
projevu k osobě třetí učiněného, a to bez rozdílu, zda formulována jest ja-
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:rázu jednostranného, učiněný od zastoupeného k osobám třetím, ať urči

tým, ať neurčitým (veřejně). Po většině bývá činěn písemně a odevzdáván 
začasté zmocněnci, aby byl mu vůči těm, s nimiž chce jako zástupce jednati, 
průkazem o zmocnění jemu uděleném, čili t. zv. leg i t i m a c í. 

Pokud plná moc ve smyslu tomto jen deklaruje zmocnění" čili »příkar.« 
t u jsoucí, není o sobě podmínkou pro dostavení se účinků přímého zastoupení; 
tyto nastávají, jestliže zástupce jedná v mezích zmocnění svého, nezávisle na 
ní, prostě důsledkem vnitřního, »příkazního« . poměru mezi zastoupeným a 
zástupcem ve jménu jeho jednajícím. 

Jinak jest tomu, když resp. pokud nedostává se zmocnění č. »příka~m« 
v oměn:1 mezi zastoupen' m a zástupcem. Tu nabývá plná moc samostatného 
významu pro dostavení se účinků zá-stupČích. Tyto nastávají totiž z jednání 
zástupcova, v objem plné mo~j;padajícího, i přes nedostatek neb užší objem 
zmocnění, ar ci však jen ve prospěch poctivého a normálně dbalého »třetího« 
kontrahenta v plnou moc důvěřujícího. Tato má zde pak k ochraně poctivosti 
a víry, supplujíc nedostávající se zmocnění, y.Ý-Enl1I1Lkonstitutivní; stáváť 

Se - tak jak jím jest za normálních případů příkaz zmocňovací - samo
statným podkladem přímého zastoupení, arci vůči všeobecným zásadám pod
kladem alogÍckým vedle zmocňovacího příkazu jako logického podkladu pro 
účinky dobrovolného ' zastoupení přímého.4 ) 

3. Zvláště praktický význam přísluší tu případům, kde jde o plnou moc 
nepřímo projevenou. konkludenJní i.. k této dostačí totiž - z hlediska zásad 
ovládajících právo naše co do podmínek projevu vůle soukromé v záplat
ném styku majetkovém právně relevantního - skutková podstata zastou
peným neb za jeho účasti pořízená, jež dovoluje poctivé a normálně dbalé 
třetí osobě, se zástupcem jako takovým kontrahující, závěrek, že zastoupený 
v tom kterém směru resp. objemu zástupce zmocnil. Z hlediska tohoto mož
no zejména i pouhé p~ssivni zachování se zastoupeného vůči známé resp. 
znatelné jemu .podstatě skutkové vykládati jakožto konkludentní zmocnění, 
pokud poctivý a normálně dbalý tertius v něm smí spatřovati konkludentní 
projev vůle zmocňovacÍ,5 ) 

I bude ve případech takových, jsou-li na sporu, úkolem soudce, by 
snažH se bedlivým vypátráním konkretní skutkové podstaty zaujmouti ve 
své představě stanovisko osoby třetí normálně ' bedlivé a odpověděti si 

kožto disposice (»zmocňuji«) či jen jako sdělení (»zmocnil jsem«). V doktri
ně někteří ve směru tom rozeznávají. - O funkci plnomocenské listiny, 
zejména jejím významu jako legitimace viz: W e n i g, Náhradnictví v právu 
směn. (1916), str. 95 a násl. 

4) Arg. §§ 1017, 1026 ve spojení s tendencí §§ 1027 až 1033, dále s nor
mami o ochraně důvěry y objektivní obsah projevu vůle soukromé v záplat
ném styku učiněného, zejména s normami § 871 násl. obč. z. o vlivu omylu. -
Toto stanovisko rakouského obě. zákoníka jest provenience přirozeněprávní. 
Případy sem náležející jsou jakousi parallelou k § 367 resp_ 456 a ostatním 
normám chránícím důvěru kontrahenta poctivého a nOl'málně dbalého. 

5) Zejména bude lze spatřovati konkludentní takový projev v tom, že 
zastoupený opětovně přijal bez výhrady důsledky jednání nezmocněného zá
stupce za takových podmínek, že třetí pozorovatel nabýti musil dojmu o udě
leném zmocnění. N apl'oti tomu výslovné schválení zastoupeného, třebas i opě
tovně udělené, nedovoluje úsudku téhož, ježto právě tím dokumentuje se 
potřeba schvalovacích p'rojevů a tudíž nedostatek plné moci . 
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k otázce, zda-li ze skutkové situace té směla konkludovati na existenci 
zmocnem. Přisvědčí-li k tomu a nabude-li ještě přesvědčení o tom, že skut
ková podstata závěr tento odůvodňující jest pořízena zastoupeným resp. 
za jeho účasti,6) jest tím prokázána konkludentní, »mlčky udělená plná 

'moc« zastoupeného, třebas tento neměl ve skutečnosti vůbec úmyslu nesou
cího se ke zmocnění, anebo zamýšlel sice zmocnění, avšak v objemu užším. 

4. Nesnadnost závěru o takovémto »mlčky uděleném« zmocnění, stup
ňující se zejména v rychlém styku obchodního života, jest zákonodárci po
hnutkou, že sám dopouští ve prospěch poctivých třetích učiniti z určitých 

skutkových praemissí závěr na zmocnění jistého objemu, že totiž stanoví, 
jak se zhusta říká, pří ad »mlčky uděleného« čili »praesumtivJ?ího« zmoc- \ 
nění, r~sp. plné moci. V podstatě nejde tu ani o fikci, ani o praesumci zmoc
nění nebo plné moci, nýbrž prostě o právní ochranu třetích osob, v jejichž 
prospěch a v mezích jich poctivosti a víry dopouští zákonodárce na úkor 
zastoupeného účinky přímého zastoupení i ze zastupovacích jednání zástupců 
ne z moc II ě n Ý c h,7) a to důsledkem toho, že jde o skutkovou podstatu 
určitého v zákoně vytčeného rázu zastoupeným nebo za účasti jeho poří

zenou. 
Pod zásadní hledisko toto náležejí jednak předpisy občanského zákona 

stanovené v §§ 1027 a násl., jednak normy zákona obchodního o zmocnění 
obchodním (čl. 47. a násl., čl. 296.).8) 

ODDÍL III. 

o papírech cenných. 1) 
Sedes ·matedae j sou v obchodním zákoně čl. 301., 305., dále 

čl. 307., 309., čl. 182., 183., 413. násl.; k tomu přistupuje pro 

6) Tato provenience skutkové podstaty jest právě momentem, jenž 
ospravedlňuje úsudek o »projevu« (plné moci) zastoupenéh9. Musí tu býti 
tudíž příčinná souvislost podstaty té s volním aktem zastoupeného, a to pH
činnost adaequatní, nikoli jen zcela podřízená. Bude to úsudek vyžadující 
začasté se strany soudce podrobného prozkumu skutkové podstaty a nej
bedlivější úvahy, podobně na př. jak tomu jest při posouzení viny při ná 
roku na náhradu škody. 

7) I nedopouští se vyvrácení »praesumpce« protidůkazem zastoupeného, 
že zástupce zmocněn nebyl; zastoupený mohl by se brániti jen důkazem, buď 
že skutková podstata zakládající onu »praesumtivní plnou moc« nebyla ani 
jím ani za jeho účasti pořízena anebo že třetímu nedostává se poctivosti 
a víry, jež by ochrany zasluhovala; k tomuto by dostačil i důkaz o skuteč
nostech dosvědčujících, že nedostatek zmocnění třetímu za normální pozor
nosti znám býti musil. Chrániť s'e totiž v tom směru pouze poctivý a nor
málně dbalý tertius. Jest na jevě, že zejména projev zastoupeného vůči třetí 
osobě učiněný o vyloučení resp. obmezení »praesumtivní« plné moci ruší dů
věru osoby třetí a má za následek, že nelze použíti ve prospěch její norem 
na ochranu důvěry stanovených. 

8) Pro prokuru platí v tom směru zásady zvláštní, projevující se v její 
neobmezitelnosti jakož i v principu publicity obchodního rejstříku. 

1) Z domácí literatury přicházejí v úvahu pro otázky všeobecné zejmé
na: Ran d a: O cenných papírech, obzvláště o skripturních obligacích 
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směnku řád resp. nyní nov' zákon sm~neč~ý ze dne 13. prosince 
1927 pro listy skladní zákon z 28. dubna 1889, pro šek zákon 
z 3. dubna 190'62. pro zástavní listy, parcialní a fundované ban
kovní dlužní úpisy dva zákony z 24. dubna 1874, zákon z 5. pro
since 1877 a z 27. prosince 1905. 

§ 9. 

I. O pojmu a právní povaze cenného papíru vůbec. 

I. Cenn' a ír v technickém smyslu moderní nauky jest 
listina, jež má pro soukromé právo, jehož se tý,če, . v Ý z na m 
hm o t ně p r á v n í ve smyslu tom, že jest podmínkou bud' pro 
vznik práva, nebo pro 'eho v'kon nebo p~vod _~nebo posl~~ 
vůbec ' ro 1el}~ tryání, a to podmínkou mat~rielně- čili h:motně-
rávní~ t. j. zásadně nenahraditelnou. )Cennými papíryv technic

kém :s-mY'slu nejsou tudíž listiny, kteréž jsou jen důkazem o prá
vu, zásadně jinými prostředky ~ah:r.aditelným, listiny je n p r ů
vo cl. n í vykazující tedy pro právní poměr, o němž zřízeny jsou, 
význam jen formáln~rávní,- osvědčující se hlavně za eventuel
ního sporu, tedy v oboru práva proces sníh o, formálního; listiny 
jen průvodní jsou zásadně, potenciálně, jinými důkazními pro
středky (na př. důkazem svědeckým, slyšením stran atd.) na
hraditelnY.11 Avšak i z li,stin významu hmotně-právního se začasté 
~em cenný,ch papírů _n~~ahrnuji papíry podmiňující p ,o u ze 
v z n i k práva, a to pro ryze přechodní svůj význam hmotně-

(Právník 1889); K theorii cenných papírů ve Sborníku věd právnÍc~ a stá~
ních II; Š i k 1: Theorie závazků skripturních (1902) a příslušné stah ve SpI
sech: W e n i g o v ě: O náhradnictví ve právu směn. (1916) a J. Sed I á č
k o v ě: O materiálněprávní funkci pojistky (1911); Oblig. právo (1924) 
k,ap. IV.; dále též článek Her man na-O t a v s k é h o v »Poctě Ottově« 
(1915): Vyloučení námitek z osob předchůdců. 

Zvláště o rektapapírech: Her man n : O právní povaze rektapapírů 
(1892) . O směnce: Š i k 1: Směnečné právo a v roce 1927 Českou akademií 
věd posmrtně vydané jeho dílo: Soustavné výklady na právo směnečné (vý
klad to hledící k osnově světového práva směn.), dále výše cit. spis W e
ni g ů v, jakož i 'soustavné výklady Her man n a - O t a v s k é h o ke směn. 
řádu (čsl. právo směn., 1926 s »Dodatky« 1929) a F. R o u č k a ke směn. 
zák. (Nové čsl. právo směn. 1928.) Viz též R o u č k ů v komentář k zákonu 
směn. (čsl. Kompas.) O listech zástavních: P a v lí č e k: Právo listů zá
stavních (1893). O šeku: P a v 1 í č e k: Chek ve vědě a zákonodár,ství (čes . 
Akad. (1902) s »Dodatkem« 1906), K 1 i e r: Rakouský zákon šekový (1906) . 
, Z rakouské starší literatury zejm. systémy směn. práva G r li n h u t ů v, 
Ca n s t e i n ů vaK. A dle r ů v, dá:le Ca n s t e in: Der Schek (1906) a 
zvláště o skladních listech, K. Ad 1 e r: Das osterr. Lagerhausrecht (1892); 
z literatury novorakouské zejména P i s k o HR, (1923), str. 290 sl. 
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právní; jsou to t. zv. ~píry r y z e »dispo,sitivní« či, lépe řečeno, 
r. y z e k o n s t i t u t i v !li (J acobi) . 

V obchodním životě setkáváme se s listinami, jež j,sou ve 
všech uvedených směrech materielně-právní podmínkou práva 
tak, že právo jest jimi, jak se od dob SavÍ'gnyho říká, »inkorpo
váno«, vtěleno, stělesněno; jsau to t. zv. d o k o n a léč i úp ln é 
cen n é pap í r y, jež zpravidl'a jsou určeny k rychlé cirkulaci 
a zavou se zhusta _ »s k r i p tur a m i« v technickém smyslu 
právní doktriny.2) 

Cenné papíry roztříditi mažno padle rŮ'zných dělidel, tak na 
příklad v soukromé -a veř~jné (podle osoby, jež je vydává), v obli- . 
gacneI!rávnL věcně rávní a adílnické, též karporačními zvané . 
(podle povahy práva, o němž jsou zřízeny), v ka~sální neboli di s
kretní a .3ipS'traktní (podle toho, zdali udávají důvad, kausu do
tyčného právního poměru čili nic, resp. zdali z nich vzchází, pakud 
jde o abligační papíry, závazek kausální či abstraktní) .3) 4) 

2) Více méně pružnými jsou názvy »effekty«, »obchodní papÍry« (,srv. 
čl. 67. 1., 69. Č. 7, 70. 1. obch. z.). Obyčejně míní se jimi cenné papíry hro
madné emisse (Massenpapiere). - Papíry tohoto rázu vydávané v identic
kém textu a různící se navzájem, znějí-li au porteur (což jest pravidlem), 
jen očíslováním, zovou se u Francouzů »v ale u r s m o bil i e r e s « nebo 
»valeurs de bourse«, jsouce vlastním předmětem bursovních obchodů; jsou to 
dlužní úpisy veřejné (zejména státní renty) i soukromé, »obligace«, dále 
pak akcie. Naproti tomu se t . zv. »e f f e t s d e com m e r c e« nevyznačují 
uniformitou, nýbrž přiléhají ke konkrétnímu podkladu svého vydání; jsou to 
směnky, šeky, listy skladní, závazné listy (bony) a j. 

3 Exemplifikace : Veřejnými c. papíry jsou ony, které vydávají veřejné 
korporace, zejména tudíž státní dlužní úpisy (»státní papíry«, srv. čl. 271. 
čís. 1). - Cennými papíry obligačněprávními jsou na př. směnka a šek, 
avšak také list nakládací (náložný) a konossement; věcněprávními jsou 
skladní listy skladišť veřejných podle zák. z 28. dubna 1889 a jejich dílce: 
skladní list držební č. majetkový (recepis) a skladní list zástavní (warrant); 
podílnickými čili kOl'poračními jsou akcie. - Příklady kausálních cenných 
papírů obsahuje výpočet čl. 302.; abstraktní jsou směnka, šek a mohou býti 
papíry čl. 301. - Abstraktnost možno různiti při cenných papírech trojí : 
1. t ex t o vou, záležející v tom, že papír neudává kausu právního poměru; 
2. for má 1 n ě p r á v n í, t. j. v běžném smyslu občanského práva, záležející 
v tom, že žalující nemusí udávati resp. prokazovati kausu; 3. hm o t n ě
p 1- á v n í, záležející v tom, že zavázaný vůbec nemůže se vůči poctivému na
byvateli dovolávati nedostatku nebo vadnosti kausy. Srv. »Poctu OttoVU,(, 
strana 438, pozn. 1. 

4) Dále se různí též a ír hlavní čili z á k lad n í (Haupt-, Grund-, 
Stammpapiere) a vedlejší č. ~ od r u ž n é (Nebenpapiere). Prve jmenované 
jsou zřízeny o právu resp. právním poměru delšího trvání, z něhož vyplývají 
pro oprávněného pedodické požitky (úrok, důchod, podíl v event. zisku č. 
dividenda); o jedn.Qtlivých těchto požitcích jsou pak již napřed zřízeny 
zvlášt1li ~énné pa'píry dro neho objemu vytišj;~né z ravidlq, na !'W.9l~ném 
archu,J _něho~ se :při dO~lJ:!.ělosti toho kterého požitku odstřihují »kupony«' 
znějí z ravidla na majitele~ i když základrrl Rapír sám jest au nom. Kupo~ 
nový a~ch bývá zakončen t. zv. talonem (obnovovacím listem), poukázkou to 
na novy arch kuponový; talon není, na rozdíl od kqponůJ Qapírem cenným, 
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S hlediska dog mat i k y p r á vn í nejdůležitějším dělidlem 

jest r ů z n o s t ve p r á vn í p a vaz e papírů cenných, kterážto 
nejvíce proniká vez p ů s o b u, jakým II r Č u j e .s e subjekt 
z pap í r u op r á vně n ý. Dle toho liší se pak vůbec 3 kategarie 
papírů cenných: 

I 
A. Rektapapíry (papíry jménu - au nam - svědčící), 
B. Ordrepapíry (papíry »na řad«), 
C. Papíry au porteur (papíry majiteli svědčící) .5) 

Ordre- a au orteur a ír jsou právní svou úpravou přizpů
sobeny účelu rychlé a snadné záměny v asobě oprávněného, t. j. 
účelu aběhu Č. cirkulace, -kteráž jest ta-ké při velké jich většině 
prostředkem pro splnění jejich hospodářského úkolu. I zovou se 
cenný,mi 1lliillrY oběžn' mi Č. ,cirkulačními též skri -turami. (Srv. 
výše text k pozn. 2.) 

II. Právní povaha papírů cenných, -zvláště pak papírů cirku
hl,čních (skriptur), náleží mezi n-ej-cholllostivě 'ší roblémy práva 
obchodního a směnečného. Zejména jsau otázky jednak o vztahu 
mezi právem a listinou, jednak o vzniku práva z cenných papírů 
jakož i a záměně v subjektu práva předmětem četný-ch pokuslt 
konstrukti vních. 

Zejména pro směnku vysloveny četné konstrukce, t. zv. t h e o r i e 
zvlliště v doktrině německé (srv. na př. přehledný jakýs »rodokmen« theorií 
v Leh man n o v ě Lenrbuch des D. Wechselrechts ku str. 277). častým 
úkazem jest pE tom, že původci jednotlivých konstrukcí a přívrženci jejich, 
přeceňujíce jich význam, hledí přenášeti logické důsledky plynoucí z kon
struktivní myšlenky v život praktický nezřídka i na úkor skutečných jeho 
potřeb. Vůči takovýmto tendencím jest arci zdůrazniti, že žádné z theorií 
nelze přikládati samostatný jakýs tvůrčí nebo regulující vliv oproti posi
tivní úpravě zákonné resp. potřebám životním: naproti tomu však bylo by 
při nejmenším stejně zvráceno podceňovati theorie a spatřovati v nich pouhé 
konstruktivní logické tvorby rázu akademického. Musíme si vědomi býti 
toho, že »theorie« cenných papírů nejsou ničím více ani méně než věd e c
kým i po m ů c k a m i: netvoří právo, ale arciť odhalují je, čerpajíce z no
rem positivních obsažené v nich j u s I a ten s; i jsou proto velmi důleži
tým po případě prostředkem ku proniknutí látky právní, k vyplnění »mezer« 

nýbrž jen~I!.írem ~I>o.uze l~gitimačním« (srv. níže Dodatek k § 13.); usnad
ňuje se jím osobě k výběru požitků oprávněné opatřiti si další kupony, aniž 
jest třeba prokazovati se papírem základním. - Této právní povahy talonů 
se nedotýká předpis § 1 zákona čís. 241/1924 o povinnostech bankéřů, kde 
talony jsou uvedeny mezi »cennými papíry«. 

5) V doktrině shledáváme začasté také roztřídění dichotomické: 1. pa
píry jménu svědčící a 2. papíry au .porteur. Prve jmenované pak se opět roz
dělují ve prosté papíry au nom (rektapapíry) a papíry na řad (ordrepapíry) . 
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v právu positivním, t. j. 1<: zodpovědění otázek objektivním právem přímo 
neřešených. Příznakem »správnosti« theorie nemůže býti o sobě již logická 
její stavba a uzavřenost, její zevnější »elegantia«, nýbrž jednak plrté krytí 
látky positiVillÍ, t. j. zahrnutí platné právní úpravy dotčeného ústavu v uza
vřen~' jednotně-logický' obrazec, jednak shoda důsledků z »theorie« plynou~ 
cích se skutecnými potřebami života. Neníť zajisté břitčí kritiky pro kon
str~kci, než rozpor logických jejích důsledků s životem. 

Za s 'polečné východi'sko těchto konstrukcí čili »theorií«, 
vyslovených pro cenné papíry v popředí cirkulační, shledati lze 
tolik, že za n u t.ll o U pod m í n k u záv~zku vyžaduj e se s lk r i p-

1, tur n í a k t ,~e stran~ z a
o 

v á 'z a II é h?:B) Dá~e vvš,8Jk sezn,ává:ne 
již značnou ruznost nazoru v obou vyse zmmenych strankach 
problému. 

a) Co se nejprve tkne otázky o v z tah ~ ~ e z i :p! á v e n_l 
a listinou, t. j. hmotným listinným substrátem, jest důležitou 
klasifikace c enný'ch papírů výše uvedená, tedy, pokud jde o cir
kulační cenné papíry, rozdíl mezi ordre- a auporteur-papíry.! Při 
prvnějšÍch musí aJktivnÍ ,subjekt právní, tedy nositel práva 'z pa
píru, zpravidla l(tiz něho jménem svý,m ( ~ť o:bčanským, ať ob':' 
chodním: firmou atrným, kdežto při auportel!.ry~írech se l éto _ 
individualisace nevyžaduje. I jest se -dále tázati, kterýmto mo
mentem - při - ordrepapírech vedle skripturního vyznačení, při 
auporteurpapírech paM vůbec - určuje se osoba z nich opráv
něná. V doktrině se za tento moment prohlašuj e brzy pouhá de
tence, brzy držba, brzy poctivá držba, posléze pak v 1 a 's tni c,
tví papíru. Podle této t. zv. v 1 a s tni ck é t h e o r i e, kteráž 
doktrinu moderní ovládá a vyzírá také 'z positivní úpr,avy (srv. 
čl. 17., odst. 1, čl. 36., 73. směn. ř., resp. § 15, odst. 1 a 2 a §§ 32, 
73, 74 směn. zák., čl. 307. obch. zák. ve spojení s čl. 306., kdež 
operuje se s vlastnictvím k papíru jakožto momentem pro právo 
z něho rozhodným), jest oprávnění (věřitelství) z cenného papíru . 

tJ zásadně odmíněno ~ 1 a s tni c tví m věř i t e1 e k e hm o t n é-
;V m u pod:k 1 a dul i s t i n n é m u. 

b) Touto konstrukcí vztahu mezi právem a papírem není 
však ještě objasněna druhá stránka problému našeho, totiž otázka_ 
o r v o t ním vz n i k u .práva z papíru a o z á měn ě o s o b 
v opráv~ění vstupujících, krátce, otázka o p r ,á v ním v z n i k u 

6) Názvů »zavázaný«, »dlužník« a »věřitel«, které ve přesném smyslu 
hodí se pouze na cenné papíry obligačněprávní, užito zde v širším smyslu 
vůbec k naznačení passiVl1ích a aktivních účastníků právního poměru, jehož 
se cenný papír dotýče. 

3 l 

a obě hup ap í r u. četné konstrukce v tom směru vyslovené 
možno roztříditi ve dvě hl ,a_vní sku3J iny !. jednak ty, jež 
~dvozují vzn1k práva ze smlouvy, t h e o r i e sml u v ní; jednaJk 001) 

ony, kteréž, pouštějíce od smluvního vzn.ik~ pr~~a, . ,~~ledáva:j! 
'moment rozhodný v jednostr:.anném aktu)llstmu 'zrrzuJlclm~bz. 
v t, zv. kreaci ať o s~bě, ať v kombinaci s dalšín~ ještě momenty, 
theorie ,kreač ní. P; 

V o b o u '8kupi~ách těchto shledáváme zase konstrukce, 
které v příčině otázky o vztahu mezi právem a papírem mají za. 
základ t ih e o r i i v 1 a s tni c k o.!!. (1.): Z theorií ~ m 1 u v n í c ~ 
uvésti jest tu 'zejména konstrukci Goldsch~idtovu, Bru~~erovu, 
Gierkeho, z theorií k r e a č_ ní c '~ pak Lehmannovu theorll vlas~~ 
nického zjednání (Eigentumsverschaffungstheorie) a theorll 
R~ndovu čili theorii t. zv. y"~s tni c k é hon aby t í_ (Eigen
tumserwerbestheorie) .7) 

Theorie posléze jmenovaná , ožaduje ke vzniku ráva v oso
bě jak prvního, tak i pozdějších věřitelů pouze nabytí vlastnictví 
k papíru nesoucímu písemné zavazující prohlášení. dlužníko~o; 
při ordrepapírech musí arciť věřitel býti ještě zpravIdla z papIru 
legitimován. Se strany dlužníka stačí tudíž kreace pRQÍru totiž 
skripturní slib formálně platný. Nábytí práva věřitelem připojuje 
se ke smlouvě sice zpravidla, ' nikoli však zásadně nutně. Práva 
nab' vá vlastník 'p"apíru i tenkráte, kdy,ž tento _vešel v oběh i bez 
vůle dlužníkov . nečiní při tom rozdílu, zdali vlastnictví 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 vžd;y: nQvě y zniká ; i jest zde 

. nabytí práva povždy originárním, čímž jakožto vnitřní důsledek 3. 
odůvodněn úkaz, že námitky z osob pt~chůdců_js_ou vů~i.l!.ovérrlu 
nab vateli · ráva vyloučeny. 
- ' Theorie vlastnického nabytí Rand o u zalO'žená,8) vY'kazuje 

7) Bližší výklad o těchto theoriích podán ve spise »0 pro pov~ze rek~a
papírů« výše v pozn. 1 uvedeném" z č.ásti též ve čl~nk~ v ~Pocte Ot~ove«. 
Z dalších spisovatelů, ktetí sev zab~ah vI!0 !wn.~tru~tl;rm str~nce ~robleme1U 
cenných papírů v literature nemecke, prlChazeJl zeJmena v uvahu. Affolter, 
Langer, Jacobi. 

8) Theorie ta byla vyslovena a hájena R,andou z části již. ve spise 
»Zweifelh. Fragen des Genoss. Ges.« (1874), dale zeJmen~.y »Elgentu~s
recht« v 1. vydání (1884), zvláště pak ve vyd. 2., podrobneJl pak: ~ »Prav
níku« 1889 jakož i ve »Sborníku věd pro a st.« II. (1902). Ku steJne v pod
statě konstrukci došel Car 1 i n ;r »Zeitschr. vf . d. ges. H~ndelsresht«, sv. 3~ 
(1889), neznaje výkladů Randovych, uznal vsak, upozornen na ne, vyslovne 
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přednosti jak po stránce konstruktivní, tak i v důsledcích 
praktiokých: konstruuje jednotně jak právní vznik, tak i oběh 
papíru cenného, jes.t ve vnitřním souladu se zásadním pojetím 
o vztahu ·mezi právem a papírem, totiž theorií vlastnickou; za
hrnuje konstrukcí svou i případy originárního nabytí papíru cen
ného a dovozuje zásadu o vyloučení námitek z osob předchůdců 
jako logický důs'ledek. (Srv. »Poctu Ottovu« 1915, str. 438.) 

Dlužno nyní o j ednotlivý,ch druzích zvláště poj ednati:, 

§ 10. 

ll. Jednotlivé druhy cenných papírů. 

1. Rektapapíry. 

1. Jsou to cenné papíry, 1#i ni<ilž jest první oprávněný z pa,
íru atrn' údajerrLjm~n~ (resp~ firmy) a záměna v osoběj eho, 

pokud vůbecl.')řípustno!l jest, uskutečitl1je se podle všeobecnýclJ. 
zásad občanského práva. Nenáležejí tudíž mezi rektapapíry ony 
c.enné papíry; prostě au nom znějící, které již po zákonu jsou in
dosovatelny, t. j. t. zv. zákonné ord!,el?~m:ry,Js..amž_ náleží směnka 
a akcie au nom (čl. 182. obch. zák.); papíry tyto nabývaj í po- _ 
vahy~ekt~p;pírú teprve tím,že 'S~ ~nich indoso5a~elnost jej iC!l 
čili ordrekvalita vÝislovně vyloučí což děje se zpravIdla t . zv=- za=-

ornou o;:dr~-dol~Žkou (»nikoli na řad«: rektasměnka, rekta-
akcie). ' , 

2. Vedle papírů právě uvedených jsou rektapapíry zejména 
ještě hstiny čl. 301. a 302., 'záj{. obch. znějí-li prostě na jméno 
(bez doložkY>>lla fad'«), dále státní a souk.!:.,omé dlužní úpisy" (ze
·ména parciální) au nom, spořite'lní k!!,ížky poštovní (srov. cl. ~. 
a 1s.- ;ákona z 18. května 1882, Č. 56 ř. z.) /) a vinkulované) t. 'J. 
na určité j!péno l?te sané ' a ír~"'!p.?-jiteli sv_ědčící, jakož i šeky 
au nom 'znějjcíJzák. z 3. dubna 1906, Č. 84 ř. z.). 

Vydávání rektapapírů omezeno jest, pokud jde o pa:ciální" dl~ž.ní úpi:y, 
dvorním dekretem ze 17. prosince 1847 čís. 1105 potud, ze potrebl Jest stat
nmo schválení, když znějí na částku nižší nežli 100 zl. konv. m. (210 Kč): 

spolu s vydavat~lem časopisu Goldschmidtem prioritu Randovu (srv. tamtéž 

str. 597). " Sb ( ~ , , ~ k "h 
, 1) Podle čl. ll. zák. z 11. března 1919 c. 140. . o zr~zen~ se ?vyc , 

poštovních úřadů pro území státI! čsl.) přetvořujev se d~s<:,:adm,posto,:m spo
řitelna zřízená nařízením z 20. hstopadu 1918 v sekovy urad tlmto zakonem 
zřízený a platí pro ni ustanovení tohoto zákona. 
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3. Rekta a íry ostrádají 1!Qsud všeobecné úpravy zákonné ; 
j ell pro 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, sle
dujíce zp~avidla účel b 'ti rostředkem u 10 žen í j~ění (jsouce ponejvíce 
cennými papíry »ú 1 o ž n Ý m i« a contr. oběžn ~; jen v některých druzích 
svých (na příklad státní úpisy au nom, pruské resp. nyní německo-právní 

Grundschuldbriefe) vykazují právní svou úpravou úkol býti předmětem 
i oběhu, arci jen povlovného. 

4. Povaha rektapapírú j aJkožto cenných papírů zakládá se 
zpravidla v tom, že li,stina jest hmotné rávní odglínkou pro_ 
vznik ráva a z ravidla i rQ jeho výkon!-To platí zejména pro 
rektasměnku (čl. 9., odst. 2 -směn. ř., resp . . § 8, odst. 2 směn. 
zák.) , pro kupeckou rektapoukázku a 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. 4'18.) .s tím také souvi.sí další rys četné rektapa:píry již podle 
positivní úpravy vyznačující, že obsahem listiny řídí se obsah 
práva, a to ve případech papírú jak 'Svým zněním abstra~tních 
(směnek, kupeckých po;k;fzek~ bonů), -tak ( Ikausálních. ,Při 
rektasměnce dlužno - s výhradou důsledků z ustanovení čl. 9., 
odst. 2 směn. ř., resp. § 8, odst. 2 směn. zák. plynoucích - použiti 
vůbec norem směnečného práva, dále platí při papírech čl. 301. 
a 302. obch. zák., i když znějí prostě au nom, pro poměr dlužníka 
k prvnímu věřiteli, na něj ž papír zní,2) ustanovení čl. ~O?-!! od~t . ...?, ["/\"""",,''W''''1) 

neobmezující se na papíry indosovatelné. I možno v tomto smyslu 
také ři rektapapj~~~h )~onstatovati závazek dl.l!:.žníkův secundun~ 

_s~ripturam. 3 ) 

5. Pře vod práva z rektapapírů děje se ve způsobu nefor
mální ces.se; v jistých případe0h, tak při rektaakcii, požadovati 
však dlužn; k perfekci převodu i vlastnickou tradici ' a ír~ 
(mnozí kladou trad~cj za požadavek pro převod rektapapírů 

vůbec). K výkonu práva opráv~n_a_ jest osoba v papíru jménem 

2) Poznamenati jest, že tento op,rávněný (remittent) nemusí býti vždy 
v bezprostředním kausálním poměru k vydateli (dlu'žníku). Mimoskripturně 
jde tu třebas o převzetí závazku resp. o poukázku ve prospěch osoby třetí. 

3) Pokud jde specielně o poukázku, přistupuje k tomu ještě i suhsidiár
ní norma § 1402 obč. zák., v níž rovněž proniká ustanovením o přípustných 
námitkách se strany akceptanta hledisko závazku »secundum scripturam«. 

Prof. pr Karel Hermann.Otavský. O obchodech . 3 
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(neb firmou.>-označená, l'~p~ j~jí právní nástupce, j emuž ~lužník_ 
může arcičeliti námitkllmi i 1- _o~ohy_ 'Qředchůdc9YY (neplatí zde 
tedy zásada o vyloučení námitek 'z osob předchůdců). jTěřitel 
lnění žáda'icí ·musí dlužníku své oprávnění řádně prokázati; 

míra legitimace této redukuj e své někdy na výkaz pouhé detence 
papíru; děje ,se to přičiněním t. zv. alternativní čili střídavé au
porteur-doložky ku jménu věřitelově (zaplatím J. Novákovi nebo 
majiteli). (Srovn. k tomu § 3 zákona o šeku a výklad níže v 'Do
datku ,k § 13 čís. 1.) - Též ke knížce s ořitelni bylo dříve na 
snadě hleděti jakožto k rektapapíru s auporteur-Iegitimací. Nyní 

§ 10 zák. ze 14. dubna 1920, č. 302 Sb. prohlašuje za 
-'--'--'---&:....:---=-:c;.=-...:=-===ír. Srv. též výklad v § 13, ·Čís. 5. 

§ 11. 

2. Ordrepapíry. 

1. Subjektem práva z papíru jest ten kdo jest v_ n~m jako 
rvní o rávněn' jménem nebo firmou-.!iveden anebo od předcho

zího oprávněného zvláštním písemným prohlášením v papíru -
t. zv. indosamentem či žírem giremL ruQ.oj>isem - jako opráv
něnUyznačen. Při tom jest s hlediska vládnoucí v doktríně 
theorie t. ·zv. vlastnické předpokládati, že osoba t3Jk0 skripturně 
le itimovanájest vlastníkeI:D-_:.h.glOtnéh~pod~ladu listinného. 

Zevnějším znakem ordrepapírů jest zpravidla doložka >0a_ 
řad« - výjimkou jí nent~iLPotřebí (»zákonné« ordrepapíry, srv. 
výše § 10 Č. 1). Pro naše právo jest uznati zásadní volnost_k_vy~ 
dání ordrepapírůs účinky čl. 303. ·a 305. (čl. 304 odkazuje k »zem
ský,m zákonům«) ; arci hude dlužno předpokládati podle všeobec.-
ných zásad, že - okud zákon n~dop~u~tí opak - musí a ír _ 
udávati causam debendi; abstraktní pa1)ír byl by neplatným. 

~ . ~~ .;;::;;.. .. (spor~) 6~drepapíre~ ,;-abstrakt;o;ti~peciál~ím zákonen; 
~.~~ uznanou jest ordrešek. O něm níže v § 14. Nejdůležitějšími ordre
~ '\""'{ .'ú.~(l" papíry jsou: směnka, ,akcie au nom (obě již po zákonu), dále 
!>.O kupeeké oukázky :a záva~né listy, j~~o_ž i cen~é p_apíry v~ č1}02. 

obehodního záJkona uvedené, znějí-li na řad, posléze pak ve zvlášt
nkh zákonech u1)ravené listy ,skladní, jakož i šek na řad znějící. 

O' směnce odkázati jest k yýkladu ve právu směnečném, 
stran akcií aunom k výkladu o společnosti akciové. (,Srv. Ra n
d a, Obchodní právo III, str. 43 sl.; We ni g, Příručka, str. 121 

násl.) 
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I~ . .. Po,ukázky ·a závazné listy t. zv. kupecké 
(K~uf':,nanmsche Anweisungen und Verpflichtungs'scheine) j 1sou
podle cl. 301. ordrepapíru~nkráte _jsou-li od kupců na řad vy
stav:n Ov ,lnění su-mm eněžité neb určitého mnoŽství ;a'Stupi~ 
telnyc~, veCl ,resp. cenných papírů, aniž lnění to činí se závislým 
~.a . v_z~J ;mnem plnění. U dání causae debendi není ku plat~sti 
JI,ch otrebí rO,vněž ne dol~ky va1l!Jové. (Zevnějším rázem svÝ~ 
m,ohou ~se, p~plry, tyto značně bUžiti směnce cizí resp. vlastní. 
Z~vazn~m~ lIsty JSOU zejména t. zv. kupecké ».bony«.) Skri tur
mm ~luzm~em ku eckého závazného listu jest vý§.tavce; při ku
~.~e~?u~azce nea:k~_eptQ..~ané není vůbec dlužníka skripturclho, 

?uze e-h ~kce -1oyáDa" stává se jím ak~ tant. Skripturního 
z~va;zku, ,.postIho~ého př~ ~ěchto papírech vůbec není, ani ne při 
vystaVícI kupecke poukazky ; eventuelní záva:zek jeho jest jen 
občanskoprávní. 

, vP~,pí:y článku 302. jsou konos'sementy plavců, nakládací .čili 
nalozne llsty dovozn*ů (čl. 4l3, násl. obch, zák.) ~ ; vyda-
vací« ,li.~ty skladní a warrantYL o zboží nebo jiných věcech vy
staven: ~stavem :skladištním od státu k uschování věcí takových 
zmocnenym (sr.ovn. hned nÍ'že § 12), dále listy o zá2.tDčce námořní 
~t. zv. námořní 'směnky, cambia maritima) a námořní pojistky; 
uprava obou posledních obsažena v právu námořním. -
" V příčině indosamentu cenných papírů čl. 301. a 302. stanoví 
~akon ~ '~l. 303. odstavd 1. účinek tra n s_ o _r t n í (nikoli též 
1 arancm odle ,zásad řádu :směnečného.l ) Ve čl. 303, odstavci 2 
v~,sl,o'~eno dále v příčině obran dlužníkovi příslušejících, že mll-že 
uZlh Jen obran ta:kových 'ež mu odle listiny (nach Mas1so'abe 
d:~ U~k~nde) ~nebo bezJ2:ostředn~roti ~lujicímu ~ávě vě;it~l! 

rlsluseJI - zasada to pres odchylné -textování v podstatě 'Sou
hlasná se známou větou čl. 82. směn. řádu, resp. § 87 s~ěn. zák. 
o v~loučení obran ex persona indossantis. 

Ve čl. 30~. , odstavci 1 rozšířena platnost směnečně-právních 
~ore:n, o f~r~e lndosa~entu,~ legiti:rp.acL miljitele_ a zkoušce její, 
Jakoz 1 'zeJmena o povmnosti majitele směnky k vydání její (čl. 
1~,-1,3., . 36., 74. směn. ř., resp. nyní - dle § 107, odst. 2 směn. 
z~k. - §§ 10, 11, 32 a 76 ·směn. zák.) též na ordrepa~ čl. 301. 
a: 304. 9bchodního zákona. Zvláště význačným jest tu použití 
~asady o nabytí práv~, __ poctiv ) g _pa:Q:ťvatelem li'Stiny i při ne,," 

, t'~) Garanční Č, 'postih~v~ účinek indosamentu po způsobu směnečného 
1)OS 1 u pro neplacem shledavame jen ještě při šeku a warrantu, . . 
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dostatku ráva allktorova (čl. 74. směn. i'., resp. §3 6 směn. zák.), 
zásady to opírající cirkulační úlohu ordrepapírů. -

III. Pro amortisaci papírů ve čl. 301. jmenovaných platí čl. 
73. směn. ř., resp. §§ 73 a 74 směn . . zák., pro papíry čl. 302. p.or
my obe~néL obsažené, pokud není speciálních (čl. 305. odst. 2), 
v cís. nařízení z 31. srpna 1915, Č . 257 ř. z. o umořování listin. 
Srv. níže Dodatek po § 15. 

IV. Co se dotýče legitimace k vý,konu práva, odkázati jest , 
ke nrávu směnečnému. Dlužní,k není '2ovinen, ano - nemá-li dů
vod~ých příčin k podezření co do oprávně~ipresentanta skrip
turně legitimovaného - ani o rávně~kQ...Ulpati pravost indosa_
mentů' liberovati se bude, platj-li poctivě a s normální péčí pre
sentantu, . enž mu .2.r2k~ž~ i dentitu svéh_o jména se jménem, jím~ 
jest udán při papíru ·ještě neindosovaném první o12rá~něný, při 

a íru indosovaném yoslední indosatář .. Je-li poslední rubo·pis 
blankoindosame;:tem, jest presentant p.~;I?íru »legjtimován« již 
deten~í papír; ve~tejné míře, jak tomu jest při auporteurpapÍ
re~h (srv. níže § 13 pod čís. 4). 

P o zná m k a. Na Slovensku platí co do kupeckých poul{ázek a závaz
ných listů. důležité některé odchylky podle ustanovení §§ 291-298 obch. zák. 
Tak označujf se v § 291 za »obchodní« (F a j n o r-Z á tur e c k ý), Nástin 3Ú

kromého práva platného na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (1924), str. 326, 
pozn. 4. praví: »kupecké«) poukázky ony, které znějí »na řad« (»na prikaz« ), 
jakož i které jsou kupcem vydány nebo přijaty. Dále jest důležitým rozdílem, 
že na poukázky jakož i závazné listy přenášejí se v § 294 předpisy směneč
ného práva také o postihu pro neplacení ( »0 regressní žalobě na placení«) . 

§ 12. 

o skladních listech veřejných skladišť zvláště. 

I. Hospodářský význam veřejných skladišť záleží zejména v tom, že se 
bezpečným a racionalním ~s~ovánim a opatrováním zboží umožňuje produ
centu --;; čkati ~ří~nivých prodejních konjunktur, že se reguluje soustředěním 
zboží-;-abídk-;; a poptávka, zvláště též aukcemi, k nimž jsou veřejná skladiště 
~právněna, že soustavou cenných papírů representujících jednak vlastnické, 
jednak zástavní právo na z,boží usnadňuje se jeho zcizování resp. oběh, spolu 
však také umožňuje se dočasnému vlastníku zboží dosažení kreditu tím, že _ 
věřiteli dostává se prostřednictvím zástavního listu (warrantu) možnosti ne
jen promptní realisace zástavního práva, n5'brž že může warrant sám -
oběžný to papír, zní-li na řad - každé chvíle ještě před splatností: zpeněži~i, 
posléze pak při skladištích t. zv. svobodných (FreHager), že odstraňují se 
obtíže spojené s manipulací jednak celní, zejména při zboží transitním, jednak 
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daňovou co do daní spotřebních. Reforma staršího práva skladištního upra
veného na základě cís. zmocnění ministerským nařízením z 19. června 1866 
Č',86 ř. z. připravena písemnou anketou v roce 1882; uvedena pak v pohyb 
navrhem poslance prof. Kaizla a soud. v roce 1887. 

Zákonem o veŤ. skladištích z 28. dubna 1889č. 64 ř. z. nabyl název 
»veřejné skladiště« významu právnětechnického, užšího vůči témuž názvu 
používanému ve čl. 323., 343., 407. obch. zák. »Veřejná skladiště« ve smyslu 
předpisů obchodního zákona právě citovaných zahrnují totiž i t. zv, skladiště 
»soukromá« podle § 45 zákona z roku 1889, t. j. skladiště nemající koncesse 
podle § 1 téhož zákona. Vůči právním výhodám, jichžto jsou veřejná skla
diště Účastna, podléhají také jistým právním obmezením. Zvláště jest v tom 
směru uvésti: 

1. Smluvní odmínk veř~kladišť formulované v t. zv. reglementu pon
léha 'í schválení státní s rávy a mu si obsahovati úpra~u určitých otázek v -;-á=
koně vytčených; obsah jejich zákonu se příčící jest právně bezúčinný. Po
platkové tarify skladištní v:yžadují ke _ s~é platT!osti publikace v úředním listě 
~ veřej!!.ým vývěsem ve skl'!.dišti; výhody (refakcie, rabatty a j.) jsou při
pustnými jen při obecné platnosti a smí jich býti použito teprve tři dni po 
jich uveřejnění (§ 7). . 

2. Veřejná skladiště mají, pokud jde o skladu] smlouvy, kontrahovací 
povinnost (přímus skladní, Lagerungszwang), pokud prostor stačí (§ 9). , 

3. Veř. skladištím jest zapověděno pod ztrátou koncesse obchodovati na 
vlast~~ ~e~o c~z~ účet zbožím hodícím se odle svého d~uh~ k~ přijetí do 
skladlste, Jakoz I na zboží u nich uložené udělovati na vlastní nebo cizí účet 
zápůj~ky (§ 12).1) -- - . --

4. Veř. skladiště Ilesmí s kontrahentem skladního obchodu ujednati zá
stavní Drávo na zboží přesahující miru zákonného zástavního p~áva poskyt 
nutého, skladišti na -;b-oží uloženém - v § 28 zák~: Právo to má skla~liště pr~ 
poh!~davky za poplatky podle tarifu a reglementu, pro výlohy učiněné na 
ZbOZI a pro pohledávky z běžného účtu v jednáních skladištních zákonem pfi
~uštěných. Toto zástavní právo předchází všem právům ostatním jen s vý
JImkou r:eza~rv~vených ,p~platků celních a platů spotřební daně, jakož i s vý
hradou, ze VUCl vlastmkum skladního listu resp. jeho dílců působí v mezích 
a za podmínek jisté evidence provedené v listě skladním (§ 28, II.). 

. 5: Rovněž nes~~ b 'ti rozšířenQ....právo ~vép~~mocnéh~_mimosoudního pro
deJ~ (cl. 311.) sklachsti vyhrazeného v § 33, když se zboží včas-z-; skladiště 
nevyzvedne anebo jest ohroženo zkázou. 

, 6. Ruče~í veřejného skladiště. u ravené v § 14 nesmí b 'ti sníženo pod 
mlru t~!ll vy~enou. Podle § 14 ručí veřejné skladiště za každou škodu --;;půs~
benou zanedb~ním -E..éče řádného kupce) ručí 9álEE. z..9- E é lidi a použité jím 
oSQ~:Y :)Omocn~ Za ::trátu, úbyt a poškozeni, jež nebyly zjevny při vydání 
ul~zeneho ZbOZI, mozno uplatniti náhradní nárok proti skladišti jenom ten
k:ate, když ,~ylo se o ' zjištění skutečností těch jak zákon předpisuje, posta
ra~o ~ ~rokaze s:' ~e nastaly v době od převzetí zboží clo jeho vydání. O pro
:lcem _zal ob a namltek platí předpis čl. 386. obch. zák. Skladiště může si vy-

l v') Tato ~~p.ověd' . bývá zhysta. uv~děna jako důvod, že veřejná skladiště 
nec osla v praXI lOZVO]e takoveho, Jaky byl po reformě očekáván. 
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hraditi podmínku předchozí přihlášky nároku ve lhůtě aspoň čtyřnedělní po 

vydání nákladu. 
7. V § 48 zák. uděluje se vládě zmocnění, aby veřejným skladištím za-

řízenýin pro uložení smíseného zboží stejného druhu dovolila pojmouti v reg
lement i odchylky od zákona tohoto, pokud se jeví nutně podmíněny tímto způ
sobem ukladacím. Jde tu o uložení zboží »alla rinfusa«, t. zv. úhrnnou úscho
vou (Sammeldepot), kterou zakládá se společné vlastnictví všech účastníků 
.8 právem jednotlivce vindikovati dílčí kvantitu odpovídající množství zboží 
jím uloženého bez nutnosti předchozí dílčí žaloby. _ . Podobný případ sou
hrnné úschovy upravuje, pokud jde o bankovní depot cenných papírů, zákon 
o povinnostech bankéřů při úschově cenných papírů čís. 241/1924 v §§ 5 a 12 

IV. - Srv. níže § 31. sub III. 

II. Ukladatel, jenž zboží v u~choyání od~vzdal .'do »veřejného 
skladiště« v technickém smyslu zákona z 28. dubna 1889, Č. 64 
ř. z. pod čÍs. I. blíže vyloženém, mŮ'že si od skladiště vyžá~ati 
t. zv. skladní list (La:gerschein) o zboží uloženém (§ 17 zák.) ; 
tento jest cenný papír zvláštního druhu, jehož vydáním nastávají 
jak pro poměr mezi stranami, tak i vůči třetím zvláštní účinky 
f)rávní. Skladní .list jest v 'střižkem ~ t~v. knihy juxt<;>vé, skla
dištěm vedené, a sestává ze dvou oddělitelných dílců. Jsou to 
jednak s 'k I ad n í I i st ma jet k o v ý_ (Lagerbesitz-schein, recé
pissé), jednak s k I a dní I i s t z á s t ~ v n i. (Lagerpfandsehein, 

warrant) . 
Cirkulovati mohou buďsi spo' eně, nebo každý zvláště; v tom-

to poslední~ případě p3!k možno všeobe~ně říci, Že 1?ř~;odem )istll 
ma' etkové~o 'provádí se Rfevod vla~tnictví zboží, :Qřevodem p~~ 
warrantu zřízení zástay.!lJho ráva na zbožL resp. převod práva 
toho. (Tím přijat u nás t. zv. dvojlistový systém . [Zweischein
:sy.stem] oproti dřívější soustavě jednolistové [Einscheinsys
tem], zavedené ministerský'm nařizením z 19. června 1866 [vy
daný,m na základě cís. zmocnění], dle něhož týž list sloužil jak 
převodu,- tak i zastavení zboží.) 

Qba dílce skladního listu musí ]Jýti vydány na řad uklé!;
datele a musí míti obsah .blíže vytčený v § 18 cit. zá:k. Převod 
skladníeh listů děje se tudíž indo-samentell!,. platí však pro ně 
jak co do právních účinků, tak i částečně co do formy indosa
mentu některé předpisy 'zvláštní. Ve ·směru tom dlužno li'šiti, zdali. 
převod obou dílců děj e ,se společně či .odděleně, a sice: 

a) S p.o jen Ý list indos}lh~hJle ve formě obyčejné, a sice 
působí tu indosace listu majetkového pro oba dílce ' (§ 19). Ode
vzdání indosovaného listu skladního má tu pro indosatáře v pří-
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čině nabytí práv na tradici Izboží závislých týž právní účinek jako 
ode:~dání Z'~oží osamého ('§ 23, odst. 1); ano tradice zh~'ží se 
tu JInak nez zpusobem uvedeným ani nemŮ'že státi (§ 23 od-
stavec 2) ; , 

b) indO'~ace 'O d děl e n é h o li'stu 'm a j et 'ko ~ é h oQ děje se 
for1!l~u .:m:a~~d~lnou a má v příčině 'zboží tytéž právní účinky jako 
s.,ub. ht'.,al' !en s "tou úchytkou, že indosatář obmezen jest právy 
\·zmkaJlclml oddelenou indosací warrantu pro nabyvatele war
ran tu (§ 24) ; 

c) indosace odd ě len é how ar r an t u jest z části i co 
do :fo~my upravena z ůsotbem zvláštním a má pr,o indosatáře _ 
pOk"ud ,se ,týče práv na zboží - v popředí právní 'Účinek nrubytí 
r u ': n_I_~ a IS (a v y na zboží ulažen~m (r§ 25), podružně též i na
bytl regressního nároku proti indosantů'm odděleného · warrantu 
(§ 36). 

. Co" ~'O" ~o~málnístránky dlužno tu lišiti jedn3!k p r ~ n í, jednak 
p~~,z deJ ,s I lndosam~nty odděleného warrantu; kdežto ty t o 
deJ~ ~e ~o~m~u pravIdelnou, musí r vn í indosament ohs.aho
V~:l lldaJ ~~ena a ,~ydliště i1!.do~aťáře, částky peněžité, za kte
rez se ZbOZI zastavuje a dne_splaj;p.asti dotčeného dluhu. údaje 
tyt~ ,,~praec!~~jí~Í pohledávku, za kter~uŽ se 'zboží prvnímu indo
srut~n - ve~Iteh, na př. zapůj'čiteli částky oné - zastavuje) vy
zn~ce~Y.J2ýtl musj -.iéj_ v_ listě _ !!laj etkovém a indosament sám 
s udaJem data_do_t!- z:._knihy skladní (Lagerhuch) zapsán a, že 
.~e" ,~ak stalo, na obou hstech vyznačeno - to vše pod sankcí b e z
II : ~ n ~ o ,s ~ i indosamentu (§ 20'). Předpisem tímto ~á docíleno 
byot: presne patrnosti o zásta vnfm právu 'zboží tížícím. Warranť 
muze.~b"sahovati též údaj »domiciliátu«, jenž však musí v mÍ'stě 
.g.k!a~Iste :~: nalé~ati; není-li zvláštního údaj.e ve směru tom, po
k,lada ,se ,JI,Z P,o zrukonu skladiště :samo za »domiciliáta«. Pojmem 
tImto mIm ,zakon (oproti směnečnému právu nepřesně) pouze 
osobu, ,u kteréž m~ se. presentl;tce warrantu k placení státi, 'když 
p~hle~avka v prvmm mdosamentu vytčená dospěla. Vlastník od
dele~eho warrantu má totiž právo warrant v· 40bě dospělosti po
hleda~k k. lacení u ·skladiště resp .... »do!lliciliáta« předložiti;: -
n~dosahne-h ~a lacení do průběhu protestní lhůty (§§ 31 'a 32 
z~·~'. o. skl. ver., § 10'7, odst. 2 a § 37, odst. 2 směn. záJk.) - dáti 
UCl~ItI ~rote~t pro ,nep~aeenÍ (dle ustanovení směn. zák.) a vyko
~atI rav.o zast~vm ~lmo'soudnÍm prodej emzb'O 'ží podle 
cl. 311. obch. zak. (Š 34) ; pokud pak 'nedojde prodejemúhraďy, 
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může ho 'iti~se regressem na první:t:n: indosantu odděleného war
rantu a . eho nástupcích,-a to podle zásad s,měnečného zák. o po
stihu pro neplacení. Postih tento je vyloučen, nebylo-li do 30 dnů 
po učiněném_protest~ o p!odet p,astoupeno (§§ 32, 34, 36). Totéž 
právo prodeje ' má první indosant warrantu, 'když tento list zpět
nou výplatou obdržel (§ 32, odst. 2). 

Zmíněné výše právo postihové přísluší vlastníku warra.ntu také ten
kráte, když nedošel úhrady .své pohledávky z výtěžku prodeje provedeného 
skladištěm podle § 33 zák. (Srv. výše čís. 1. pod 5:) 

Dle § 37 zák. 'mohou býti řec!.~ěteEl _ exekuce resp. pro
středků zjišťovací-ch pouze díl cel i s t o v é, nikoli zboží samo 
.!lebo .12ráva k němu nabytá (srovn. též čl. VIII., čís. 10 úv. zák 
k exekučnímu řádu). 

Zvláštní předpis o amortisaci skladních Jistů obsažen v § 39, 
jenž odkazuje nejprve ke čl. 73. směn. ř., jehož resp. § 73 směn. z. 
(viz § 107, odst. 2 směn. zák.) jest přiměřeně použiti, načež usta
novuj e v odst. 2-4 některé. zvláštnosti. Podpůrně bude dlužno 
použiti ds. nařízení z 31. srpna 1915, č. 257 ř. z. (arg. § 17 I dto 
nař.), o němž bUžší výklad viz níže v Dodatku za § 15. 

p o 'z nám k a. Na Slovensku jest právní úprava veřejných skladišť ob-
' sažena v 6. oddílu II. části obchod. zákona (§§ 434-452), nadepsaném »Ve
l'ejnoskladištne jednanie«. Z rozdílů úpravy této vůči zákonu z roku 1889 jest 
zejména vytknouti, že podle § 436 .může skladiště udělovati zálohy na uložené 
zboží .až do % hodnoty. Ručení skladiště za ztrátu a poškození zboží jest 
přísnější než 'podle zákona z roku 1889; ,skladiště ručí totiž podobně jako 
dovozník podle čl. 395 obch. zák. - Shoda jest co do s)lstému dvoulistového 
(»listok tovarový a záložný«), jakož i v podstatě co do výkonu práva zá
stavního a postihu pro nekrytý schodek. 

§ 1,3, 

3. Auporteurpapíry. 

1. J_sQu to .cenné ~a ~y, při kter' ch jest oprávněným _vl~st
ník a írl!j~~o takový, nemaj~zapotf~b~ aby byl v papíru jmé
nem nebo firmou jako oprávněný patrným, nemaje tedy zapo
třebí. t. zv. věřitelské skripturní legitimace (nutné zpravidla při 
ordrepapírech). S hlediska Randovy theorie vlast'nického nabytí 
(srv. výše § 9) jest pro právo »z papíru« zcela irrelevantním, 
zdali práva »k papíru«, t. j. vlastnictví hmotného podkladu li1stin-
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ného, nabyto bylo derivativně či originárně; právo z papíru, vě
řitelství ~srv~ýše ~ .Q, POZ!). 6 poutá se tu k vlastnictví listimr, 
a zásadně . e provází, jesL!oti,ž právem t. -zv.-váz~~,Stran 
výjimek ,z této zásady nastávajících důsledkem instituce umoření 
listin ISrv. výklad níže v Dodatku za § 15.) 

2. Zdůrazniti jest,že z tohoto hlediska konstruktivního také 
derivativní nabyvatel papíru nabýv~ práva z papíru (věřitel.ství) 

ori inárně' nabytí tohoto práva není ,sukcessí, třebas vlastnictví 
k papíru nrubyto koupí, darováním, odkazem; i j sou tudíž námitky 
z osob předchůdců' vyloučeny v dosahu podstatně shodném se ;á- -
sadou platnou pro ordrepapíry (čl. 82. směn. ř., resp. ,§ 87 .směn. 
zák., čl. 303. II obch. z.). Tato zásada o vyloučení námitek z osob 
předchůdců zakládá se při auporteurpapírech již v právu oby
čejovém. 

3. Avšak také druhou důležitou zásadu, která jest podkla
dem pro bezpečnou cirkulaci ordrepapírů, shledáváme při papí
rech' majiteli svědčících, totiž ,ochranu toho, kdo nabyl papíru 
poctivě z rukou neoprávněného auktora, t. j. zásadu vyjádřenou 
pro ordrepapÍry ve čl. 74. směn. ř., resp. § 76 směn. zák. - Pro 
papíry auporteur vyslovena jest ~ 371 obč. zá~ ~_ve ~h 307 
zák. obch., podle kterýoh poctivý nabyvatel papíru majiteli svěd

, čícího stává se vlastní,kem (.a. tudíž z papíru oprávněným), třeb~ 
se jeho auktoru práva nedostávalo:,l) - - --

4. Kdežto vlastnictvím k ,auporteurpapíru určuje (individua
lisuje) se osoba z papíru oprávněná, 'est detence papíru jako ta
ková zpravidla dostatečnou »legitimací k výkon~ p~áv~~ V '~ájmu 
jak dlužníka, tak i věřitele (výše § 9 pozn. 6) redukuje se zde 
totiž míra zevnějšfch indicií, jichžto průkaz jednak Ismí dlužník 
o plnění dožádaný požadovati, chce-li .se plněním, o něž jde, zá
vazku svého sprostiti, jednak má věřitel plnění žádající dlužníku 
podati, chce-li plnění dosíci. Kdežto podle zásad všeobecných (§ 
1424 obč. zák.) jest tu Tozhodný,m plný průkaz oprávnění, čili, 

jina:k řečeno; dlužník plnící osobě, která není oprávněna plnění 
požadovati, plní »na své nebezpečí«, (t. j. bude 'z,avá:zán, nedosta
ne-li se plnění toho z roku neoprávněného příj emce ,skutečnému 

oprávněnému, plniti po druhé) - jest tomu při auporteurpapí
rech jinak: tu dostačí totiž k liberaci dlužníka, plnil-li detentoru 
čili raesentantu a íru octivě a s nor~áln{ pečlivostí, t.-j. když. 

1) Viz Ran d o v o Vlastnictví (6. vyd.) str. 120, 184, 189, Krč m á ř, 
Vlastnictví (2. díl, 1924) str. 19 násl. 
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mu nedostatek pr.aesentant_ova oprá~ění a!.li neníználP, aniž mu 
z okolností znám býti musU) 

Tato redukce průkazu za účelem výkonu práva až na pouhou detenci 
papíru, tedy úroveň minimální, jest institucí prospívající oběma stranám II 

umožňující rychlý výkon práva: sprošťujíc jednak dlužníka obtíže zkoumati 
oprávnění resp. obavy, že bude po případě musiti platiti podruhé, jednak 
věřitele obtíže prokazovati své oprávnění (vlastnictví k papíru) resp. vypra
viti osobu, jež proň právo vykonává, plnou mocí, »legitimací« atd. Arci jest 
výhoda tato provázena pro věřitele také nebezpečím při ztrátě papíru potud, 
~e i nepoctivý majitel resp. zloděj může stejně snadno vykonati p~ávo jak<!. 
oprávněný; také zloděj jest totiž detencí papíru k výkonu práva »legitimo
ván«. Dlužno ovšem míti při tom na mysli, že tato »legitimace k výkOI).ll 
práva« není vůbec nijakoll právní kvalifikací; obvyklé označení i nepocti
vého držitele resp. detentora papíru za »legitimována« jest obratem potud 
nevhodným, že činí dojem, jakoby se přiznával i takovémuto detentoru práv
ní attribut, tedy jakás právní vlastnost, či dokonce subjektivní právo. Tomu 
tak není. Prohlašuje-ll se detence jako taková za dostatečnou legitimaci k vý
konu práva, vyslovuje se tím pouze tolik, že dlužník podivě a v normální 
pečlivosti plnící sprošťuje se svého závazku i tenkráte, když plnil osobě ne
oprávněné, třebas tedy i zloději papíru. V , tom směru se v životě právním 
zhusta také setkáváme s výroky, že dlužník detentoru plniti »smí«, nebo 
že »není povinen« oprávnění jeho zkoumati; také tyto vSrroky jsou nepře-sny, 
a to potud, že tu nejde ani o »právo«, ani o »povinnost« ve striktním smY3lu 
právním, nýbrž užívá .se tu názvů těch ve přeneseném smyslu k naznačení 
odchylné od norem obecných úpravy právního poměru mezi účastníky co 
do podmínek pro liberaci dlužníka. 

. 5. Zpravidla se auporteurpapíry zevně vyznačují tím, že ob-
sahují doložku, kterou se slibuje plnění »majiteli«, »přínosci« 

(»au porteur«, »dem Inhaber«, »tTberbringer«, »t0 bearer«). Ně
kdy se však slib plniti »majiteli« i subintelliguj8, není-li opráv
něný vůbec udán (srv. § 3 III zák. o šeku, a výklad níže v § 14 
pod I). Zá:konem rohlášeny jsou za papí~'Svědčicí majiteli spo
řitelní kní'žky a vkladní listy (§ 10 zák. z 14. dubna 1920 Č. 302 
Sb.), ačkoliv znějí zpravidla na, určité jméno, zhusta ovšem fi,ngo
vané.3

) Totéž platí nyní o vkladních kníž'kách (lis.t~h záložen-

2) Měřítkem pro tuto zavinilou nevědomost bude tu lata culpa. Možno 
.se tu zajisté dovolati čl. 7 4. směn. řádu, resp. § 76 směn. z., který chrání na
byvatele papíru, třebas mu lze vyčísti zavinění prosté co do neznalosti o ne
dostatku auktorova oprávnění. Bylo hy to nesrovnalostí, aby dobrovolný na
byvatel byl více chráněn, než-li dlužník, od něhož .se za praesentace papíru 
žádá zaplacení a který se odepřením platu vydává po případě následkům ' 
prodlení. . 

3) Cit. § 10 není šťastně formulován. Zejména jest vytknouti imperativ 
výplaty v něm obsažený s výjimkami taxativně vytčenými. I možno se tázat~, 
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ských dále· vydávan' ch zem,ský~úvěrnígll. l}st~vLstatutárně 

k tomu oprávněnými, ja:kož i spole'čnostmi akciovými a spole~ 
nostmi s ručení-m obmezen~m_podle §§ 1 a. 3 zákona ze dne 10. 
října. 1924 Č. 239.4 ) 

Vůči právě dotčeným případům au orteur a írů bez au .2rteu.!'9.2l2žky_ 
(vůči šeku bez údaje remittenta a spořitelní knížce) lze uvésti jako protějšek 
případy listin obsahujících sice~up'orteurdoložku nemajících vša~ ~ovahy 
au orteur a Írů. Bližší výklad o nich viz v Dodatku k tomuto § 13. 

I ~ ..... ~..; 
6. V příčině volnosti vydávati auporteu!J)apiry pl,atí zásadně 

totéž, co řečeno výše v § 11 o ordrepapírech. Abstraktní papLr 
_maj iteli svědčící b I by tudíž pO'kud by ne.,!llěl opory v zákoně, . 

~epla.tným._O zákon opírá se na př. šek majiteli svědčící (§ 3 
zák. o šeku). 

Ve případech výjimečných jest i v příčině kausálních auporteurpapírů 
obmezena volnost je vydávati; jsou to zejména případy: 

a) Akciové kommandity, j:akož i neobchodní společnosti akciové nesmějí 
vydávati akcie au-porteur (čl. 173. obchodního zákona; § 12 starého zákona 
spolkového z roku 1852). 

b) K vydání partiálních (dílčích) dlužních úpis~ potřebí jest státního 
povolení (dvorní dekret ze 17. prosince 1847 Č. 1105 sb. z. s.). - Srv. níže 
§ 15 a výše § 10 pod Č. 2. 

c) Společenstva výdělková a hos odářská potřebují státm'ho povolení 
k vydávání dlužních úpisů auporteur vůbec (§ 93 zákona o společenstvech 
z roku 1873); totéž-.-nlatí o_sQol~čnostech-Lr.!lčením obmezený~ dle zákona 
ze 6. března 1906, č. 58 ř. z. (§ 62 č. 1). 

d) Společnosti s ručením obmezeným k jichžto předmětu podniku ná
leží vydávání listů zástavních a fundovaných bankovních dlužních úpisů 

(viz o nich níže § 15) potřebují ke zřízení koncesse státní (§ 3 zák. ze 6. 
března 1906 č. 58 ř. z.). - Dále mají společnosti již platně zřízené zapotře
bí státního svolení , vůbec k vydávání dlužních úpisů majiteli svědčících 

(§ 62 cit. zák.). - O závodních podílech ve společnosti sr. o. nesmějí býti 
vydávány listiny znějící majiteli (rovněž ne na řad). Též jest vůbec zapo
věděno vydávání dividendových listů (kuponů) (§§ 75, 121 cit. zák.). 

P o zná m k a. Na Slovensku přichází v úvanu pro . auporteurpapíry 
(papiery na poclatel'a) § 300 obch. zák. odpovídající čl. 307 všeob. zák. obch. 
s obměnou, že zahrnuje t~ké papíry indosovatelné, uváděje, že § 299 (ob-

zda-li musí se výplata státi i tenkráte, když spořitelna (resp. její pokladník) 
jest upozorněn soukromě, avšak za osvědčení závažných indicií, že praesen
tant jes,t detentorem bez,právným. - Fa j nor - Z á tur e c ký (Nástin, str. 
328) upírají spořitelní knížce na jméno znějící povahu auporteurpapíru. 

4) Judikatura posud kolísala. Pro povahu knížky bankovní jakožto 
auporteurpapíru srv. ro.zh. čís. 680 Váž. 



doba s čl. 306.) p~atí pro tyto listiny i tenkráte, když je neobchodník »predá, 
alebo založÍ«. 

D O dat e k k § 13. 

T. zv. nepravé papíry majiteli svědčící. 

Již výše v § 13 pod čís. 5 zmíněno se o listinách, kter§.. ob-_ 
sahují auporteurdoložku, .aniž VŠ3ik vykazují právní pova:l~u pa:... 
pírů majiteli svědčícfch v technickém slova smyslu._ V širším 
smyslu bývají názvem tím z,aihrnová:ny, arci však jen jakožto 
auporteurpapíry nepravé (někdy též »neúplné«, »nedokonalé«). 
Náležejí sem: 

1. Cenné papíry zně . ící na určité ·méno,. tedy rektapapíry 
s přiÓněnou střídavou Č. alternativní auporteurdolnžkou (»J. 
Novákovi nebo majiteli«). Doložka takováto nedotýká se P!ávní_ 
povahy papíru' tento řídlJ;~ásadami ro rekta~2!!"Y _pl~nými, 
zejména uskutečňuje se převod práva z něho, pokud není tu no
rem zvláštních, podle zásad občanskoprávních. Ovšem usnadňuje 
se přičiněním dolo~ky »p.ebo m~jiteli« výkon" ráva z apíru_resp. 
zj ednodušuj e se zkouška praesentantova oprávnění se strany 
dlužníka o placení dožádaného. Auporteurd'oložk~ má zde tudíž 
v"znal1l..PQl!.ze legitimačnÍ. Příkladem takového rektapapíru s au
porteurlegitimací jest t. zv. střid~ý ~ili alJ;ern..?-!ivní šek podle 
§ 3 III zák. o šeku, kde se výslovně uvádí, že šek takový »j est 
vyplatiti majiteli (přínosci) «.1) 

2. Listiny, jež vůbec nejsou cennými papíry, nemajke pro 
právní poměr, jehož se týkají, významu hmotněprávního, nýbrž 
obsahuj L alJ'p9rteurdoložku _pouze k_~s~@ění a urychl~ní vý..: 
konu ráva jehož se stkají. _Doložka »majiteli« Isvědčící má tu 

o u z e význam 1e itimačnÍ ve smyslu výkladu výše v § 13 pod 
čís. 4 podaného. K listinám těmto přiřad'ují .se č~tné případy, kd~ 
se doložka dotčená v listině vůbec ani _neuvádí, hud' a) že se v ní 
subin.telliguje vš~ni účastníky, anebo b) kde jde vůbec o lístky 
nebo výkazy, jež nesdělují obsah právního jednání, nýbrž mají 
jen »legiti,mov;ati« prostého jich detentora k výkonu určitého 

práva, a které za účelem snadné úschovy a rychlého jich pro-

1) Podle dřívějšího práva, t. j. t. zv. spořitelního regulativu ze dne 
27. září 1844, bylo lze pokládati spořitelní knížku za rektapapír s aupor
teurlegitimací již v zákonném pi'edpisu založenou. Nyní arci jinak: viz výše 
§' 13 pod č . 5. 
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dukování vydávají se v malém objemu, v praegnantní formě 
s textem minimálním nebo dokonce i bez textu, jako lístky nebo 
plíšky se známkou, číslem (na př. v šatnách a pod.). 

Se 'zřetelem k tomu, že zvláštní tato - ať doložkou aupor
teur vyjádřená, ať účastníky shodně předpokládaná - povaha 
listin a známek, o něž jde, záleží výhradně v legitimační funkci 
papíru resp. známky, mluví se tu zhusta o papírech »1 e g i t i
mač n í ch«. Ježto však legitima'ční povahu, o niž jde, vykazují 
ovšem také pravé auporteurpapíry, jest. logičtějším, na:zývnti 
ony papíry a známky , »p o U z e leg i t i mač II í m i«; tím vy
jádřeno, že osoba oprávněného neurčuje se tu vlastnictvím pa
píru nebo známky, nýbrž podle zásad všeobecných, a že pouze 
vý/kon práva věřitelova resp. plnění dlužníkovo s účinkem sproš
ťujícím řídí se tu zásadami, platnými pro papíry majiteli 
svědčící. 

K těmto pouze legitimac'ním papnum náleží na př. pojistka pojištění 
životního (§ 151 zák. o sml. pojišťovací z 23. prosince 1917 Č. 501 ř. z.), 
kterýžto paragraf arci ještě nevstoupil v život, náležeje mezi předpisy pojišť. 

zákona s odloženou účinností), zástavní líst~y zast~váre:p a známky z šatnYl 
známk jídelní řestu ní 'ízdní lístky tramvaj ní,. j~kož .i talonYi rovněž 
sem náležejí vkladní kní~~ ® _ ředl~~ní §pla~né, pokud nespadají pod 
zákony čís. 320/1920 a čís. 239/1924 (viz výše § 13 ,pod čís. 5; ovšem podlé
há vydání vkladní knížky toliko na předložení splatné se strany osob ve 
smyslu 1. části zákona č. 239/1924 k tomu neoprávněných trestní sankcí 
§ HO téhož zákona) . 

Sporno jest, zda-li sem náleží také jízdní lístek železniční, jakož Lii: 
vadelní vstupenka.2 ) Závažné momenty svědčí tu povaze auporteurpapírů; 
ovšem by- se tu pak jednalo o papíry' _majiteli svjdčící, jež nejsou urč~ny 
k oběhu, podobně jak tomu jest také při spořitelních a vkladních knížkách 
(listech) prohlášených přímo zákonem za auporteurpapíry (viz výše § 13 
čís . 5). 

Poznamenati jest, že legitimační funkce listin resp. známek, o něž tuto 
jde, není vesměs stejného dosahu. Obyčejně funkce tato má působiti ve pro
spěch obol.!. stran; jsou však také přípudy, a takovým bude pojistka životní 
podle cit. § 151 pojišť. zák., uznávajícího cretenci listiny za legitimaci jen ve 
prospěch pojistitele, tedy dlužníka, nikoli však ve pro/spěch věřitele; po
jistiteli nebrání ,§ 151, by žádal na presentantu pojistky normální průkaz 

2) Ustanovení § 2 čís. 4 cís. nařízení z 31. srpna 1915 Č. 257 ř. z. 
o umoření listin, jímž vylučují se z umoření »lístky a známky denního styku, 
jako vstupenky a jízdenky, jídelní známky a podobné«, není předpisem, 
z něhož by bylo lze určiti právní povahu jízdenek nebo vstupenek; bylať 
to jiná hlediska než právní povaha listin, o něž jde, jež přicházela v úvahu 
jednak pro vyloučení jich z amortisace, jednak pro shrnutí případů pod čís. 
4 v § 2 vytčených. 
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o jeho oprávněni, nechce-li se spokojiti s »detencí pojistky« jakožto legIti
mací. Požadavkem průkazu normálního nevydává se důsledkům morae, jak 
by tomu bylo, kdyby dlužník při Ustině nebo známce oboustranně legiti
mační (na př. při známce ze šatny) odpíral plnění presentantu, ač nemá 
dostatečného důvodu, by pokládal presentanta za neoprávněna k vyzvednutí 
uloženého předmětu. - Viz též výklad ve spise výše v § 3, pozn. 3 cito
vaném, str. 285. 

§ 14. 

4. O šeku zvláště. 

(Zákon z 3. dubna 1906 č. 84 ř. 'z. s působností od 20. července 
1906).'1') 

L šek má h o s op o d á ř s k Ý účel n a hra z Q vat i p 1 a c e-_ 
ní hot o v Ý m i i účelu tomu přizpůsobena jest positivní jeho 
úprava zákonem 'z 3. dubna 1906 č. 84 ř. z. stanovená, vykazu
jíc s hledi,ska toho zejména četné zvláštnosti oproti úpravě 
směnky, papíru to jinak šeku (zvláště na řad vydanému) blíz
kého, avšak hlavním svým hospodářským účelem liv_ěrního~ 

šek j~st poukázkou zvláštního d:!'!:ln1!i _ pod poj em kupecké 
poukázky dle čl. 301. oboh. 'zák. nespadá, ani když jest kupcem 
vydána ostatním podmínkám čl. 301 vyhovuje, neboť podléhá 
speciální úpravě cit. zákona nového. 

Vzhledem k úpravě této jeví se šek býti poukázkou v kon
textu . ako »šek« označenou, již po zákonu a vi-sta splatnou I kte
rou její v'stavce (trassant, též šekovatelem 'zvaný) přikazuj8 

, osobě jiné (šekovníku, . trassátovi) passivně k šeku způsobilé, 

aby určitou částku peněz zaplatila z pohledanosti, kterouž on 
II ní má. 

Osoba, kteréžto, platiti se má, udává se bud' prostě jménem 
resp. firmou (rektašek) , nebo .s dodatkem na řad (ordrešek), 
nebo dolo~kou na majitele (.auporteuršek) i za t3Jkovýto pokládá 
se i šek vůbec bez údaje oprávněného. Přípustným jest také 
i údaj jménem s připoj ením alternativní~u..po:r:teurdoložky (šek 
t. zv. »střídavý«; srv. výše výklad ,o rektapapírech), jakož i vy
stavení šeku na řad vlas,iní (§ 3 zák.) .l) 

*) Na Slovensku zůstal v platnosti v příčině šeku zák. čl. LVIII z 1908, 
jenž valnou měrou přiléhá k rak. šekovému zákonu z r. 1906. 

1) O šecích »vydaných vlastních« viz Fr ohl i ch v »Právníku« 1926" 
str. 138. 
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II. Jakožto podstatné náležitosti šeku uvádí § 2: 
1. dolož,ku šekovou. do textu sama poj atou, 
2. pod is v ''Stavce j ,ménem neb firmou, 
3. údaj_časového a místního data v dání 
4. údaj šekovníka jménem neb firmou, 
5. vyzvání v datele k šekovníku, ab z pohledanosti jeho 

určitou -s~mmu peněz zaplatil; placení to nesmí učiněno býti 
závislým ~a -vzájemné~ plnění- toho, komu platiti jest, ani na 
výmince. 

Náležitosti pod čís. 1-4 vytčené platí pro šek v dosahu 
obdobném Jako příslušné požadavky směn. ř. resp. 'Zák. pro 
směnku; zvláště poznamenati jest k čís. 2, že Istran řípust

nosti znamení ruky, jakož i zastoupení při skripturních 3Jktech 
šekových plati,ly až do účinnosti nového směnečného zákona 
(čís. 1/1928) dle § 20 čís. 10 zásad t éž 'ako ve rávu smě
nečném, .totiž čl. 94., 95. směnečného řádu, jakož i novella Ja
siúskiho 'z roku 1872; na základě § 107 odst. 2. směn. zák. dluž
no tu nyní použiti §,§ 102 a 103 'směn. zák., tedy norem z části 
odchylných od práva dřívějšího; i nastala tím tedy změna také 
materielního práva šekového. 

K čís. 4 (údaj šekovníka) uvésti jest, že podle § 1 múže šek 
býti vystaven jen na ~soby res' ...:-ústayy_zyláště kvalifikované, 
vykazující ve směru tom t. zv. opassivní způ lsobilost še
kovou.2

) 

šekovníky podle § 1 způsohi:lými j,sou: 
a) oštovní šekový úřad/) veřejné banky aneb jin3Jké ústa-' 

~y ku přejímání peněz na cizí účet statutárně oprávněné; 
b) všecky jinaké v obchodním resp. společenstevním rej

stříku zapsané firm 'ež o živnostensku rovozují je_dnání ban: 
kéřská. šek vydaný na osobu ve smyslu předpi1sů tohoto nezpů
sobilou není šekem ve smyslu tohoto zákona a skripturní akty 
na něm psané nezakládají závazku šekového (§ 2 odst. 2).4) 

2) Pojem podstatně různý od passivn! způ,sobil~?ti siIllěnečn~ . ~v 
3) Zákon o šeku tu jmenuje »c. k. postovm sporltelnu«. Zmena vyse 

v textu provedená odůvodněna jest zákonem z 11. března 1919 Č. 140 Sb., 
jímž přetvořena dosavadní poštovní spořitelna (zřízená nařízením z 20. 
listopadu 1918) v šekový úřad tímto zákonem zřízený a platí pro ni usta
novení tohoto zákona. 

4) S výhl'adou zvláštního tohoto předpisu platí však i pro šek zásada 
čl. 3. srn. ř. resp. § 2 sm. zák. (§ 20 Č. 1 zák.). - Sankce v textu vytčená 
chybí ve slovenském šekovém zákoně; za to má však zákon tento trestní 
sankci (pokuta 2 % šekové sumy, nejméně 100 K) postihující výstavce šeku, 
jenž za šekovníka jmenoval osobu nemající kvalifikace § 2. 
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K čís. 5 poznamenati jest, že forma příkazní jest podstat
nou (vyloučeny jsou tím tudí'ž šeky ve formě kvitance, cheques 
re~us); rovněž podstatným jest výslovný vztah k po h l~~
D. o s t i, kterou výstavce u šekovníka má. Pohledaností touto 
Gutha:ben) rozuměti jest rávní poměr mezi výstavcem a še

kovníkem v základě jehož jest výstavce ;;-právněn dispo~ovati 
dotyčnou Isummou u šekovníka. Oprávnění takovému ' mohou . 
býti podkladem ze 'ména_hotQvé depot výstavcovo u šekovníka, 
nebo uložené cenné papíry, hotovost šekovníkem pro -výstavce 
inkassovar~á, 1)četní dobropi,s (přípis k dobru, uznání) v kontu 
výstavcově, ano i - jak motivy výslovně vytýkají - zápůjčka 

šekov.!lí~~rp. výstavci poskytnutá je-li výslovně sml~veno, ž; 
valuty má se výstavci dostati honorováním šeků jím na šekov
níka vydávaných. 

Z náležitosti § 2 Č. 5 jest dále patrno, že zákon před12o_klá:. 

dá jen šeky pen ě ž n é; co do údaje peněžité částky platí tu 
zásady pro směnku rozhodné, zejména i předpis čl. 5. směneč
ného řádu (§ 20 Č. 2 zák.). 

[N e v z tah u je se tudíž zákon náš na šeky t. zv. p o u k a zní či 
pře vod n í (Uiberweisungs-, Uibertragungsschecks) čili žiTové poukázky, 
jimiž majitel konta přikazuje bance jen převod čili přepis určité summy ze 
svého žirového konta na konto jiného zákazníka bankou vedené (sem náleží 
t. zv. červený šek rakousko-uherské banky) ; rovněž nevztahuje se zákon 
na šeky t. zv. e f f e k t ú v é (Effektenschecks), jež vznikly v obchodu ra
kouském a mají za předmět nikoli plnění pe něžné, nýbrž d o dán í c e n
n Ý c hpa 'p í r ů. Jedině poplatkový předpis § 25 vztažen ve druhém od
stavci výslovně i na nevlastní šeky tuto uvedené.] 

P'1 a ,t e b ním í s t o nemusí v šeku vytčeno býti; udá-li 
se však, má to býti jen místo, kde šekovník má svůj obchodní 
závod ať hlayní,_ ať odffit~pný), anebo kde- jest odúčtovna (Ab
rechnungsstelle), v niž šekovník jest účasten.5 ) ,Při tom dopouští 
se vůči místu vydání distantia loei. Není-li udáno místo plateb
ní, anebo nevyhovuj e-li předpisu výše ~tčené~u,- pokládati fest 
dle zákona šek za splatný tam, kde šekovník má svůj hlavní 
závod, resp., je-li to Ústav, své sídlo (§ 4.)6) - ---- -

ij) Francouzi tu mluví o »chambre de compensation«, Angličané o »Cle-
aringhouse«. . 

6) O t. zv. domicilování šeku a údaji platebny (Zahlstelle) v něm srv. 
článek v »Právníku« 1912, sešit 10. Nařízením ze 14. června 1906 čís. 123 
ř. z. prohlášeny za odúčtovny ve smysLu § 10 zák. šek. odúčtovací (saldo
vací) spolky ve Vídni, v Praze a v Brně. - Podle sloven. šekového zákona 
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Ani dobu splatno_s~i :qemusí šek udávati; již po zákonu jest 
vždy splatným n a v i d ě n o u, i kdyby jinou dobu splatnosti
obsahoval (§ 5). 

Poznamenati jest ještě, že zákon nežádá ulatnosti šeku 
oužití určitého fQ.rIl}uláře šekovníkova (zásada formulá~í vol

nosti, »Formularfreiheit« a contr. t. zv. formulárního přímusu, 
»Formularzwang«, Formularmassigkeit); v obchodním zlvotě 

arci celkem se zachovává vydávání šeků na formulářích šekov
nikem šekovateli k disposici daných. 

III. O pře vod u šeku pl'atí zásady pro cenné papíry vÚ
bec výše ~~<l~~é L. tudíž rÍ1~né dle toho, zda-li Jd~ ~- rekSt~ 
,ordre- n~bo aUPQrt~uršek. -- -- - - --

V příčině .indosamentu ordrešeku uvésti dlužno, že pod
léhá jak co do formy, tak i co do právních účinků, a to pře
vodního i záručného, pokud j de o postih pro neplacení, zása~ 

dám _stejným jako indosament ,směnečný (§§ 6,7, 17). Zejména 
platí i pro šeky předpi,sy čl. 11.-13., 15., 36. a 74. směnečného 
řádu resp. nyní (dle § 107 odst. 2 směn. zák.) §§ 10, 11, 13, 32 
a 76 směn. zák. (§ 7). Dále uznává se podle ,§ 15 zák. i účinnost 
.doložky ~ine _oblig:Q3 indosamentu a připouští se dle '§ 20 Č. 3 
zák. také prokuraindosace. 

Odchylkou oproti čl. 10. směn. ř. resp. § 9 směn. zák. sta
-noví § 6 odstavec 4, že nelze s účinkem indosovati šek na še
kovník~;, indosament pokládá se tu ;-; kvitanci a šekovník ne
'mohl by indosov,ati dále; běh šeku byl by tím zakončen. 

IV. Skri turní závazek »šekový« v technickém smyslu, smě
řující k .zaplacení šeku, stihá pouze v Ý s t a v c e a in d O'S a n
ty šeku, j~kož i_~a liliy"O'sob těchto (§ 15)-. Jest t~ zá
vazek jen nepřímý, p o s t i h o v Ý (regresní) a řídí se co do 
obsahu jakož i v podstatě co do postupu při jeho upLatnění 'zá
sadami ráva. směnečného _ o _po~ihu J2!'o ~eplacení (§ 17, j~ž 
dovolává se čl. 45.- 52., 54., 55. a 81. odst. 2 a 3 směn. ř. Před
pisům těmto odpovídají §§ 41-48 směn. zák. Upozorniti jest 
na vynechanou citaci čl. 53. o směnce návratní, jemuž odpovídá 
§ 49 'směn. zák.). T,aké ro soudní u latnění ostiltových nárQ..ků, 

q. 4) ~est ;;a pla~ební místo, - y nedostatku jeho údaje resp. údaje místa 
prI Jmenu sekovmka - pokladah místo vystavení. Je-li při jménu šekovní
ka uvedeno více míst, pokládati jest první z nich za platební místo a spolu 
za bydliště šekovníka. 

Prof. Dr. Karel Herm3nn-Otavský, O obchodech . 4 
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platí jak co do pří'slušnosti, tak i co do řízení normy vydané pro 
věci směnečné (§ 24 odst. 1). . 

Přímého závazku u šeku vůbec není, také ne postih~véh<! 
závazku 'zajiš0vacjb-o_ (§§23, 27 směn. z.), akce ta~e šeku nemá 
mí,sta, a i kdyby for,máln~ se stala, pokládala by se za nepsanou 
(§ 8). (Souvisí to s hospodářským úkolem šeku zastupovati ho
tové placení; připuštěním akceptace mohl by nabýti rázu pa
píru úvěrního. Vlastnost šeku jako prostředku platebního má se 
zakládati v popředí v.J důvěře ve výstavce šeku, že ho vydá jen 

na podkladu své pohledanosti.) 
Nevyplatí-li se ~ek3ekovní'kem, má majitel šeku ' postih na_. 

v' ,stavce a indosanty res. 'ich avalistyL. 
- K zachování postihového práva šekového proti osobám těm-
to potřebí jest: 

1I~\Ar,- a) včasné presentace šeku k placení u šekovníka, jež státi 
se má ve lhůtách v § 9 blíže vytčených. 

Při tuzemském šeku místním do 5, při distančním do 8 dnů po vydání. 
Delší lhůta- platí při distančních šecích c i z o zem s k~ý c h, t. j. z ciziny 
na tuzemské místo vydaných; dlužno j~.!Qliž ~o 5 dnů po vydání zaslati na 
místo ptatební a tuto v~!§.íc~ 5 dnech po dojití předložiti šekovníku k pla
cení. Pro šeky v cizině .splatné platí předpisy uvedené, jen pokud tamější 
právo ·předpisů nemá. Dobu dojití šeku prokázati možno potvrzením pošty. 
Den vystavení, dojití, neděle a všeobecné svátky se nevčítají ve lhůtu pre-

sentační.7) 
Poznamenati jest, že ustanovení první věty v odstavci druhém § 9 

stalo se změnou poměrů státně-územních bezpředmětným, Disposice v něm 
obsažená vztahuje se nyní vůbec na šeky ve druhé větě téhož odstavce 

uvedené. 

Za presentaci k placení pokládá se dle § 10 též dodání šeku 
do odúčtovny, v níž šekovník účasten jest. 

b) _~ včasná presentace šeku ' k ...r.l~cení a l?~z'yý'Slednost _ 
její osvědčena byla buď protestem (dle předpisu směn. z.: §. 20 
Č. 8 šek. 'z.) .!!eb~ prohlášením šekovllíka na šek doloženým a jím 
podepsaným -o datu provederié presentace, kterémužto prohlášení 
se rovná i potvrzení odúčtovny o tom, že šek byl včas dodán, 
avšak nevyp1acen. yÝRlat 'en dílčí nemusí majitel ři 'ímati;. 
přijal-li ji, dlužno splátku v protestu neb ve prohlášení zmíněném 

7) Podle § 8 s loven. zákona šekového platí tu lhůty značně delší, 
zejména pro šeky v cizině na tuzemsko vydané, kdež různí se čtverá geogra-
fická oblast, 
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vytknouti (§ 11 odst. 2, § ,16 odst. 3). Qsvědčení tuto vytčená 
státi se musí nej~oz_ději v rvní yšeQ.ní den o :Q!9yedené presen
tacj (§ 16 odst. pasL). ,O formě šekov!níkova ' potvrzení o nevý
platě šeku viz, pokud jde o šekový úřad, rozhodnutí ve sb. V áž. 
č. 7852/192'8. 

.§tran místa a doby jak presentace, tak i osvědčení platí i tu 
předpisY.BP-~nečného prá'y.a~ (§ 20 č. 9 š Z.; čl. 91., 92-:- směn. ř., 
§ 98 ;směn. zák.). 

Ve vnitřní souvislosti s převodní,m účinkem indosamentu 
(§ 6 odst. 3) jest též použití zásady a. 82. směn. ř. resp. § 87 · 
směn. zák. o yyloučení n?,mitek ex persona indossanti<s, kterou 
výslovně sem přenášÍ § 20 Č. 6 zák. . 

Postihový nárok proti výstavci a indosantům pro mlč u j e 
s~_při šeku splatném v Evropě ve ;tJ2.ři j~k~ mimo Evropu splat
nem v 6 ~sjcích. ; promlčení počíná se J)roti majiteli šek'} d~e~ 
kdy gyl protest učiněn nebo bylo vydáno jiné potvrzení o presen
taci nebo dodání uvedené v § 16, roti indosantu však za latil-li 
před doručenÍ-!p ~aloby, dn~m placení, ye všech ostat~ch -přípa~ 
dech dnem doručení žaloby_ (§ 18 zák.). O přetržení promlčení 
dovolává se šekový zákon (§ 20 Č. 5) ustanovení čl. 80. směn. ř., 
k němuž připojeno za další přetrhovací důvod ohlášení pohle-::' 
dávky šekové v konkur.su, kdežto přetrhovací důvod čl. 45. uvád. 
zák. k civ. řádu soud, pro šek nepřijat. Nyní arci použíti jest 
tu § 83 směn. zák., podle něhož se romlčení řetr!HÚ~ j en ~ 
dáním žaloby, řihlášením ohledávkL"\C ~onku~u a opovědí toze-
pře neb uplatněním nároku ve §.por~ -

Z § 19 vyplývá, že vydání resp. převodu šeku nelze v ne
dostatku opačné úmluvy 'stran přikládati účinek novace (priva- · 
tivní) oproti mimoskripturnímu právnímu poměru majitele šeku 
k výstavci res-p. indosantu; i má tudí'ž majitel šeku zpravidla 
volbu mezd. šekovým nárokem postihovým a nárokem mimo
skripturním. Rovněž při ztrátě šekového práva obmeškáním nebo 
romIčením 'zůstává - není-li cos jinéh~ s;;;'l;;en~ - m;'jiteli 

právo uplatniti právní poměr, tvořící materielní důvod pro vy
dání resp. převod šeku (zvláštní jakýs nárok z obohacení podl~ 
obdoby čl. 83. s-měn. ř. resp. § 89 směn. zák. tu nemá místa) ; 
arci ~usí~ tu věřitel dáti líbiti srážku ztráty, již šekovatel 
utr ěl následkem _ o.po~inuté neb opozděné presentace šeku - u - še=-
kovníka (§ 19). - _. - - - - . 

4* 
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Pro ,soudní uplatnění šekových nároků postihových platí 
dle §-24 kompetenční a procesní normy ve věcech směnečných. 

V. Poměru mezi výstavcem (šekovatelem) a 
šekovníkeÍn tý,kajise normy §§ 8,9,11-14,22. Jest to 0 -

m ~imoskripturní a ani nemůže s,kripturním se státi, ježto 
akcepb,c~ šeku pokládá se za nepsanou (§ 8). PodkLadem p~ 
v dávání šeku (»šekovánis<) jest t. zv. šekovní 1l..mluva Scheck
vertrag) mezi výstavcem a šekovníkem ať vý'slovně, ať konklu
dentním jednáním sjednaná, jež může pNpojovati se k různým 
právním poměrům; šekovník zavazuje se jí k výplatě (honoraci) 
šeků do jisté výše resp. 'za jistých podmínek naň vydávaných, 
jež »uhrazeny« se jeví pohledaností šekovateli za ním přislu

šející (§ 14). 
V určitých ,směrech jest závazek šekovníkův k výplatě šeku 

i zá;konem upraven: 

L Dle ,§ 11 :Rlatiti má šekovník jen za šek, t. j. » rob jeho 
-'yydání« a může při šeku, jenž nezní auporteur, i kvitovánLi~hQ 
j2ožadovati (aby měl dúkaz, že platil osobě legitimované) . 

2. V § 12 odst. 1 a § 13 zák. uvedény důvo.dy, kteréž šekov
níku ukládaj í odeptení vý~laty šeku (důvod t. zv. JJishono.: 

l'ační) : 
-- - i) Podle § 12 odst. 1 jest totiž šekovník povinen odepříti vý
.QI..9-t u, zvěděl-li o uvalení ,konkursu na j~~ní výstavcovo. (N a
proti tomu nesmí ji odepříti pro úmrtí výstavce nebo nastalo II 
v jeho osobě nezpůsobilost k 8amostatné siprávě jmění: § 12 

odstavec 2). . ' 
1)) Podle§ 13 jest pak důvodem dishonoračním i výslovné od

volání šeku výs~avcem..1.. arci však jen za: určitých podmínek, 

totiž: 
a) došlo-li odvolání rekta- neb ordrešeku jenž byl vý,stav

cem šek o v n í k u přímo zaslAn} ještě před vyplněním_ příkazu, 

(3) nastalo-li odvolání po promeškání presentační lhůt~ 
anebo sice před Um, ale pro případ promeškánÍ toho; tu stává 
se pak účinným pro šekovní,ka uplynutím lhůty té. 

šek řádně takto odvolaný nesmí býti šekovníkem vyplace_n, 
t. j.- š-ekovník---;t;l by se 'za to výstavci odpovědným. Nebyl-li 
však šel< odvolán, neva9í uplynutí lhůty: presentační výplatě šekl! 
šekovníkem (§ 9 in fine). 
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Zákon neodpovídá výslovně k otázce, jaký účinek nastává, odepírá-li 
šekovník vY'Platiti odvolaný šek přes to, že odvolání jest ve smyslu § 13 b e z
účinným a že šek jest pohledaností dostatečně kryt. Z celkového účelu zákon
né úpravy - směřující k zabezpečení výplaty šeků hrazených (»krytých«) _ 
lze tu dovoditi 1}áhradní nárok majitele šeku proti šekovníku. (Blíže pojednal 
o tom Dr. Pavlíček v Allg. Gerichtszeitung, 1909). -

3. Výstavci - a rovněž každému indosantu šeku - vyhra
zuj e ostatně zákon v § 22 možnost zapověděti hotovou výplatu 
šeku, a to tím, že dodaj..L1}~přední str~ně šeku ve příč psanou 
nebo tištěnou dolO'žku »j e n k z ú čt o v á n í« (j ejížto odvolání 
se nepřipouští). Takovéhoto šeku »zúČtovacího« (Verrechnungs
schek) může pak, j,ak zákon ustanovuje, použito býti pouze ke 
~ličtování s~ šekovníkem nebo jeho žírovýI!i zákazníkem (m~ 
jitelem konta). Není-li šekovník sám členem odúčtovny, '-mtlŽe 
šek mu presentovaný učiniti splatným u člena odúčtovny (tedy 
jej v tomto smyslu »domicilovati«). Zúčtování šeku takového 
pokládá se po zákonu za. pIa-cepí šeku. Nezachová-li šekovník 
zápovědi zmíněné, ručí za. veškerou škodu tím vznika.jící.8 ) 

. VI. Při ztrátě nebo zničení šeku možno u obchodního soudu 
res . senátu :Rlatebního místa žádati o . e110 a mor t i s a~ 
Co do formálního postupu tu p~dle § 21 · šek. z. platí odstavec 2. 
čl. 73. směnečného řádu resp. nyní_ 73 o_d§t. 2. a 3. směn. zák~,_ . 
s pozměnou, že lhůta ediktální obnáší tu jen 30 dnÍ; Po zaháje
ném řízení rrnŮiže amortisant domoci se u soudu zápo;ědi výplaty 
prozatímn.ím opatřením (§§ 389-400 exekučního řádu) oproti 
šekovníkovi; yýplata ~řes zápověď učiněná _ byla by v poměru 
k navrhov.ateli bezúč!nnou_(§ 21 zák.). Předpis tento zůstal ne
dotčen cís. nařízením z 31. srpna. 1915, č. 257 ř. z. o umořování 
listin; arci však ,sloužiti může nařízení toto k vyplnění jeho 
mezer (§ 17 cís. nařízení). 9) 

VII. V § 23 stanoví zákon zvláštní prostředek, jímž bráněno 

. 8) Poc1o~nému účelu bezpečnosti - nevylučujíc však výplaty v hoto
VOS!l - slou~í v Anglii šeky t. zv. k ř í žen é (crossed cheC]u~s franc. 
»cheq~es.,barr~s«), t. j. přeškrtnuté na příč dvěma rovnoběžkami, ~ezi něž 
se VPl~U1! ,b~d .slov~ »and cOl?pany« (dodatek to v bankéřských firmách), 
n~~na:uJlcl~ z.e Jest s~k. vyplatitI jen bankéři, anebo jiná firma určitého ban
kere, Jemuz J~st platitI. Dle toho se pak různí šeky »cl'ossec1 generally« a 
»crossed speclally«. . 

, 9) I platí tudíž také ustanovení § 9 cit. nařízení z r. 1915 () platebním 
z~kazu také 'pro šek" pokud přesahuje obsah ,§ 21 zák. o šeku. Platební 
zak~z podle Cl~. § 9 ~a dosah potud různý, že působí proti dlužníku z listiny 
kdezto vJ 21)de o zakaz prot~..š"eko:vníku, jenž z listiny (šeku) není zavázán: 
- O narlZem z r. 1915 VIZ bhzsí výklad v »Dodatku« za § 15. 
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býti má šekům neuhrazeným (»špatným«): totiž prostředek 
pořádkové pokuty! peněžité, jíž ,soud civilní (podle 
všeobecných předpisů příslušný) stihá výstavce šeku, jenž nedo
šel výplaty z'cela nebo z části pro nedostatek nebo nedostateč
nost pohledanosti v době presentace. Pokuta, plynoucí do státní 
pokladny, obnáší 3 % neuhrazené šekové částky: a vyslovuj e se 
po ří'zení ..Rodle patentu z 9. srpna 1854, č. 208 t z. zpravidla jen 
k_~áv~hu majitele šeku, jenž státi se musí nejpoz<;!ěji do 3 mě
SICU o preselltaci _šeku k placení; ~ povinnosti úřadu zahajuje 
se řízení jen, když civilní soudce sporem před ním provedeným 
nabyl vědomosti o dotčené skutkové podstatě a neuplynulo ještě 
6 měsků po presentaci šeku k placenPO) 

EventuelnL trestní sliliánJ yýstavce pro podvod, jakož i ná-
hradní nároky majitelovy zůstávají tím nedotčeny. -
, VIII. Předpisempositivním (§ 20, č. 4) rozřešena choulo-
stivá otázka o odpovědnosti 'Z a ti p lat u šek ~ fa 1 e š n é h...Q... 
(padělaného) nebo později z fa rš o van é h o. škoda stihá tu 
zpravidla šekovníka, jenž takovýto šek~JYlatil; výsta~~e šeku _ 
zfalšovaného nebo ten, kdo jest na padělaném šeku jako výstavce 
uveden, nese škodu potud, pokud stíhá ho vina v příči~ě zfalšo
vání nebo padělán~j~k~.tl~enkr~teL když É d"'p-ání . těchto do
,nusti1i se jeho zřÍ~enci, jichž při úkonech se šeky používá. úmlu
va tomu se příčící nemá právni:ho účinku. (Srv. ,k tomu č. K li e r 
v Právníku 1905 str. 351 násL, P a v lí ,č e k v Právníku 1906 
str. 37 sL, 17'9, z judikatury čÍs. 2353/1923 ,sl. V.). 

IX. Co do právních náležitostí šeků v cizině vydanýc~, jakož 
~ stran formy úkonů k uplatnění šekového práva v cizině pro
váděných platí zásady pro směnku stanovené ve čl. 85. a 86. 
směn~čného řádu resp. v I§ 91 a 93 ·směn. z~kona __ (§ 20, ' čís . 
7. 'zák.). 

článku 84. směn. ř. (jemuž odpovídá § 90 směn. z.) n~ní se dovoláno 
v zákoně šekovém. Arci již podle § 34 obč. zák. posuzovati jest zpusobilost 
cizince podstupovati samostatně skripturní závazky šekové, čili jeho šekovní 
passivní ,svéprávnost podk z~o~ů státu, jemuž příslŮší. Jest otázkou, zdali 
platí výjimka ve čl. 84. směn. ř. resp. v § 90 směn. zák. ve prospěch tuzem-

10) Obdobné ustanovení má § 26 čís. 1 s loven. šek. zákona, podle 
něhož se trestá peněžitou po~utou 3% sumy šekové (nejméně pokutou 
200 K), kdo vydá šek, k jehož výpl'atě šekovník není pro nedostatek kontové 
pohledávky výstavcovy (§ 13) povinen a který důsledkem toho nevyplatí, 
leč by výstavce při vystavení šeku směl důvodně za to míti, že šekovník 
v době presentace šeku ,bude ve smyslu § 13 k výplatě jeho zavázán. 
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ského směnečného st k t ' ? . Y U us anovena. Z tendence upraviti pom v v k ' 

~:~:~i ~~;o~~~ru;~t7v:~~1 šeku dopoušti, podle zákonné úpravy :~n~y,o:~ 
Arci jest poznamenati, že pod toto hledi k " šekovázpůsobilost« (viz výše výklad ,pod č lIS Ok nespadla) t. zv. »pas,sivní 

v k 'k pv o , • . pozn. ve smyslu § 1 
~~. ' z~ . , Tl t~to ~ejde vůbec o otázku způsobilosti k právním 'ednáním 
~l~b s~e?ravnostI, am ? otázku způsobilosti býti subjektem šekového Jzávazku 
. y rz Jenom o podmmku pro kvT l'f'k . 1" . ' v k'" a 1 1 aCI lstmy Jakožto šeku podléhajícíh 
se yovemu, zakonu: I bude dlužno při šeku v cizině vydaném říditi se v tomt~ 
smeru pravem mIsta vydání (čl. 85 srn ř § 91 ) . t' 1 . v . . ., srn. Z. , a to Jak co do 
:r acYI~ta~Y'kvzadl~lfl'kse v~zakduj~ ke platnosti nebo ke vlastnosti listiny jako šeku 

1 I ace se ovmka tak' db ' v 

f
'k v , h ,1 co o o sahu vyzadovaných snad kvali-
I acmc momentů (Tak p. k H b v 'k) A" I S o R., str. 333 dovolávaje se §§ 36 a 37 
~ c. :~' v . rCI vyslovuje v tom směru s loven. šekový zákon v § 2 
ze pn seku v cizině splatném smí býti za šeko 'k' . , , odst. 2, kt Id' vm a Jmenovana osoba na 

erou ze v po ~e prava platného na místě platebním šek vydati. . ' 
X. Predplsy o kolkování šeků obsaženy v § 25 zák' kolk ' b ' 

tu značně nižší než při směnkách. . ., ova saz a Jest 

§ 15. 

5. Zástavní listy; dílčí cVl'll' parciální dlužní úpisy; fundované 
bankovní úpisy dlužní. 

" 'Vk Zv:á;tní úpravy došly jisté druhy kausálních cenných papírů a sice zá
pUJ: ~VtYC 1, tedy d~užních úpisů, vydá'0ných zpravidla ve velké~ množství 
p3lpUU o hromadne emisse (Massen . )' k' .. ' -čili par i'l- ' dl v , , . - paplere ,Ja yml JSou zástavní listy dílčí 

cam uzm Up1Sy1) a bankovní dlužní úpisy fundované O t ~ , 
svolení. potřebném k vydání dílčích dlužních a fundovaných bank~vníc~ ~tn.ll~ 
a zást. listů ~iz výklad výše v § 10 pod č . 2. a § 13 čís. 6., lit. b) a d). UplSU 

1. K z a s t a v ním listům hledí zákon z 24 dub n a 1874 v 48 v 

»~, uc~ování v~r~v majitelů -zástavních listů« : YYhrazuje vládnín~uc·kom~·a;i 
znzenemu prl ustavu J'e emitt ." (v., -, • v. , . UJlClm prl ustavech zemských eventuelně ko-
mIsan zemskemu) Jednak svole ' k d' . , , st t t' v 1 V" . , m lSposlclm J!stavu majetkovými objekty 
, a u a~ne ,s o~zlclml a zakonem též vyhrazenými (§ 2) prop fudnostní úhr;-
'du maJlteluzastavních listů jednak též svolení k t' v , úvazku (K t' . ' - even. vymazu kaucmho 

o~jek~~h ~~~:~:s~::ř~~íC~; P;;l:mr~:~tř~e k~~h:c;, ;~~:.a~~h:aP~~s~:ih~vI~í~h 
redoplsy zakona z téhož dne Ví 49 Vy, , VllI lS Y 

'jitelů dílčích dl y , h- ' . -; cv~:, r. z. o spolecnem zastoupem práv ma-
.____ u~m~ .llPl~U zneJlclch au porteur a indosovatelny' ch 

2 V tomto pr' v • , . " , " ave Jmenovanemzákoně čís. 49 ai 1874 (zákon V t k \,~ \ .....I •• 
nem »kuratorn' ) vv. • e a zva- VP" Im«, sveruJe se zastou~ení zájinů společných všem majitelům rv,·"\"l.'3l 

1) Bývají též označován V' ., .~ 
jakožto »prioritní obligace« ne1/~r~k<:~ovyc~, spolecno~tesh)e vemittujících 
úhrady předcházejí jak Bam v. orl y«'lc~mz se vYJadruJe, ze co do své 
Dlužno ie arci ře~n v ~zre~mo, spo ecenským nárokům akcionářů. 
akcií. Viz učebni~e R: nr~~e~nuav(~t~ O? t't zv

5
' pri,oritních čil~ přednostních 

109. _ . ses., 'S r . . 1. nasl.) , W e 'll I g o V u §§ 86, 
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díl č í ch úp i s ů zvláštnímu kurátor_u-,jenž se zřizuje soudem buďto k ná
vrhu úačstníka i; jest majitele úpisu při ohrožení práv pro nedostatek 
společnéh~ast~upelJ.í, respektive k návrhu osoby třetí, jejíž práva by byla 
ve svém běhu stavena, nebo k návrhu dohlédací~ _úředního orgánu (vlád
ního komisaře) anebo posléze i 'z povinnosti úřadu (konkurs). Zájmová so1Í
darita majitel~ dílčích dlužních úpisů zákonodárcem takto uznaná neza
kládá sice mezi majiteli svazku společenského, ' tím méně korporač
ního má však pro právní postavení jednotlivého majitele (věřitele) důležité 
prá;ní následky, a to: a) jednak ,následek negativní, záležející v obmezení 
jeho co do uplatnění jeho práv potud, že podle § 9 citovaného zákona ne
může práv svých s ostatními majiteli společných (práv, jak možno .říci, ~~
spolitých), samostatně vykonávati, nýbrž jen spole~ě kurátorem, Jak vyse 
uvedeno zřízeným; b) jednak následek positivní, že majitel může vyko
návati ~liv na výkon opatrovnict:YCse stran kurá~o~t ~ to účastí na shro
máždění majitelů úpisů, jakož i _volbou tří důvěrníki!. za účelem uplatnění 
svých názorů při právních jednáních vyžadujících schválení vrchnoopatrov
nického. Blíže upravuje tento postup zákon z 5. pro s i n c e 1877, č .. 111 
Ť. z. vydávající ustanovení »doplňovací« k zákonům č. 48 a 49 ai 1874; ve 
svých §§ 10 a 14 doznal doplnění ustanovením čl. VII uváděcího nařízení 
k řádu , konkursnímu, vyrovnacímu a odpůrčÍmu (cís. nař. č. 33711914). 

Pokud však nejde o P!~~a pospolitá, nýbrž o záležitost vzešlou ze 
zvlá'štního poměru mezi jednotlivým majitelem a dlužníkem, můž~ ~aiitel 
v-;konáv~i prá';a svá sa:rp.ostatně (§ 9, odst. 3. zákona Č. 49 ai 1874).2) 

3. Předpisů zákona čís. 48/1874 dlužno přiměřeně použíti, jak výslovně 
stanoví z á k o n z 27. pro s i n c e 1905, čís. 213 ř. z., na tak zvané fu n d o
van é b a n k o v n í dl II 'ž n í úp i s y (fundierte Bankschuldverschreiibun
gen) ~ to jest dlužní úpisy bankami vydávané, buď majiteli svědčící nebo in
dosamentem převodné, které obsahuJi odkaz na přednostní úhradu _(Deckung, 
Fundierung), na příklad komunální, železniční, meliorační, průmyslové, úvěr
ní a jiné dlužní úpisy bankovní. Za přednostní úhradu dopouštějí se též ne
pupilární cenné papíry, jakož i pohledávky, avšak jen, vázne-li pro ně knih~v
ní zástavní právo, anebo záleží-li úhrada ve platebním nebo rukojemskem 
slibu státu, země nebo veřejné korporace, oprávněné k výběru platů postu
pem rozvrhovacím (§ 1 citovaného zákona). Jsou-li pohledávky knihovně 
nezajištěné zřízeny za úhradu, má banka, nabývajíc pohledávky takové, 
oznámiti dlužníku kauční vinculum na pohledávce váznoucí (,§ 3 citovaného 

zákona čís. 213/1905). 

p o zná m k a. Na Slovensku platí v některých směrech normy obdob
né to jest čl. z. XXXVI/1876, XXX/1889', XXXII/1897 a XXIX;1886, jímž 
z~ocněno ministerstvo spravedlnosti k úpravě společného zastoupení maji
telů úpisů dílčích, kteréhož zmocnění však posud nepoužito (F aj nor - Z á
tur e c k ý, Nástin, str. 324, pozn. 2). 

2) Právo na výplatu kuponů ~elezn. priorit v urči!~ měně možno uplat
niti jakožto společné kurátorem. VIZ Č. 1894 (1922) Vaz. 
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D O dat e k k odd í 1 u 3. 

O umoření (amortisaci) cenných papÍrů.I ) ~ '}...S1> I ~4 
1. Obecné normy o umoření listin jsou obsaženy v císařském nařízení 

ze dne 31. srpna 1915, čís. 257 ř. z., respektive ve vládním nařízení republiky 
československé ze dne 17. července 1919, čís. 406 Sb. (jimž zrušena staro
rakouská ministerská nařízení čís. 258 ai 1915 a čís. 328 ai 1916). Předpisy 
o umoření sl!lěnek, šeků_ a jJ!!ých Jistin, které se v tom směru řídí ustano
vením čl. 73. směnečného řádu (srv. čl. 39. zákona o skladištích veřejných), 
zůstávají ~ platnosti -:"-~ísaf;ké nařízení 'z ' roku 1915 má pro tyto případy 
jen platnost noIimy subsidiární (§ 17 c. n.). Mimo to zůstávají podle § 17 
nedotčenými předpisy o umoření jednak vkladní knížky pošt. spořitelny (§ 14 
zákona z 28,. května 1882, čís. 56 ř. z.),Vednak zás,tavních lístků zastavár
níků (§ 10 ministerského nařízení z 24. dubna 188'5, čÍs. 49 ř. z.)) 

II. Instituci umoí'ení podléhají ztracené nebo zničené listiny, na jejichž 
prohlášení právně bezúčinnými může kdos míti právní zájem, a to bez roz
dílu, ať jde o listinu jen průvodní, ať o listinu významu hmotněprávního 
pro právo, o němž jest zřízena (arg. § 3) .2) 

Vyloučeny jsou z umoření podle § 2: 1. státovky a bankovky; 2. -v:klad
RÍ=l-i&t-y-~ losy loterií třídní a dobročinných; 3. oo~i thst "'-(talony) 
cenných papírů; 4. lístky a známky denního styku, jako vstupenky a jízden-

- \ I ky, známky jídelní a podobné.!;;, ol..twi.",J. ~ WvV.J.,. t/'v- ~ 

III. Císařské naří'zení z roku 1915 obsahuje podrobné předpisy o říz e
ní amortisačním: 

1. PříslušI!ými jSQ.ll soudy podl~ pravidel obsažených v § 115 jurisd. :,yY\..~ 
nOl'mYj_ pokud se v odst. 3. § 115 odkazuje ke zvláštnjm ustanovením o pří-oJ.~ , 
slušnosti, přichází tu v úvahu zákon z- 3. květn~8, čÍs. 36 ř. z., který l ,'WV ~ 
v tom směru zůstal nedotčen císařským nařízením z roku 1915. (Srv. H 0-

r o v o komentované vydání jurisd. normy k § 115.) 

2. Řízení amorgsační je~t řízením nesporným a zahajuje se k žádosti 
toho, kdo _může právo_z ltsljny an~o na zá~ladě listiny uplatniti anebo kdo 
jinak má _P"!áv~í zák!!l na p.I..ohlášení listiny za prostou významu právního. _ 
Řízení záleží v podstatě v tom, že soud, uznav bedlivým prozkumem údajů ~ rv-\. ~ 
a dokladů podmínky amortisace za osvědčeny a !lá~rh za přípustný, provede 
tak zvaný p--r v n í cl o t a z, to jest vyslechne zavázaného i ' jiné účastníky 
(dotaz tento může odpadnouti jen za okolností vytčených v § 1t II. nařízení), 
načež, nesh edav překážek, vyhlásí ediktem výzvu k předlože~í listiny nebo ~~ wr ~ 
.li podání námit~k proti nároku. ~hůty jsou různé: ~rv. čl. 73. směn. ř. resp. 
§ 73 směn. zákona, § 21 zákona o šeku, § 39 zákona o skladištích veřejných; 
nařízení z roku 1915 ustanovuje - arci s výhradou norem spedálních 

1) Z ' domácí literatury: K. Flieder ve »Zprávách Právn. Jednoty 
Moravské v Brně«, 1918 (Roč. 27., str. 49-63), Dr: Jar. Sed 1 á č e k, Obli
gační právo, str. 195 násl. - Umoření veřejně obchodovaných papírů upra
veno jest na S loven s k u ve článku zák. XXXIIlj1881. (F aj nor - Z á
tur e c k ý, Nástin, str. 323 nás1.). 

2) Zákon vytýká jak případ, kde se uplatňuje právo »na základě listi
ny«, tak j, kde jde o »právo z listiny«. Viz Sed 1 á č e k, str. 196. 
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právě citovaných (§ 17) - obecnou lhutu 6 měsícu, pouze při a~porteur-
. ~Qí!:ech a blankoindosovaných ordrepapírech, dále ph listinách opatřených ' 
~~l'teurpapi-ry podr-užnými--(--&l!-V v-Ý'še §-9,- pozn . . 4.), jakož i-při- ve.dlej
šie-h-takQ-v~-chto aupoteurpapírech.- samých. lhutu jednoroční. 

3. Amortisační řízení má již o sobě materiálněI!.rávní účinky._v příčině 
práva, jehož se listina týče, ~ovené v § 9: 

a) Zahájením jeho řet1liu'e se romlče!]! yi!či.1!.avrhovateli dnem, kdy 
učiněn byl návrh umořovací u příslušného soudu. 

b) Dalším účinkem jest platební zákaz (Zahlungsperre) záležející 
v tom, že od doručení ediktu nebo od nabytí znalosti o něm, respektive od 
doby, kdy mohlo o něm při řádné péči znalosti nabyto býti, nemá zavázaná 
osoba a rovněž ne její pomocníci platební, »Erfiillungsgehilfen«, jako fili
álky, platebny) ani plniti n~základě listiny ani prováděti s listinou nebo n.!l 
listině_ změn, ani podružné papíry k ní vydávati. Tento platební zákaz -
z něhož vyňata jest jen výplata papíru podružných, jakož i výměna resp. 
přepis státních neslosovatelných auporteurpapírů, - trvá až do zastavení 
Hzení nebo do prohlášení listiny ull2o~enou. Zaviněn~ nedbání _:r>laiebníh<L 
zákaz~ zavazuje dlužníka k náhradě škody (§ 1~ in fine). - Stejný účinek 
jako platební zákaz má vuči dlužníku též vyhláška o ztrátě auporteurpapíru 
- vyjmouc papíry podružné - kterouž ve smyslu § 14 citovaného císař

ského naHzení, respektive vládního nařízení čís. 406/1919, opattuje k návrhu 
ztrátcově v »ústředním oznamovateli« (vydávaném při ministerstvu spra· 

vedlnosti) oo-zpe€-n<+~~Thd Qť)~t~ -~trátcova ne?~ ~ísta~ty~ vr: '''i.l ~ 
c) Dlužník, respektive platebm Jeho pomocmCI JSou ~'Vne~~ .p..redlQ

ženou jim listinu postiženou platebním zákazem, potvrdíce příjem, vůči před:
'kladateli zadržeti. O předložení listiny, tl'ebas nebyla zadržena, jsou povinni 
učiniti, spolu s- úd~jem známého jim snad jména a adresy předkladatele, 
'oznámení soudu~enž zpraví o tom navrhovatele (§ 9 III). 

4. Řízení jest zastaviti, předloží-li třetí s~rana soudu listinu nebo pro- , 
, ",l káže-li jinak její majitelství. Přihlášky třetích jest zkoumati za zpravení 

9;-) ~ .. navrhovatele, i když se stanou po průběhu vyzývací lhuty, arci však před 
c..) ~+, usnesením se o umoření listiny. l"Ja~hovat~i jest před zastavením řízení 
r~ I 'II<:loÍ)U:stiti nahl~dnouti v listinu předloženou; nesta~o..:!i s~ předložení, jest je 
dv ~(J...~ ď!d'ihlašovateli naříditi pod následkem, že nebude ku přihlášce hleděnC? (§ 10). 

{ 5. Po průběhu vyzývací lhůty učiní soud na přihlášení navrhovatelovo 
tak-zvaný d}; u h Ý cl o-t-a z- u dlužníka, zdali v době od p,rvního dotazu ne
ď na- z-ákladě listin·y plněno nebo změna listiny- (výměna, přepis) prQ
veaeaa; astazu netřeba, předloží-::li ~e qlužníkovo věrohodné prohláJšení v tom 
sffiě-ru~ nastalé snad ~~c~nj,~-;efla listiny nebo vydání podružných pa-_ 
íru má za následek z~tavení řízení umořovacího, o čemž jest navrhovatele 

zpraviti (§ 11). 
Po eventuelním dalším šetření přistoupí soud k výroku umořovacím1!=.. 

:Uplatňuje-li se nárok na listinu žalob~u, jest rozhodnutí umořovací odsunout! 
~ž k zakončení sporu (§ 12) . 

IV. Amortisace (právoplatně) vyslovená má, jak vyplývá z § 13, účinek: 

a) kassatorní: listina, o jejíž umoření žádáno, ztrácí svůj "právní vý
znam jakožto podmínka trvání a výkonu práva, jehož se týče; kdo jest té 
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doby vlastníkem listiny, ztrácí tudíž své právo, je-li existencí listiny pod
míněno; 

b) konstitutivní: 
aa) amortisant může práva, která mu příslušejí z listiny nebo na 

základě listiny, .!:!platnit! vůči 'd~žníkovi, vykazuje se usnese.!lím amorti
sačním (náhradní funkce amortisačního dekretu),; 
- bb) muže též žádati vyhotovení listiny nové výměnou za amortisační 
dekret a zaplatě útraty. 
--Zákon dodává ještě, že dlužník osvobozuje se placením amortisantovi 
potud, pokud by se byl osvobodil placením majiteli listiny umořené. Toto 
ustanovení ne dosti jasně formulované doplňuje patrně. jen účinek pod b) aa) 
vytčený s hlediska dlužníka: Náhradní účinek amortisace nezáleží totiž pouze 
v tom, že dlužník se osvobozuje placením amortisantovi, nýbrž že amOT
tisant znovu nabývá práv, kterých již pozbyl, na příklad tím, že papír vzal 
za své nebo že vešel ve vlastnictví třetího poctivého nabyvatele, který tudíž 
práv z něho nabyl, avšak, nepřihlásiv se k ediktu, respektive nepředloživ 
papíru, zase jich pozbývá provedenou amortisací (srv. výše lit. a)" 

V. Zvláštní předpis obsahuje umořovací nařízení z roku 1915 v § 15 
(o ztrátě nebo zničení kuponu : Majitel tím postižený muže totiž žádati do 
roka ocU~ruběhu Rromlč~cí lp.uty z1!placení od dlužnÍklb kd ž mu do průběh\! 

. romlčecí lhEty oznámil ztráj;u ~ prokázal listinu zálgadní a když v tét? 

.lhůtě (to j~.L promlč~cí) neby"l dlužníku ani kupon předložen, ani nárok 
z něho proti l1ě~u uplatn_ěp. :patrno, že splněním obou těchto podmínek 
(positivní i negativní) dochází tu in effectu k nastavení prolPlčeci lhůty 
o platební lhůtu jednoročl!L jež má,- jak možno souditi, o sobě jen preklusivní 
povahu. 

ODD Í L IV. 

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

Náležejí .sem normy čl. 306.-3}6. obch. zák., které upra
vují jednak :t-habytí _~OZ'Qytí 'ylastnictví a zá~tavníhÓ práv~ke 
'Zboží a cenným ;,>apírům, jednakt: rivilegované kupeckj J>ráyq _ 
zástavní, jednak~ ku ecké rávo _zadržovací, 'z něhož 'po případě 
vzniká právo zástavní. 

§ 16.' 

A. NabyJt~~~]J~lastnictví a práva zástav~ho. 
("čl. 306',~309.) 

L Zásada o rávní ochran~ ·poctivého nab;yyatele přes n"~ 
dostatek práva auktorova dochází výrazu v ' oboru obchodního 
p.~·áva zejména ve čl. 306., jenž týká ,se dvou případů, totiž: 
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1. nabytí vlastnictví, 
2. nabytí zástavního práva. 
Ad 1. Poctivý' nabyvatel_nabývá poqle . čl. 306. odstavce 1 

"lasinictví ke »zboží neb jiným movi,tým věcem~ - jež nejsou . 
. ani ~raQeny ani ztraceny -<čl. 306. in fine) ~ také tenkráte, 
když auktor vlastník~m nebyl, pak-li vě~i ty byly mu od kupce 
u provozování Leh.o živnostt zcizeny a odevzdány:. Ve prospěch 
ochrany poctivého nabyvatele zaniká_ tu vlast!lictví dřívější a . 
podobně LPrávo _z~st~vni, jakož i každé jiné právo věcné, jež 
na;byvateli pE cz~ení l!ebylo známo, a _-::- j~k dodati dlužno -
též 'ZI!~!Q9 býti nemu_sil~ (Arg. princip § 368 obč. zák., čl. 74. 
směn řádu., resp. § 76 směn. zák.) 

K některým z podmínek pro použití čl. 306. odst. 1. jest blíže uvésti: 

a) Věci musily býtI kupcem »z c i z e n a ode v zdá n y«. - Co do 
pojmu »z c i z e n í« jest sporno, zdali zahrnute t~k~př~vody bezplatné pokud 
mohou §padati ve provoz obchodní živnosti (na příklad leckde, zejména dříve, 
obvyklé novoroční dárky stálým zákazníkům). Tendence předpisu svědčí od
povědi jistivé. (Jinak And r e s, Constitutum poss. jako nabývací způsob 
práva vlastnického a zástavního, str. 53, pozn. 24.) Slova »zcizeny« užito 
tu ve smyslu širším než na příklad ve čl. 271., čís. 1, kde užší smysl jeho 
vyplývá ze znění zákona (»koupě ... za účelem d a I š í ho zcizení«). Zápor
ně odpovídá pro čl. .306. Ran d a (Vlastnictví, str. 187), přisvědčuje však pro 
§ 367 obč. zák. - Sporným jest také dosah podmínky »0 d e v zdá n í«, 
zvláště v tom směru, zdali toto musí státi se hmotně (R a n d a), či stačí-li 

také odevzdání podle §§ 427-429 obč. zák. Zamlouvá se odpověď, že není 
příčiny vykládati ve čl. 306. technický tento pojem úže, než ho vymezuje 
zákon občanský. - O otázce, zdali jest pokládati za odevzdání též exekuční 
odebrání podle § 346 exekučního řádu, viz výklad v Krč m á ř o v ě Vlast
nictví, 2. díl, str. 19. Tenor čl. 306. (»zcizeny a odevzdány«) svědčí podmín
ce dobrovolnosti. Tak Ran d a (Eigentu:rhsrecht, str. 351) i pro § 367, také 
S t a u b - P i s k o pro čl. 306.· 

b) Na předměty »k rad en_é ne b o z tra cen é se čl. 306. nevzta
huje. (Na Slovensku není této výjimky; § 299.) Základem jest my,šlenka, 
že nemá býti ztrátou vlastnictví ve přílišném dosahu ohrožen ten, kdo věc 
beze své vůle z úchovy pozbyl; i netřeba kvalifikaci kradených věcí obme
zovati skutkovou podstatou krádeže podle zákona trestního; stačí zajisté __ 
každé bezprávné odnětí věci z _držby, tedy na pfikl~<i bezprávnou svémoCÍL 

třebas v domnění oprávněnosti její; nap,roti tomu nemožno za »kradenou« 
pokládati věc zpronevěřenou nebo podvodně' vylákanou. - Dále nezáleží na 
tom, zdali zcizovatel nabyl věci sám jakožto kradené nebo ztracené; použití 
čl. 306. jest vyloučeno i tenkráte, když věc taková prošla třebas již něko
]ka rukamaL aniž arci nabyto bylo po jejím ukradení nebo ztrátě vlastnictví 
jejího. Takovýmto nabytím za vlastní přestává býti věc res furtiva; věc se 
tím očisťuje od diskvalifikace furlivity. 
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Ad 2. Podobně ustanovuje také čl. 306. v odstavci 2., že, -
My-li věci movité (opět nekradené a neztracené, čl. 306. in 
fine) ~~kupce u provozování jeho Živnosti zastaveny a ode
vzdány/) - nemf!~e býti na úkor poctivého příjemce zástavy 
neb jeho právních nástupců k platnosti přivá~~no dříve na věci 
vzešlé yl§1stnktví, prá~o zástavní neb jinaké právo věcné. 

Ve 3. odstavci čl. 306. rozšiř!!je se zásada tato pro dobro
volnou zástavu vyslovená také na zákonné zástavní právo ko
mi,ssionáře, 's' editora a dovozníka (čl. 374., 382., 409.). (Sporno 
jest, vztahuje-li se čl. 306. též na zcizení řemeslníky u výkonu 
jich řemesla pr,ovedená. Tendence čl. 273 . . odstavec 3 svědčí 

odpov~di záporné.) 

K Gís. 1 a 2: Dosah čl. 306. dlužno precisovati zejména v tom 
směru, že pod něj náležejí i případy, kde nabyvateli jest sice 
známo, že zcizovatel nebo zastavovatel není vlastníkem, kde však 
zcizení nebo zastavení děje se za okolností odůvodňujících pře
svědčení nabyvatelovo, že disposice ta jest vůči vlastn~ku opráv
něnou, ať důsledkem zvláštního práva osoby disponující, ať na 
základě svolení vlastníkova.2

) Poznamenati jest, že bona fides _ 
nabyvatele tu musí bý-ti v @bě jak ~:fcizení (zastavení), ta.k i_ ode
vzdání. Mala údes super.velliens non nqcet. _ 

II. Valně rozšířena jest ochrana poctivého nabyvatele při 
cenný'ch pa írech au orteur ři kterých odle čl. 307: platí 

. zásada zniiněná i tenkráte,- kdYž zciienT!·e~. 'z~stavení st.alo se 
třebas od nekupce, a když papíry ty byly ukradeny neb ztra
~ny.3 ) 

Pro Ol'drepapíry platí ve směru tom § 76 směn. zák. (dříve čl. 74 
sm. 1'.), resp. čl. 305. obchodního zákona; otázka o použití čl. 306. na rekta
papíry jest spornou, pro některé z nich, tak na příklad rektaakcii - jež má 
právě pro převod význam hmotněprávní - jest použití to zajisté na místě. 

J) Na zástavní právo soudcovské nelze čl. 306. II. vztáhnouti. Viz výše 
k čís. 1 lit. a) in fine. - Constitutum possessorium tu arci k odevzdání ne
dostačí. (§ 451 »vzíti v úschovu«.) 

2) Tomuto širšímu dosahu svědčí zejména ustanovení čl. 306. odst. 3, 
vztahujícího zásadu tu výslovně i na zákonná zástavní práva, kteréžto vzta
žení by při úzkém výkladu čl. 306. bylo pro praktické použití právě v těchto 
případech téměř bezcenným. - Korrespondentní předpis německého obch. 
zákona (z r. 1897) § 366 rozšířil ochranu 'Čl. 306. výslovně i na poslednější 
skupinu případů výše v textu dotčenou. 

3) Na Slovensku není rozdílu po stránce věcné. Arg. § 300, jenž se arci 
zmiňuje také o ordrepapírech. 
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III. 'Podle čl. 308. Eedo!ýkají se ustapovení článků 306. a 
307. předpisů p!áva občanS'kého, pokud jSQu prQ »držitele«, t. j .. 
na:byvaiele příznivějším~ (V příčině rozdílů mezi čl. 306. ohch. 
zák. a § 867 obč. zák. srov. výklad v Ran cl o v ě: Vlastnictví, 

§ 29, 6., vyd., str. 187.) 

.;,/-;v,.\.-:v.-<AA. IV. Předpisy čl. 309. odst. 1 a odst. 2 pod čís. 1 obch~ zák. 
1Jr->0vo..~ r neohsahují 'zásadní úchylky od práva občanského (cf. §§ 451., 

riv<n-IAM -
~,~ 452 obč. zák.). Vzhledem k 'zásadám občanskoprávním o nabytí 

práva zástavního není dále podle čl. 312. obch. zák. pochyby, že 
k zastavení iq:dosovatelný,ch pa,pírů cenných dostačí i přes usta
novení čl. 309. č. 2 odevzdání or<irepapíru i neindosovaného. Cit. 
čl. 309. odst. 2 pod čís. 2 upravuje případ t. zv. in d o s a m e n t u 
f i d u c i. á r n í h o, ~de _,~e př~vác!í vlastnictvÍ papíru k zabezpe
čení jndosatářovy pohl~dáv,ky (podobně jako při řfmské fiducii) ; 
zaplatí-Ii _se pohledávka tato, jest indos_atář poyinen papír_ vrá
titi (eve~t. zp~t!lým indosamentem), resp. učinil-li se zapravena 
výkonem práva z papíru, jest povinen vydati indosantovi pře
bytek (hyperochu). O případu tomto/) jakož i o t. zv. indosa
mentu »exekutivním« podle řádu exekučního srovn. též výklad 
ve právu směnečném. Sporno jest, zůstal-li v platnosti i za ,řádu 
exekučního dvorní dekret z 13. července 1789 č. 1133 sb. z. S. , 

udělující věřiteli , jemuž akceptovaná směnka zastavena, přímo 
ius exigendi. 5) 

Na S loven s k u získává se (podle § 304 obchodního zákona) zástav
ní právo k pohledávkám z obchodní knihy patrným tím, že odevzdá se vě
řiteli výtah z knihy, opatl'ený zastavovací doložkou ;1, že poznamená se za
stavení to v obchodní knize při pohledávce, o niž jde. 

§ 17. 

B. Kupeck.é právo zJstavl!!. s 'p.!ivl legovaným výkonem. 

I. Zákon obchodní poskytuje kupci ve čl. 310. a 31h pro
středky, učiniti se ze 'zřízené 'mu zástavy ruční za pohledávky 

, 4) Srv. o otázkách sem náležejících W e n i g: O náhradnictví ve právu 
směnečném (1916). 

. 5) ~ a n d a v »Právníku« z roku 1898, str. 205, pokládá ho za zrušený. 
Jmak T II s ch, Zástava ruční, ,str. 40, jakož i »Einfluss der Civilprocess
ge,setze«, 2. vyd. (1901), str. 137 násl., dále Pe t s che k v důkladné studii 
v »Jurist. Vierteljahresschrift« r . 1900 a K. Fl i e d e 1" v pojednání »0 exe
kuci na pohledávky z výplatných papírů dle § 296 ex. ř.« (1902; zvl. 'otisk 
ze »Zpráv Mor. Jednoty Právnické«), str. 30 k pozn. 47. 
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z oboustranného obchodu z3lse proti kupci mu příslušející za
~laceným cestou rych1ej š~ a spolu méně nákl~dnou, než tomu 
Jest podle _norem obecných. 

V příčině tohoto s m 'l u vn í ho (t. zv. konvencionálního) 
~upeckého práva zásťavniho: co do realisace privilegovaného 
různiti jest případ dvojí: ' 

1. P r ávo zj~ ~~odušené_ho so ~d!lího prodeje zá- Ut,~10 
s t a v y podle čl. 310'.: Stalo-li se zřížení ruční zást avy me'ii kupci" 
pro ohledávku z _oboust~anného obchodu ve forměi;emné 
může věřitel při prodlení dlužníko~ě (z~ji,sté i jen objektivním) 
us okojiti se ze zásta ' ani~ má kJOl!l.!l potřebí žaloby. Podá zde' 
totiž ' ouhou žftdost k~~h9d!!ímu soudu pro něho s;'~a přísluš-
nému předkládaje potřebná osvědčení, načež s~d :be~e- sly": 
šení dlužníka na nebez ečí věřitelovo nařídí ~prodej zastavených 
věcí resp. j ieh části. Exekuční prodej tento koná se podle § 4;:;-
uvád. 'zákona k obch. zákonu při jediném terminu podle předpisů 
o exekučních prodejích veřejně ohlášeném.--

v Mají-li prodány býti buď soukromé úpisy dlužní nebo . před

mety ceny bursovní resp. tržní, odpadá odhad vůbec; při jiných 
pi'edmětech provádí se jen, když buď , obě strany v tom souhlasí 
anebo str ana na odhadu trvající útraty jeho přejímá. Jak o po
voleni, tak i o výkon!:! prodeje má věřitel dlužníka J okud to lze 
p rovésti l ihned uvědomiti ' jinak ručí za n.~hradu škody. Jak čl:-
310., tak i § 47 zůstaly exekučním řádem nedotknuty (čl. XIII. 
čÍs . 9 uvád.zákona k exek. řádu) . 

Řízení o návrhu jest řízením mimo sporným. (Rozh. 3811/1924, 6078/ 
1926.) Není sice předepsáno, by odpůrce byl zprave!l soudem o povolení 
prodeje, nelze mu však upříti právo (§ 9 nesp. ř.), by se bránil, ať se již 
o povo~ení dověděl jakkoli. (Cit. rozh. 6078 /1926.) - Řízení podle čl. :'510. 
j:~t ,~ro:ést~ vpodle zása.d . nesporného řízenL K nepříslušnosti soudu jest 
prlhhzetI z uradu. PovolItI prodej jest věcně příslušným soud s pravomocí 
ve věcech obchodních, který by byl příslušný vzhledem k výši p ohledávk 
ve sporném řízení, tedy buď samostatný obchodní soud nebo okresní soud 
E!0 věci obchodní a, není-li jich, obch::>dní senát sborového soudu prvé sto
lice ~okud :e :ýče okresní soud. Místně příslušný jest ten ze jmenovaných 
~oudu, u nehoz by mohl býti žalován věřitel (arg. znění čl 310) (7664/ 
1927.) . . . 

v 2. P r á vo 'IQJ2,~~ <?-~2}! dní hop rod e jez á s t a v y podle ,~~, tl 
cl. 311. Byla-li mezi k.!!pci pr~pohledávky z oboustranného ob-
chodu zástava ruční zřízena _(formy listinné se , tu ~1evyžaduje: 
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jinak čl. 310.) a bylo-li při tom písemně ujednáno, že věřitel se _ 
může _bez zakroč~í soudního ze zástavy uspokojiti, smí věřitel 
při prodlení dlužníkově (i jen objektivním) 'zastavenou_ věc bez~ 
všeho soudního řízení dáti prodati. Zpravidla má prodej tento 
proveden -býti veřejně, tTdra~bou - (zejména od obce podle § 28 
ob. zříz., též ;ct~sensála podle § 29 uvád. zák. k zák. obch.);1) 
toliko tenkráte mají-li věci zastavené rcenu burrsoyn! nebo tržní, 
sme]l rodánL pýti té~ Ileyeřejně (»z ruky«), arci však obchod
ním sensálem anebo v nedostatku jeho úředníkem ku provádění 
dražeb oprávněný'm, a to nikoli pod cenou běžnou. O provedeném 
prodeji má věřitel dlužníka pod náhradou škody vyrozuměti. 

Také tento způsob prodeje - podstatou exekučního - zůstal 

nedotčen novým řádem exekučním (cf. čl. 1. 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). 

J.sou-li_ t~ podmín)~.Lpro oboji právo (čl. 310. a 311.) , má 
věřitet~aj}s!é_ volpu.2

) 

II. Z v 1 á š t ním i p í' e d p i s y rOZSlreno bylo použití výhod ve čl. 

310. respektive 311. stanovených i na p i' í pad y dal š Í, a to tyto : 
a) Podle nařízení státního a justičního ministerstva :'. 28. října 1865, 

č. 110 ř. z. (čl. 3.), mohou ústavy dohledu státnímu podléhající,_j~ž _ podle 
stanov zab' a'í se 'ednáními úvěrními, uspokojiti ·se z ručních zástav zří

zených jim pro pohledávky z jednání těch, po vůli své ·buď podle .čl. 310. nebo 
čl. 311., i když nejsou tu podmínky ve článcích těch požadované. 

- b) Mimosoudní prodej zástavní odle čl. 311~může býti podle § 15 
(bursovního) zákona z 1. dubna 1875, Č. 6'7 i. Z., proveden při bursovních 
obchodech zástavních, prolon ačnÍcl!. a stravných (kostgeschafte), když 
nedostává se podmínek ve čl. 311. vytčených.S ) 

1) Sporno jest, zdali prodej provésti může i notář; dovoláváno bývá se 
zejména § 183 lit. c) starého not. řádu z r. 1855, jenž ovšem předpokládá 
vlastnost notáře jako soudního komisaře. 

2) Na Slovensku odpovídají cit. článkům ustanovení §§ 305 a 306 v zá
kladní zásadě souhlasná. K tomu přistupují jednak § ·307 ukládající věřiteli 
při konkursu dlužníkově povinnost zpraviti podstatu o prodeji a vydati jí 
přebytek výtěžku, jednak § 308 vyslovující, že při postoupení zajištěné po
hledávky pokládá se zástavní právo jen tenkráte za postoupeno, když byla 
ruční zástava sama odevzdána. 

3) Jsou to spekulační obchody bursovní. Právní povaha působí konstruk
tivní obtíže; karakterisovány bývají jako přijetí cenných papírů »v zástavu« 
(»ve stravu«) s povinností zástavního věřitele navrátiti v určit)' termin 
tutéž kvantitu papírů oproti zaplacení zástavní summy s úroky a dalším 
určitý;m procentem (»stravné«, »Kostgeld«) nebo pojímají se jako dvojí 
kombinovaná smlouva trhová: t. j. koupě určité kvantity cenných papírů 
k dodání ihned resp. v blízkém terminu se současným prodejem téže kvantity 
papírů těch k dodání pro termin pozdější za cenu o něco vyšší, tedy jakási 
koupě určité kvantity cenných papírů na čas. - Srv. též níže § 29. 
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:) Rovněž m~jitel koncessionované živn?sti zastavárenské může podle 
§ 4 za~ona z 23:. brezna 1885, č. 48 ř. z., realisovati ruční zástavní právo za 
pohledavky ze zlvnosti jeho vzniklé i bez dalších podmínek odle čl. 310. 
nebo čl. 311. -

v d) Podle § 34 zákona o skladištích veřejných z 28. dubna 1889, čís. 64 
r: z., pro~ádí .se prodej uloženého zboží se strany majitele warrantu, respek
tl.~e v prvmho mdosanta warrant vyplativšího (§ 32), jakož i se strany skla
dlste za podmínek § 33 ve formách čl. ~11. - Viz též výše § 12. 

ve) Podle § 33, odst. 6. vládního nařízení republiky československé z 12. 
kvetna 1919, čís. 246 o organisaci Bankovního úřadu měl Bankovní úřad 
minis~er.~tva financí a podle § 123, odst. 6. zákona ze 14. dubna 1920, č. 347 
o vakclOve bance cedulové má tato banka právo, není-li lombardní zápůjčka 
vcas zaplacena, prodati zástavu buď celou nebo z části i bez vědomí dlužní-
kova a bez soudního zakročenÍ. . 

III. 91. 312. odst. 2 zůstavuje pO!1žití norem občansko-práv
.!!Ích - podobně jako pro zřízení zástavního práv!), kupeckého 
(viz výše § 16 sub IV.) - také ro jeho výkon' i mů~že věřitel 
voliti co do výkonu zástavního práv; po;tup ~'bčansko-či ob
chodněprávní; privileg~v~ný způsC!b výkonu výše uvedený není 
mu zá'konem uložen, nýbrž <:lán jen k disposici. 

§ 18. 

c. Kupecké právo zadržovaCÍ čili relltenčnÍ. (čl. 313.-316.). 

. 1. Obchodní zákon uděluje kupci pro dospělé p'ohledávky 
Jemu proti jinému !.<:~:Qei ~z~~.!L~ oboustranných obchodů mezi 
nimi uzavřených (tedy nikoli pro pohledávky nabyté na př. 
cessí) právo zadržovací ke všem movitým věcem a cen
ným papírům dlužníkovým, které s vůlí tohoto na základě ob- . 
chodú v detenci jeho se dostaly, pokud věci ty u sebe ch;vá 
anebo jinak, zejména cennými papíry t. zv. odevzdacími D>tra
dičními«), jako jsou konossementy, listy náložené (nakládací) a 
skladní, jimi může disponoyati (čl. 313. odst. 1). Právo toto však 
věřiteli nepřísluš~l byla-li by retence v odporu s příkazem dluž
níkovým před odevzdáním .předmětů těch věřiteli nebo při ode
~z~,á~í uděle~!~ resp. se zá va:zkem od věřitele převzatým, smě
rUJ1Clm k urcltemu zachování se co do předmětů těch (čl. 313. 
odsta vec 2). 

P~uto_ tak zV<l:nou ~d i.I_eJ<: t i v u« nespadá každá vázanost věřitele 
ke vrácení; resp. k vydání věcí oněch, stihající jej- jiŽ -;- obligačního p~~ě-
ru, na základě jehož věci ony obdržel; vždyť již sám pojem »zadrženÍ« (re-

Prof. Dr. Karel Hermana-Otavský, o Obchodech, 5 
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tence) . předpokládá, že detentor má právní povinnost vydati věc detinova: 
nou. I může tudíž zadržena Qýti věc půjčená nebo pronajat.á po uplynutl_ 
doby, na k!e!'ou půjčena nebo pronajata; nikoli však, bylov-li u~edn,á~o, že 
má po skončení poměru odevzdána býti osobě třetí, nebo ze ma by tl cho
vána pohotově k vyzvednutí nebo k jinaké disposici. Možno retinovati věci 
dané ke správce nebo k úpravě, není-li ujednáno nebo z okolností patrno,. 
že věci spravené nebo upravené bude hned zase zapotřebí. (Rozdíl: správka 
luxusního kusu nábytku, správka bicyklu, automobilu - ovšem s výhradou 
odchylných projevů.) Komisionáři odpírá se zadržovací právo na zboží do
komise daném v rozhodnutí Nejvyššího soudu čís. 2617/1923 sb. V áž. 

Poznamenati jest, že retenční právo nab é nezaniká tím, že vlastnict~í 
na věcech retinovaných p~šI9_ n~ os()bu jinou. Tak také rozhodnutí N eJ

vyššího soudu čís. 2457/1923. 
Retenční právo nelze uplatniti pro pohledávky nabyté postupem, tře-

bas se postup stal se souhlasem odpůrce (3392/1924). 
Pokud jest potřebí kvalifikace obchodu jakožto podmínky pro vznik 

retenčního práva, dostačí, jde-li o obchod pomocný podle čl. 273. o. z~ 

(5539/1925) . 
Ten kdo byl dříve oprávněn k zadržení věci, nemá nároku na dra-

žební výtěžek, byla-li věc exekučně prodána ve prospěch Jme na ní váz
noucí, exekučním zástavním právem vybavené pohledávky. (9382/1929.) 

Jisté obmezení zadržovacího práva vysloveno v § 9 zákona čís. 241/1924-
o 'povinnostech bankéřů při úschově cenných papírů: Komu od bankéře vy
dány cenné papíry v jeho úschově jsoucí za účelem v § 9 I vytčeným, nebo 
kdo byl od bankéře pověřen výkonem příkazu bankéři daného k opatření cen
ných papírů, a obdržel od něho povinné sdělení, že jde o papíry cizí, resI?ek-· 
tive o opatření na cizí účet, může na papírech takto vydaných resp. skrze 
něho opatře~1ých uplatniti své zadržovací (jakož i zástavní) právo jedině pro 
takové pohledávky za svým příkazcem (ukladatelem, respektive zástavním ... 
dlužníkem), které na základě toho příkazu vznikly. - Srv. též výklad níže: 

v § 32 II lit. a). 

2. Podmínky uvedené uvolněny jsou pro 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) ; tu lze 

. totiž provésti retenční právo i pro pohledávky posud nedospělé, 
jakož i tenkráte, je-li retence v odporu s »direktivou« vý,še. 
zmíněnou ač-li v době odevzdání předmětŮ, re,sp. podjetí se , - - -- ... , 
závazku nejistota dlužníkova ještě nenastala anebo věřitel o nI. 

ještě ney~děh (čl. 314.). 
3. Retinující věřit~ má právo - jestliže ho dlužník přes 

bezodkladné vyrozumění o retenci jinak včas nezajistí - žá
dati žalobou u svého příslušného soudu ... (čl. 315. obch. zák., čl. 
VI. čí;'--5 uv-. . zák. k jurisdikční normě) za prodej věcí renno-_ 
~ých~ aby se před jinými věřiteli dlužníkovými z výtěžku za-
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placena učini,l. U výkonu rozsudku o žalobě vyšlého nařídí se 
exekuční p~odej,- v příčině jehož jest obdobně zajisté použiti též 
§ 47 uvád. zák. 

4. Prakticky důležitým důsledkem retenčního práva jest, 
že podle § 10 odst. 2 konk. řádu 'Z 10. pr.osince 1914 jest k re
tenčním právům hledětt v kOl}kursu jako ,ke právům zástavnín; 
(srovn. též § 44 uváděcího zákona). - -

5. Poznamenati jest, že odle ~l. 316. múže býti právo re
tenční úmluvo!1 stran i vylou~eno .. 

ústavy výše v § 17 II. pod lit. a) zmíněné mohou podle zvláštního 
předpisu čl. 3. tam citovaného nařízení z roku 1865 vykonati retenční právo 
na věcech dlužníka, jenž na základě statutárních obchodů v detenci jejich 
vešly, i tenkráte, když dlužník není kupcem a pohledávka nevzešla z ob
chodu oboustranného; při tom se tu chrání poctivý věřitel také podle čl. · 

306. a 307. obchodního zákona, ač předpisy tyto jinak pro nabytí retenčního 
práva nepldtí. 

Retenční právo uznává nyní - arci v dosahu odchylném - také § 471 
občanského zákona (nového znění), ' dále pak § 10 zákona o smloúvě po
jišťovací z 23. prosince 1917, čís. 501 ř. Z., v příčině pojistky při pojištění 
na cizí účet, kterýžto § 70 však náleŽÍ mezi předpisy tohoto zákona, jichž 
účinnost jest na neurčito odložena. (Srv. níže § 19 těchto výkladů in fine.) 
Blíže pojednáno o tomto případu ret. práva v mém »Soukr. pojišť . právu 
čsl.« str. 160-162. 

N a S loven s k u upraveno jest zadržovací právo v §§ 309 a 310 způ
sobem v podstatě souhlasným, jen s uvolněnými některými podmínkami: ze
jména připouští se tam retence vůbec pro pohledávky z obchodních jednání 
vzešlé; retence pro pohledávky ještě nesplatné obmezena jest arci na po
měr mezi kupci z oboustranných obchodů. 

5* 
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HLAVA Ul. 

Uzavření obchodů. 
(čl. 317.-323.). 

§ 19. 

1. článek 317. vyslovující pro obchody zásadní volno~ :~f~ 
~ jest normou jen dispositivní; pokud_v~aLstran~ n~ u~!.':e 
formě obchodu se neusnesly, platí výjimky_ ze zásady teto J,,~l:: 
kde -tak stanoví zákon opchodní sám anebo předpisy pozdeJsl 
zákon~ obchodnín~u ~ tom směru derogující (čl. 317. odst. 2). 

Sporno jest, zdali jest zákona z 25. če:vence ~871, ~ís., 76 i'. z. (for~~a 
notářského aktu), na obchody použiti. Kladne Odpovlda zeJmena C a n st e 1 .1, 

(L h b d HR II str. 105). Zákon sám nezmiňuje se o obchodech, neob-e r.. ." r f 
sahuje tedy derogace článku 317.; arci však ,~řijde v, ú:~hu: .zda 1. ~rm: no-
tářského aktu má v některých případech ucel chram~l zaJmy, Jez vyzna
mem svým převažují zájmy sledované zásadou volnosti form y, vyslcvenou 

ve čl. 317. (Jus cogens vyššího řádu.) . 
Poznamenati jest dále, ze zmíněná zásadní neformálnost "vztahuJe s~ 

zajisté i na vedlejší úmluvy, jakož i na »obchodní« jed~ání~ jez smlouvann 
nejsou, jako na příklad offerta, výpověď, plná moc, ratIha?lce. ,. 

Z judikatury Nejv. soudu k čl. 317.: Byl-ll (darovacl) slIb 
důchodu učiněný zaměstnavatelem bývalému zaměstnanci obchodem na stra~ 
ně zaměstnavatele podle čl. 273, nebylo vzhledem ke čl. 317. k platnostI 
a žalovatelnosti slibu zapotřebí zřízení notářského spisu. (7197 /1927.) -

Pro povahu záruky jako obchodu nerozhoduje, .zda, jest o.bchod"em s~louva: 
která měla býti zárukou upevněna. K platnosti zaruk,y ~est t~eb: ~lse~~l 
formy, není-li sama záruka obchodem. Pouhé tvrzem, :e praV!ll Jedn~m, 
při němž byla záruka předsevzata, jest obchodem, ne~l o s~be :vrz~mm, 
že byla obchodem záruka. (8756/1929.) - Rukojemstvl nev~z:.~uJe plsem: 
né formy (čl. 317.) jen tehdy, je-li samo o sobě obchodem, ať JIZ ~a.strane 
věřitele nebo rukojmího neb obou; nespadá však pod čl. 317, nem-lI samo 
obchodem třebas zajišťuje obchodní dluh. (8941/1929.) - Pro smlouv,: ru
kojemsko~, kterou prodávající firma uzavřela k zajištění v své yohledavky 

z obchodního prodeje, platí domněnka čl. 274, že byla uza-;rena ~a~o smlou
va náležející k provozování obchodní živnosti. Toto ru~oJemstvl".J~S~ samo 
o sobě obchodem na straně prodatele a jest na tento prlpad pouzltI cl. ~17. 
(8959/1929.) - I když postup pohledávky byl darováním, nebylo k Jeho 
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platnosti třeba formy notářského spisu, byl-li postup sám obchodem. Právní 
domněnka čl. 274. jest vyloučena jen tehdy, je-li podle povahy právního 
nebo podle okolností případu nepochybně zřejmo, že smlouva nemá s pro
vozem živnosti nic společného. (8972/1929.) 

\ 

2. čl. 318.-320. jednají o prohlášeních smluvních (offertě 
a akceptaci). Kdežt~Č1. 318. není úchylkou vůči -o b čan;kém u
právu (§ 862), obsaženy ve čl. 319. a 320: normy od občanského 
práva z části se rŮ'znící: , E. .(.,'j... ~ 

a) Při offertě mezi nepřítomnými učiněné (t. j. takové, k níž 
podle patrného úmyslu nelze očekávati odpovědi bezprostředně 
následující) jest offerent k offertě potud vázán, pokud smí oče
kávati dojití odpovědi při řádném, včasném její odeslání; při 
odhadu doby této smí offerent ~dpokládati, že offerta jeh u 
v č a s ke pr~t-i§Faně doš1a; ne rodlužu' e se tudíž jeho váLa
nost tím, že dodání ~~ opozdilo: 91. 319. odstavec 1, jehož usta
novení pojato třetí dHčí novellou v nový text § 862 obě. zák. 

Požadavek »ř á d n é h 0« odeslání (ordnungsma:s'Sige Absendung) vzta
huje se zejména na volbu prostředku sdělovacího. (není-li ve směru tom 
výhrady se strany offerenta, bude zpravidla voliti prostředky offerentem 
samým použitý; eventuelně l'ozhodnou bude i usance.) V č a s (»rechtzeitig«) 
odeslána jest odpověd', stane-li se tak, jakmile to řádný postup vyřizovací 
se zřetelem k povaze resp. obsahu učiněné nabídky připouští; obratem pošty 
bude dlužno odpověděti, pokud tu nejsou okolnosti oduvodňující přiznání 
jakési lhůty akceptační. 

Za neučiněnou pokládá se offerta, jestliže od volání jej í do- j 

jde ke protistraně (»oblátovi«) buď dříve _nebo nejpozději so~
Čai:>l1ě s ní (čl. 320. odstavec 1). 

»Dojitím« ,»zug~hW rozuměti jest tu dodápí zprávy oblá
tovl resp. jeho zřízenci ku přejímání zpráv ustanovenému; ne
třeba i zvědění obsahu jejího; přijato tedy stanovisko theOl'i~ 
dodav~cí (Empfangstheorie, ZusteUungstheorie). 

(Za dodání v tomto smyslu pokládati dlužno zajisté i vložení nabídky 
do oblátovy dopisové schránky, arci však v době, kdy výběr lze ještě oče
kávati, tedy zejména v obchodních hodinách.) 

. b) Aby "Rfišla sm.}ouva k _míst!!, musí akceptace dojíti k offe
cent.ovi arei ještě v době :~ho vázanosti k_ offe_rtě (to vysloveno 
h1plicite ve čl. 319. odstavec 2; s,rv. nyní § 862a, větu 1. obč. 
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zák. nového znění) ; dojde-li později, A~vz.!!iká smlouva, leč v . e
din~m případě ve čl. 319. odst. 2 stanoveném: pakli toti'ž akce~
taée ~Č2S odeslaná sice dojde opozděně, avša~ offe~ent Vv me~,l~ 
d'1hí aneb ihned po obdržení jejím neoznámIl protlstrane SV?.J. 
~tu od (}ffel ty. Včasné odeslání akceptace musilo se tu statI 
s hlediska no·rem ~ub Iit. a) vytčených, t. j. v čas po včasnérn 
doj;.tl offerty ve smyslu čl. 319. odst. 1. Také ustanov:ní čl. 319. 
odst. 2 lJojato nyní v § 862a obč. zák. s dodatkem, ze navrho-
vateli m~ilo býti patrnÝl!l včasné odeslání akceptace. . 

}lovněž ak~0ptace vokládá_ se 'za neučiněnou, jesthže, od
volá~~;í k -offerent!:l došlo buď~roveň .E.. .!!í anebo před m (čl. 
320. odst:tv.:r. 2). 

Pi'ed is vy' še uvedenými nenC~rci vyloučeno, aby offerent dobu váza-
'P y , v V' v .. ' b V ' k 

nosti ve své offertě sám vymezil. To nyní vyslovne prlpousLl o c. za . 

;-~ 862 vět;; 1. nového znění. 

3. O účinnosti smlouvy inter absentes již vzešlé ustanovuje 
čl. 321.; určuje totiž praesumptivní počátek, právEích _ ú~i~kÚ 
smlouvy na dobu, kdy akce tace k odeslám _ byla <?<Jevzdan~ , 
t. j . na dobu, od které potřebí jest k dopravě" D:~ceptac: ~ .~ff~
rentovi již jenom spolupůsobení se strany t reb .. ,Ne~l-h Jmal( 
stranami stanoveno, latí tudíž .p r a ~ 's u mp t I vnl ret r 0-

tra k cep r á vn í ch ú čin k ů smlouvy na dob~~ře~ její J!er-

fekcí. 

4. Ustanovení čl. 322. jest důsledkem povahy smlouvy jakožto obou~ 
str'anného konsensu a ~ení zvláštností vůči právu občanskému. Srv. arCl 
nyní § 2 zák. o smlouvě pojišťovací (níže pod č. 6). 

5. Určitý připad nabídky ke smlouvě ~.an.~~tní, 
totiž příkaz (»Auftr3ig«), jakožto obchod se kvahflkuJICI (cf. 
nadpis před čl. 317), k up ci uděleI!Ý_ podléhá 2vlá~tnímu před-

. "1 323 Předpokládá se tu že huď jest meZI offerentem 
plSU C. .--! ' ., d 
(ať 'k~Pcem ať nekupcem) a oblátem (kupcem) ~poJenI ob~~o -
ní anebo ž~ se oblát (kupec) offerentuk vyřizování takových 
příkazů nabjdl. Ve případě takovém pl~tí totiž to!?: , 'i--

. a) mlčení oblátovQ... pl9-tí tu po ~a~onu za prl] etJ manda"u 
(zákonný praejudic, nikoli pouhá dO'mněn~a) ; v" ,,, 

b) i odmítaj~ _p!íka~ jest oblát povmeI!, pr"edn:et,y 's Prl
kazem 'zaslané na útraty offerenta - pokud za ne ma uhr.adu a 
jemu to bez újmy jeho možno jest - pled. škodou uchovah; 
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c) oblát rpá J;éž právo žádati II o!?chodního soudu (zajisté, 
že pro něho příslušného), 3iby nařídil uložení 'zboží ve veřejném 
skladišti aneb II třetí osoby až do disposicí vlastníkových. 

článek 323. jest zvláště raktick 'm říka~.!!_J{QIpi~_io-

-p~ři uděleném_ (čl. 360. sL). 

Poznamenati jest, že norma čl. 323. nedopouští analogického rozšíření 
přes meze přesných podmínek v ní vytčených. Není tím arci vyloučeno, že 
by i v jiných případech mohlo pasivní zachování se oblátovo považováno 
býti za prohlášení akceptační, kdyby z provázejících je 'skutečností nutkavě 

se úsudek tento podával lml~ní konkluclentnil; rovněž jest pro poměry 
obchodní zhusta praktickou t. zv. akceptace realisační (nastávající přímým 
Splněním offerty) resp . akceptace »tichá«, jakou má na zřeteli na pře § 151 
německého občanského zákona. (Strovn. k tomu Právník, 1908, str. 50). Sem 
náleží nyní § 864 obě. zák. v novém znění III. dílčí novellv 

6. Zvláštnosti některé stanoví nyní z á k o n o Q...o ji š ť o v a c í sml o u- 14~ 1~4 
v ě z 23. pro s in c e 1917, č. 501 ř . z., jímž vy;střídán byl s jistými změnami 
t. zv. pojišťovací řád vydaný cís. naŤ. z 22. listopadu 1915, č. 343 ř. z. Pod 
zákon cit. spadají pouze smlouvy pojišťoven zákonně zřízených a k provozu 
připuštěných (§ 164 I); některá odvětví pojišťovací (pojištění námořní, sloso-
vací a zajištění) jsou z platnosti jeho vyloučena. Předpi's § 164 II pojišť 
řádu prohlašující za obchody také pojišťovací smlouvy vzájemných pojišťo-
ven, nebyl v zákon z r. 1917 převzat. 

Podle zákona o smlouvě pojišťovací platí pro uzavírání pojišťovací 

smlouvy tyto zvláštnosti: 

a) Podle § 1 odst. ti jest návrh na uzavření pojišťova~í :smlouvy zá
vaznou nabídkou jen, obsahujeJi ,návrhový list k něll!.l! .použitý všeobecné 
podmínky pojišťovací _ aneb<? byly-li podmínky tyto navrhovateli před učině..: 

ním návrhu odev'zdány. ' 

b) V § 1 odst. 1 3 a,;;4 ustanovuje se, není-li kratší určena, pevná lhůta 
vázanosti pro návrhy učiněné pojistiteli k uzavření, prodloužení nebo po
změně smlouvy (14 dní; má-li pak předcházeti lékařská prohlídka, měsíc); 
lhůtu delší stanoviti lze jen písem"il§~ ujedná~ím -;kalendářovým urče~ím 
posledního dne. 

c) Podle § 2 odst. 1 pokládá se obsah pojistky od návrhu odchylný za 
schválen navrhovatelem, kdy!. tento ve l}1ůt~ Jll~í~ní po obdržení pojistky . 
spolu se zprávou pojistitele § 2 odst. 2 vyhovující nepodal odporu. Nevy
hověl-li pojistitel cit. předpisu o zprávě, přichází smlouva k místu podle 
návrhu § 2 odst. 3. (Srv. k tomu: Herm~nn-Otavský v »Právníku« 1908, 
1916, též »Soukr. pojišťovací právo čsl.«, str. 82 násl.) 

P'Oznamenati jest, ' že cit. §§ 1 a 2 náležejí mezi předpisy zákona 
o smlouvě pojišťovací, jichžto účinnost byla na neurčito odložena. (čsl. 

vládní naříz. z 9. pr0'since 1919, č. 652 Sb.) 

P o zná m k a. Na Slovensku platí §§ 311-320 v podstatě s právem 
vše ob. obch. zákona souhlasné. 
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p o zná m k a o n e ob jed n a n Ý ch z á s i I k ách. 
(Srovnej též Právník, 1926, str. 34.) 

Zásilky takové jsou častým zjevem v životě obchodním a hospodář

ském. Vyskytují se zejména při zboží drobném, zvláště při knihách, časo
pisech, také při losech věcných loterií, až příliš se množících. úsilí nabÍze
jících o odbyt zboží osvědčuje se tu zhusta prohlášením již v nabídce ob
saženým, že nevrácení zásilky, třebas do určité lhůty, bude pokládáno za 
přijetí nabídky, nebo také prostě zasláním upomínky o zaplaceni, která se 
po čase důrazněji opakuje, po případě s pohrůžkou právního vymáhání 
pohledávky a s prohlášenim odmítajícím i dodatečné vrácení zásilky. 

Po právní stránce jest tu zdůrazniti, že p o u h é nevrácení zásilky 
neobjednané, resp. pouhé passivní zachování se adresátovo o sobě nikterak 
ještě k tomu nestačí, aby nabídka byla pokládána za přijatu adresátem, 
a to ani tehdá, když offerent při nabídce nebo později prohlásil, že bude ne
vrácení zásilky nebo mlčení adresátovo pokládati za přijeti nabídky. Pouhé 
mlčení, pouhá pasivita obláta, t. j. toho, kdo nabídku obdržel, má právní 
význam přijetí nabídky jen v případech v zákoně vytčených; v obchodním 
zákoně sem hledí pouze čl. 323., týkající se nabídky mandátní, učiněné kupci 
a také tu jen za dalších ještě podmínek v zákoně přesně vytčených. 

Ovšem jest možným též konkludentní přijetí nabídky, přijetí »mlčky« ; 

toto však nezáleží v pouhém mlčení, nýbrž offerent by tu musil proká'zati 
okolnosti, odůvodňující úsudek o akceptaci nabídky, tak na př., že adresát 
tak disponoval zá;silkou ho pošlou, že při uvážení všech okolnosti nezbývá 
rozumný důvod pochybovati o tom, že disposicemi těmi byla projevena jeho 
vůle akceptační (t§ 863, odst. 1. obč. zák.).1) Takováto situace se však ne
tvoří již, pouhým nevrácením zásilky; toto může míti příčinu na př. v ne
přítomnosti adresáta, v jeho onemocnění, založení zásilky, v návalu prací 
a j. Adresátům intensivně zaměstnaným nelze imputovati ani, aby pečovali 
o včasné vrácení neobjednaných zásilek, zejména když se nehodí ke prosté
mu vhození do poštovní schránky, ani aby odpovídali k bezdůvodným upomín
kám platebním, když jim čas jejich stačí sotva k vyřízení nejnutnější kores
pondence. 

Ovšem dlužno obecenstvu ciůtklivě odporučiti, aby vrac~lo zásilky ne
objednané, nemá-li úmyslu přijmouti nabídku, a to zejména, pokud jde 
o zásilky cennější nebo periodické, avšak rávního závazku _ a.,dresátů k opa-_ 
třením v~~ěI}l_ t~~e!ze d.,9vozovati z pou,!lé!:o fa~ta reální nabídky ~im 
učiněné. 

Ano ani povinnost opatrovati neobjednanou zásilku nevyplývá pro 
adresáta z jejího podání; zákonem (cit. čl. 323 obch. zák.) ukládá se oblátovi 
jako takovému jen ve zcela výjimečném případě, za zvláštních podmínek 
v něm vytčených. I ručí tudíž adresát neobje<;lnané zá!silky za poškeznÍ její 
jen podle zásad o , ručení v mimo smluvních poměrech, tedy zejména ex de
licto, při čemž průvodní břímě tíží offerenta. 

1) Takovýto objektivní projev akceptace by mohl býti spatřován na 
př. v tom, že adres sát knihu k nákupu mu nabídnutou rozřeže nebo že 'v ní 
poznámky činí, se na ni podepíše a p. 
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Obchodnictvu jest doporučiti, nechce-li nésti risiko eventuelní ztráty 
exemplářů bez objednávky rozesílaných, resp. je obětovati jako exempláře 
reklamní, by offerovalo, jak 'se to rovněž zhusta děje, jen prospektem s při
pojením odpovědního formuláře. Každým způsobem by mělo býti vyvarováno 
se prohlášení, ukládajících adresátu vrácení zásilek pod právními důsledky 
jednostranně diktovanými. Jsou to prohlášení právně nemístná. 
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.HLAVA IV. 

Plně~í obchodů. 
(čl. 324.-326. ) 

§ 20. 

1. O mí 's tu p I n ě n í čili p ln i št i. Podle čl. 324. dlužno 
- nevyplývá-li 'ze smlouvy, 1 ) z povahy obchodu anebo z úmyslu 
kontrahentů cos jiného - lni-ti obchod na mí-stě tom kde dluž
ník v době uzavření ~loUVL svůj obchodI!í závod 'měl, resp.
v ne~ostatku tohoto bydlel (t. zv. zákonné plništ~ gesetz,lichcr 
Erfiillungsort). Výjimka platí pro případ, Že odevzdati jest urči
tou věc, která v době uzavření smlouvy s vědomím kontrahentů 
j~st na místě jiném: tu ITl~~e totiž odevzdati věc na tomto místě 
(locus rei sitae . při uzavření smlouvy) . (V občanském právu 
srv. nyní - s výhradou jistých rozdílů - v podstatě souhla>3-
nou základní zásadu v §§ 905, odst. 1., resp. 1420 obč. zák. ve 
znění třetí dílčí noveUy) . 

Dluhy obchodní jsou tudíž zpravidla dluhy t. zv. v il? ě r
čím i (o4nosnými Holschulden), t. j. věřitel má si pro plnění 
- není-li jiná vůle stran patrna - do závodu resp. bydliště 
dlužníkova přijíti, tedy plnění u dlužníka vybrati. 

Závod, resp. bydliště dlužníkovo jest zákonným plriištěm 
zejména též při dluzích pell ě 'ž II Ý c h (ar.g.: čl. 325., odst. 2.) ; 
arci však tu 'zákon obchodní ve čl. 325., odst. 1. ukládá dlužnÍ
kovi - nejde-li o dluhy 'z cenných papírů na řad a na majitele 
znějících - zvláštní p o V! n n o s tJ_ toti'ž, že dlužník má (pokud 
cos jiného ze 'smlouvy, z povahy jednání nebo z vůle kontra
hentů nevyplývá), na vlastní nebez ečí ~-.!Í_tr~ty opatři
ti dodání částky peněžité věř i tel i do mis ta, kde tento v době 
uzavření smlouvy měl 'Svůj závod, resp. v nedostatku jeho své 
bydliště. K tomu srv. nové znění § 905, ods-to 2. obč. zák., kdež 

1) V tom směru jsou praktiokými typické zhusta doložky ve smlouvách 
zvláště trhových. Srv. čl. 345. II a výklad níže v § 22. ~ 
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ještě dodáno, že věřitel, jenž změní bydliště po vzniku . pohle
dávky, nese způsobené tím zvýšení nebezpečí a útrat. 

Výjimk2, platí, jak zmíněno, ři dluzích z ordre- au p_or1eur~

papírů, resp., jak říci dlužno, z cenných papírll t. zv. presentač
ních vůbec, při nichž na~ěřiteli jest, aby presentací papíru se 
Q~lnění u dlužníka resp. v ustanoveném místě platebním hlásil. _ 

Poznamenati jest, že ustanovením Čl. 325., odst. 1. neměnL 
se ro peněžné dluhy zákonné plni@tě ve ~mys)u čl.: 324., jak 
vý,slovně se ve 2. odstavci čl. 32·5. vytýká; těžiskem čl. 325. jest, 
že nebezpečí ztráty_~~ilky _na doprayě, jakož.J útr~ty 
dopravy (porto) stihají zde d I u žní k a, třebas odesláním z mí
sta svého závodu, resp. bydliště již plnil. TedL jeD v těchto . 
směrech! p..9kud_ jde totiž o útraty a :Q.eb_e'~pečí zásilky, označiti 
lze peněžné dluhy obchodní za dluhy po zákonu přínosné , (do
nosné) čili doručné (Bdngschulden). 

Byl-li dle povahy obchodu dlužník povinen zaslati dlužný peníz do vě
řitelova bydliště, jde ztráta peněz z peněžního do'pisu na vrub dlužníka: 
Rozh. nejv. soudu č. 2558 (r. 1923) úř. Sb. 

Plništěm (ve smyslu čl. 324) řídí se také i míra, váha a valuta pro 
plnění rozhodná. čl. 336., § 905 obč. zák. 

Platnost »zákonného místa plnění vyloučiti lze arciť úmluvou stran 
(ať výslovně, ,ať »mlčky« : »Natur des Geschaftes, Absicht der Kontrahen
ten«); nedostačí k tomu však jednostranné prohlášení po uzavřené již 
smlouvě, zejména na· př. fakturou zaslanou po nastalé již perfekci smlouvy. 

Vzhledem k § 88 II jurisd. normy (srv. bližší u O t t a, Soust. úvod I , 
str. 142 a Hor y, čsl. civ. právo proc., I, str. 194 sl.) jest souditi, že kJ!jed
nání plniště dostačí_ při obchodech uzavíraných osobami prqvozujícími ob
chodní živnosti již ex lege pouhé přijetí fakJury z?-slané se zboŽfm nebo před 
jeho dojitím a obsahující doložku, že na určitém místě !Eá býti _,plněno a že 
může tamtéž býti žalová~leč že proti dol~Žc; nebo vůbec fa],rt}lře byl na
mítán rozpor se s~louvou, nebo že faktura bez poznámky' vrácena, nebo 
fakturovaná zásilka jako neobjednaná byla odmítnuta. Kdyby faktura obsa
hovala jen doložku o mí'stě 'splatnosti, neplatilo by místo to za ujednáno již 
proto, že faktura bezvýminečně přijata. Otázku konklu~nce bezvýhradného 
přijetí poso:~lditi by tu bylo zcela samostatně. 

II. O č a se pln ě n í jednají čl. 326.-334. Jsou normy in
terpretační 'srovnávající se do jisté míry zejména s některými 
předpisy směneč1i1ého řádu resp. směn. zák. článek 326. jest 
v zásadní shodě s § 904 občanského zákona. Ke čl. 327., od
stavec 2. srovnati jes;ť -~l. 3D, 'směn. ř., resp. § 28 směn-o zák., ke 
čl. 32ft pak čl. 32. s~ěn.' ... ř:- re~p. § 30 směn. zák., ke čl. 329.:. 
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předpis čl. 92. ,směn. ř. resp. § 99 směn. zák. , nyní též 3. větu 
~~1 § 903 obč. zák. nového znění ; výhradu z čl. 329. obsahuje arci 

čl. 330., týkající se případu, že nedělí nebo svátkeIll ko_nčí _se 
Ov) lhůta, za kteréž, tedy před uplynutím jejím (»innerhalb«) plniti 

dlužno - kdež pak nejpozději plniti jest v poslední její všední 
den. 

úchylkou od § 903. opč. zák. (podle jehož nového znění na
Istávají účinky nesplnění nebo mory teprve uplynutím posled
ního dne lhůty a, je-li to neděle nebo svátek, teprve uplynutím 
nejbližšího všedního dne) jest ustanovení čl. 332. určující pro _ 

ti l lnění obyčejnou_obchodn! dobu den_ní _(»obchodní hodiny«). 

{2lánek 334. jest úchylkou od § 141,3 občanské!1o zákona ; 
dlužník smí zde totiž 11.!itj i př~g_určenou dobou §platnstiL . e-li 

:.-) odklad plnění na dobu tu 'stanoven. výhradně v jeho zájmu; dis
kont (rabatt) si arci nesmí sraziti, leč by ho k tomu úmluva neb 
usance opravňovala. 

v § 17 zákona o smlouvě pojišťovací z 23. prosince 1917 vztaženy před
pisy čl. 328-330 obch. zák. ku přiměřenému použití na vše ch n y lhůty 
stanovené v zákoně nebo ve smlouvě pojišťovací. U stanovení § 17 náleží 
arci mezi předpisy s účinností odloženou. (Srv. výše § 19 in fjne.) 

III. Články 335. a 336. týkají se z p ů s o b II resp. o b s a hll 
P ~ ně n í. V nedostatku bližší úmluvy dlužno podle čl. 335. plniti 
obchodní zboží prostřed.!!-ÍQ~ dI uhu a jakos~i j »Handelsgut mitt
lerer Ar,t und Gtite(t ). Jest to úchylkou vůči právu občanskému, 
podle něhož možno - v mezích podmínek Isprávy ,(§ 922 .ss. obč. 

zák.) - dodati zboží druhem i jakostí horší než prostřední. 

»Obchodním zbožím~ ro:zumí se takové, jež s~ v řádném 
styku obchodním všeobecně pokládá za způsobl!é~pl!!ění1- resp. 
přijej;i. _ (Tak na př. kuponové papíry s Ikupony ještě neprošlými 
a talonem; losy okolkované; zboží zhusta v určitém typickém 
obalu atd.). 

článek 336. 1. shoduje se zásadně s § 905 obč. zák., 1. odsL 
in fine, pokud jde o určení mír váhy a druhu p_eněz _ (»Geld
sorten«; čl. 336. 1. mluví tu o »Mtinzsorten«, zaji,gté nikoli v ji
ném smyslu). Není-li tu smluvní dohody ani výslovné ani kon
kludentní, určuje :se smluvní obsah ve směrech uvedených tím, 
~o platí na míst~ plnění. čl. 336. 1. ~ahrnuje v týž předpis také 
počítání času ~ mí~~ v~dálenosti_ (»Entfernungen«) . 
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čl. 336. II. dopouští při peněžných obchodních dluzíoh vy
jádřených .mincí,_Jež není v oběhu. na mí-stě platebním, placení 
měnou místa toho!o podle hodnoty doby dospělos~i _(»nach dem 
Werte«, tedy zpravidla kursovní hodnotou), není-li arci apačllá 
smluvní vJle pat!na z obsahu smlouvy, zejména na př.~při

pojené doložky »e~f~tiyně«. 

Toto ustanovení jest ve shodě s tím, co vysloveno již ve výnosu mini
sterstva financí z r. 1848, č. 1152 Sb. zák. soud., potvl'zeném cís. patentem 
z 2. června 1848, č. 1157 téže Sbírky, jenom s tím rozdílem, že tento starší 
předpis mluví o hodnotě v době placení (nikoli v ,době dospělosti); pI'axe 
vy:kládá arci v témz smyslu i čl. 336. II (P i s k o, str. 156). - K peněžným 
závazkům, splatným v korunách rakousko-uherských v ohlasti čsl. republíky 
hledí zákon z 10. dubna 1919, č . 187 Sb.: Závazky ty platí se v korunách 
československých, při čemž se počítá jedna koruna československá za jednu 
korunu rakousko-uherskou. Ministr financí jest zmocněn stanoviti úchylky 
z tohoto pravidla, pokud mezinárodní styk zvláštními státními smlouvami 
nebude upraven. - O placení rpeněžných dluhů vůbec viz Krč m á ř o v o 
PráNO obligační, zejména str. 66 násl.; Ispecielně o valorisačních doložkách 
Sed I á č k o v u Ú vah u v Brněnské právnické Ročence fakultní 1926, str. 
98-134. 

O usancích Pražské plodinové bursy v příčině plnění obchodu podává 
poučné příklady Stibic, Nástin čsl. práva obch. a směn. (1923), str. 202 
násl. Srv. též nejnověji v »Ročence Pražské plodinové bursy« 1926/27, články 
Š t ě pán o v s k é h o »0 vzniku závaznosti zvyklosti a vzniku příslušnosti 
rozhodčího soudu bursovního« a K o I d o v s k é h o »0 paritě podle zvyk
lostí. Pražské plodinové bursy.« - Otázkou o právní ,povaze bursovních 
zvyklostí zabývá se u nás podrobně D o min i k v »časopise pro právní 
a státní vědu« VII. /1 (článek vyšel též jako zvláštní oU-sk spolu s příspěv
kem téhož autora z Vědecké Ročenky brněnské fakulty II. »0 pramenech 
čsl. bursovního prá va«), a to zejména se zřetelem ke článku R. Str a 11-

s k y h o v Goldschm. »Zeitschrift f. d. ges. HR.« sv. 75 (1914): »Zur Frage 
der rechtl. N atur der Borsenusancen«. Viz též D o min i k ů v Nástin čsl. 

práva bankovního a bursovního (1929). 

P O zná m k a. Na 8lovensku platí § § 321-335) rovně'ž j á
drem svým souhlasné 's obch. zákonníkem čl. 317.-323. 
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B. ČÁST ZVLÁŠTNÍ. 

HLAVA 1. 

o trhové smlouvě obchodní. 
(čl. 337.~59. obch. zák.). 

§ 21. 

Pojem a uzavření trhové smlouvy obchodní. 
Koupě na z}wušku. 

1. Trh o v' á sml o u v_ ~ j ~ s t o b ch Q ~ n! (HandelskaufL 
totiž podléhá zvláštním předpisům 2. titulu čtvrté knihy zákona 
obchodního (čl. 337.- 359.), 'e~li »obchodem« ve smyslu zákona 
tohoto, a to třebas~'en ·ednostran~ým_ (čl. 277. obch. zák.) . 
Předmětem koupě obchodní mohou pýti i věci, které nejsou 
»zbožím« v technickém smy,slu, Jak na Qř. i pohledávky, kteréž 
nejsou representovány skripturou. Nemovitosti arci ·předmětem 
obcJlOdníh~ trhu býti nemohou (čl. 275. obch. zák.). 

Někteří obmezují koupě obchodní na »zboží« ve smyslu ŽIvota obchod
ního. _ Pod ;pojem trhové smlouvy spadá již dle práva občanského i t. zv. 
smlouva dodavací (Lieferungsvertrag) ve smyslu čl. 338. obch. zák. (článek 
tento pojat v zákon obchodní vzhledem ke zvláštním normám pruského 
Landrechtu v tom směru plaiivším; pro naše právo nemá však významu 

praktického) . 
Povaze trhové smlouvy svědčí též zpravidla úmysl kontrahentů lJři 

t. zv. jed n á ní. d i_s k on t n í ID (Diskontgeschaft), záležejícím v tom, že 
se peněžný papír cenný p.osud nesplatný zcizuje se srážkou t. zv. diskontu 
či eskontu, t. j. úroku od doby převodu do splatnosti. Stejně jest posuzovati 
podobné zcizování pohledávek peněžných, o nichž nejsou vydány papíry 
cenné, totiž doložených jen obchodními knihami resp. účty (fakturami) 
oprávněného; tímto t. 'zv. d i s k o n t o v á 1:.1 í m f a ~t u-.!' resp. pohledávek 
»ú čet n í c h č i o t ev ř e n Ý c h« (offene Buchforderungen) vyhovuje se 
novější dobou v zemích našich úvěrní potřebě menších obchodníků a živ
nostníků zvláštními podniky, t. zv. diskontními či eskomptními družstvy~ 
resp. společnostmi. (Bližší srv. v H e II e r o v ě článku v »Právniku« 1914~ 
str. 161 násl.) 
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II. K mís t !! 1>1 ř ~ c ho á Z í trhová smlouva obchodní bez 
zvláštní formy rostou akce tací trhové offerty; k účinnosti 

této vyžaduje se dle všeobecný-ch zásad určitostpeb alespoň ob
jektivní určitelnost 'ak ředmětu tak i ceny. Z důvodu toho ne-
S' ada' í sem všeobecná neurčiiá jlYzvánL ke koupjm; _ !2odobně -
nejsou offertami vybídky ke koupi, třebas obsahem svým určité, ' 
při nichž však z okolností yyplývá, že vybízející neměl úmyslu 
se vybídkou j ~ko offerent vázati. Z toho hlediska posouditi jest 
čl. 337. 

Pro »cenu podle váhy« obsažen vykládací předpis ve čl. 

352., pro cenu »tržní« nebo »bursovní« ve ,čl. 353. (Srv. též 
níže § 23 ad 1.) 

Z judikatury : Určení předmětu údajem: vagon sena ve váze 85 až 
100 q (1761 /1922). - Určení ceny ponecháno p'Yodateli, jenž pak nesmí 
účtovati cenu přemrštěnou (2157 /1922). 

Z listin. . ež se ' ři trhov~ sml~uvě ~ a to zejména ve velko
obchodu_ - vydávajf, uvésti jest t. zv. noty čili listy závěrečné 
čili 'z á věr n é (Schlussnoten, - hriefe, - scheine), -z --nichžto 
každá strana održí exemplář; j sou to listiny průvodní _zpravidla 
s obsahem pro ta která odvětví obchodní zvyklostí již ~ustále

ným. o závěrných notách úředních dohodců srv.: Randa, 
Obch. pr., I. a II. seš., § 15; se zvláštním zřetelem k praxi: 
S t i b i c, Nástin, str. 222 násl. 

Listinou při trhové smlouvě obchodní zhusta užívanou jest 
dále t. zv._ f a.k tur a vyskytující se zvláště ři dodávce ~boží 
na vzdálenost čili distanční. Bývá tu , zvykem, že prodávající 
zašle ·kupujídmu buď spolu se zbožím neb aspoň současně s ode
sláním jeho i~kturu, t. j. účet udávající zasílané zboží a jeho 
cenu, po případě s přtp.9jením d~<iatků a doložek o smluvníeh 
.právech_ a závazcích. Faktura jest listinou jen průvodní; Qolož-=
h ~_ní obsažené nejso~ již o sobě rozhodnými pro obsah smlou
yy, ano ani v bezvýhradném přijetí faktury kupujícím nelze 
o sobě spatřovat~_ schválení jejího obsahu; arci však může př'l
jetí takové býti důležiťm indici~m ,:Rro souhlas ku ujj cího1 a to 
zejména mezi kontrahenty kupecky rutinovanými. 

Zvláštní případ fakturové doložky týkající se příslušnosti soudu splniš-tě 
mezi živnostníky provozujícími obchodní živnost upravuje § 88, 2. odst. 
jurisd. normy. Srv. O t t, Soust. úvod 1., str. 142 násl., Hor a, čsl. civ. 
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právo proc. 1., str. 194 sl. - Srv. již výše v § 20 č. I na konci. - význa
mem fakturových doložek zabývá se spis: Han a u s e k: »Fakturen und 
Fakturenklauseln «, 1891. 

III. Zvláštní případ koupě obchodní jest upraven ve čl. 33D.; 
1, jest to koupě na zk'Ůušku, na ohled ·anou (Kaui auf 

Probe, auf Besicht; emptio aťf gustum), kferáŽ u~na jest pod 
v'minkou rázu ot~tativního - a to v ochybnosti sus~n
sivní - že kupitel zboží (zcela podle subje'ktivní své libosti) 
schválí. Nevyjádří-li tento své schválení v určité, jak bývá 
nazývána, »lhůtě na rozmyšlenou« (Bedenkzeit) smluvené resp. 
~!stně obvy,klé, anebo - není~li lhůt takovýchto - ihned po 
vyzvání prodatelově (které může státi se teprve pro průběhu 
doby okolnosiem přiměřené: čl. 339 III), nedošlo ke sml,9]IVě _ 

res . sešlo .Lní~ Jen když zboží bylo k ohleg,ání resp. zkoušc~ 
. iž odevzdáno p~ládá _~~ _ mlčení_ kupitelovo za schválení (čl. 

339., 'Odst. 4.). Schválením konkludentním jest arciť i s otře
bování z12o~í,_~nebi>_ další jeho zcizení. (;~rv. rozdíly vůči §§ 
1080- 1082 obč. zák., poz·měněným z části 3. dílčí novellou.) 

Z toho, co uvedeno, jest patrno, že technický název tohoto případu 
trhové smlouvy (»na zkoušku«, »na ohledanou«) není přiléhavým, poněvadž 
i kdyby se zbbží osvědčilo sebe lepším při zkoušce neb ohledání, přece 

závisí schválení na 'zcela volném rozhodnutí kupitelově. I odpovídá povaze 
případu čl. 339. lépe název »emtio ad libitum«, trh na libost~ Směřoval-li 
úmysl stran k tomu, aby objektivním výsledkem zkoušky neb ohledání roz
hodlo se o existenci nebo deficienci výminky, nenáleží případ ten pod čl. 

339., třebas technický název tu přiléhá lépe. (STV. rozh. čís. 7846/1928.) 
I Rovněž neI.!í t!,hem »na zkoušku« koupě s výhradou výměny zboží, nebo 
\ koup~ s_ výhradou zásilky k výběru._ 

IV. Jen názvem přibližují se trhu na zkoušku případy dotčené ve čl. 

1.v. 340. a 341. V prvním z nich (»Kauf nach Probe«, »koupě podle průb~Hv-'1...O'\Á 
značí slovo »Probe«, »průba«, vzorek~jí~ž ~á se pro datel řídítCco do' kva-

l lity svého plnění! ve případě druhém (trh ke zkoušce, »Kauf ZUl" Probe«) 
VY\N'oIo-'--U,<v,1 nemá ani provedení zkoušky ani výsledek její podle ,.,ůle stran povahu vý-

. minkil Při koupi podle vzorku jest to quaestio voluntatis, po případě otáz-/ 
kou obchodní usimce, zda-li a pokud dopouštějí se i úchylky od vzorku. Srv. 
ro~h. Nejv. s. čís. 2512 (r. 1923) sb. Váž., kde šlo o objednání barevných 
etiket podle vzorku. - Ve případu čís. 2320 (r. 1923) uznáno, že i při koupi 
podle vzorku musí zboží vyhovovati čl. 335.: Nejv. soud dovolává se tu zá
sad poctivosti a víry v obchodním styku, uváděje, že žalobce musil 'předp::l

kládati o vzorku i o zboží, že jsou prostředního druhu a jakosti. Zjištěno 
totiž, že již i vzorek záležel v koření znečištěném a porušeném bezcennou 
příměsí. - Arci možno tu namítnouti, že volba vzorku má význam ujed
nání o kvalitě prodaného zboží. 
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v. V zákoně našem není zvláště uprave~ podléhá tudíž všeobecným 
normám případ t. zv. k o u p ě s pec i f i k a ční, kde strany zamýšlejí 
perfektní koupi, zůstavují však prozatím -neurčeny ji~té vztahy zboží, třebas 
jeho formu, míru a pod., smluvivše se na př. pouze o prodeji »železa« jisté 
váhy. Určení zmíněných vztahů (na př. pruty, dráty, hřebíky atd.) zůstaveno 
jest zde kupujícímu. N.ěm. obch. zák. z r. 1897 hledí k takovému případu 
v § 375. 

VI. Zajímavým úkazem v životě obchodním zejména francouzském jest 
t. zv. koupě řadová Cv-ente par filiere), záležející v sukcessiv
ních prodejích určitého množství zboží ještě před dopou, kdy má býti podle 
ujednání dodáno. Dodávka sama děje se pro datelem prvním přímo posled
nímu z kupitelů; při tom používá se zhusta »dodavacího listu« (promesse 
č. ordre de livraison) vydaného prvním pro datelem na řad p'rvního kupitele. 
Poslední indossatář, t. zv. réceptionnaire, dá si dodati zboží odevzdávaje 
navzájem liJst dodavací, jenž .sám bývá rovněž označován jakožto »filiere«. 
- Také placení ceny se zjednodušuje tím, že réceptionnaire platí původní 
trhovou cenu prvnímu prodateli; rozdíl pak, oč koupil dráže (excédent) za
platí Isvému předchůdci, od něhož koupil, jenž sám pak, podržev to, oč 
dráže prodal než koupil, odvádí zbytek svému předchůdci, atd. Srv. o tom 
W ah 1, Précis de droit commercial (1922), str. 408 násl. 

P O zná m 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 j,sou: 
I. 'řevésti na ku itele prodaný před~ět; 
II. uschovávati prodaný předmět - pokud kupítel není in 

mora accipiendi - s péčí řádného obchodníka; 
III. učiniti opatření o doprav~ prodané věci při koupích 

distančních. 

Ad J. B 1 í ž e j e s t u v é s ti: 
1. Na kupitele převésti jest koupen L ředp1ět, a to 

í s příslušenstvílll. výslovně nebo mlčky smluvenÝm. Cenné pa
píry zúročné nebo dividendové odevzdati dlužno ~pří,slušI!ými 
kupon:y; nespadá-li splatnost (skadence) kupony s odevzdáním 
v jedno, nahrazují si strany úroky mezidobí: »od kusu« (»8tiick
zinsen«). útraty odevzdáníJ _ zejména též odm~nu za váž~ní 
zboží, nese v nedostatku odchylné úmluvy resp. místní zvyk
losti rodatel_ (čl. 351.). Odevzdáním rozuměti jest při distanč-

Prof. Dr. Karel Hermann.Otavský, O obchodech. 6 
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ním trhu odeslání, t. j. odevzdání zboží na transport; s tradicí 
v juristickém smyslu nemusí odevzdání to vždy spadati (srv. 
§ 429 obč. zák.). 

Dodaný předmět musí míti vlastnosti smluv~né _ resp. zá
konné odle čl. 335. (O ,správě srv. nÍ-že zvláště.) j'!a_ přívaže~ 
(Gutgewicht), jakož i t. zv. refakcii, t. j. náhradu za poškozené 
nebo nepotřebné ,části zboží, má kU}2itell!árok jen _podle úmluvy 
nebo obchodní zvyklosti místa splniště (čl. 3(52). 
- 2. Převod má se státi v č a s; ~Il!luveno-li odevzdání ihned, 
zove se koupě den n í a: oontr. · koupě n a č~ dl o ž_ e!l é čili 
nad o d á 'l.! í (Tages-, též Cassakauf a contr. Zeitkauf, Liefe
rungskauf) . 

Někdy zavazuje se prodatel, že uvnitř delší lhůty smlouvou ustano
vené dodá z'boží v době kdy bude kupitelem vyzván (koupě na výzvu, »Kauf 
auf Abruf«). Dřívější ~ýzva je právem kupitelovým, nikoli jeho povinností; 
nedá-li výzvy do průběhu lhůty, nepřichá:zí tím o sobě do prodlení co do 
převzetí zboží (čl. 346.), lani ne o sobě in moram accipiendi (čl. 343.). Srv. 

níže § 25. 

3. Odevzdání má se státi U _á d II é m Ip. í stě. Pro místo 
plnění jest tu rozhodným předpis čl. 342., -ustanovení to obdob
né se všeobecným předpisem čl. 324 . .Pro výkiad vť!le stran má 
ve směru tom v'znam zvláště důležitý p~ l}. _o d ,~ í z v y k los t 
(čl. 278., 279.) ; sem náležejí doložky ,»loco«, »od (ze) stanice A<~ 
(»ab rStation A«), »ztovárny« (»ab Fabrik«) a pod.; naprotl 
tomu nelze spatřovati ustanovení o plništi v obratech »franco 
stanice A« »železniční parita (»Bahnparitat«) Brno«, míníť se 
tím jen převzetí útrat železniční dopravy prodatelem.1

) Cf. řl 
345., odst. 2., věta 2. obch. zák. . 

Podle toho 'zdali děj e se převod předmětu koupeného s prf?
date~l~itele-bezprost:ředně mezi kontrahenty resp. jich 
zástupci, čizdalL§e us~utečňuje prostřednictvím osoby třetí _ (jež 
- nej souc v tom směru zástupcem ani prodatele ani kupitele --
opatřuje mezi stranami p'řevod věci: dopravce či transporteur 
v nejširším slova smyslu) liší se koupě jednak mís t I! í, _j~c!nak 
Ai.§ t a n ční (Platz-, DistanzgeschafteL tyto někdy též »zasÍ-

1) Podobný význam mají doložky »cif« (;=, cost insuranc-; fr~~;:~t), 
a »caf« (= cout assurance fret) značíce převzeh utrat vy~ra~er:!, pO)lsten~ 
a dopravy jakož i doložka »fob« (= free on board) vYJadruJlc prevzeh 
útrat nalo'dění. Srv. článek K o I cl o v s k é ho »0 paritě podle zvyklostí 
Pražské plodinové bursy« v Ročence plodinové bursy 1926/27. 
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lacími« zvané (ubersendungsges'chafte), (ač toto jest pojem 
o sobě širší, ježto i při místních obchodech múže býti zboží za
síláno) . 

Při obchodech d i s t a n ční c)?:_ rozeznávati test s hledi,ska 
právního jednak místo, kam se transport zboží děje: t. j. t. 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 i š
tě (Erftillungsort); obě tato_ místa mohou, ale nemusí b~i to- , 
tožna,2) 

Ve směru tom mají pak 'zvláštní důležitost- předpisy ob
chodního zákona o pi' e ch o dun e ,b e z peč í s prodaťele na 
kupitele stanovené (čl. 345.), jež se z části jeví jak_ožto odchylky 
vůči normá'!p p-.!'áva o~čanského (§ 1048 násl.), avšak jen potud 
platí, pokud právo občanské- neklade přechod nebezpečí na ku
pitele do doby ještě dřívější (čl. 345., odst. 3., jímž osvědčuje se 
tel~dence sprostiti prodatele řádně plnícího co nejdříve n~ř~ni
v' ch důsledků smluvních). 

Pod pojem nebez.pečí dle čl. 345. nespadá zabavení zboží státem (N. s. 
299/1~19, 2950/1923) . - Pod čl. 345 nenáleží ani vracení přijatého 'zboží 
prodateli k výměně (2091 /1922), ani vracení obalu zboží, na př. sudů, pro
dateli (6505 /1926). 

čl. 345. normuje dvojí případ: 
a) případ, kde dává pro datel dopraviti zboží na místo, k,teréž 

jest 'prol1 plništěm t tu děje se doprava výhradně na prodatelovo_ 
nebezpečí, IČI. 345., odst. 2. (2. věta v oďstavci tomto obsahuje 
pravidlo interpretační; srv. již výše) ; 

b) případ, kde plniŠttě a místo určení j1sou různá kde tudíž 
prodatel dává dopravovati zboží z plniště na různé od něho místo. 
určení: tu pak podle čl. 345., odst. 1. řechází nebezpečí na kn
citele ji'ž tím, že prodatel v !pístě plnění vydá zboží speditQrovi 
res . dopravci k dopr~v~ §o místa určenL Předpis tento jest 
oproti právu občans,kému úchylkou potud, že přechází tu nebez-

2) Zhusta užívá 'se za »mÍsto určenÍ« také názvu »m í sto do dán í« 
čili »d o d a c í« (»Lieferungs-, Ablieferungsort«). Je tu však třeba opatr
nosti; název přejat jest z poměru nákladního či dovozního, kdež značí místo, 
kam má náklad býti dovozníkem dle smlouvy »dodán«, t. j. dopraven; pro 
poměr mezi kontrahenty trh o v é smlouvy může však při názvu »místo 
dodánl« vzejíti pochybnost, zda nemíní se tím podle souvislosti mí'sto, kde 
p l' o dat e 1 má »dodati« (srovn. »liefern« ve čl. 345., odst. 2, věta 1.), tedy 
jeho plniště; tímto bude zpravidla při distanční trhové smlouvě - nikoli 
místo určení, nýbl'Ž - místo odeslání. 

6* 
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pecí 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 případě § 429 obč. zák.). 

,\.v.)v'<~ttNw~ Ad II. Bližší srv. níže ve stati o prodlení. Podotknouti jest, 
že rodatelova povinnost custodiae l~míjí kupiieLovou~ora ac-

ci iendi. 
iJ~~ Ad III. Při obchodech distančních (srv. výše) pokládá se 

podle čl. 344. za to, že - neurčil-li kupitel ničeho stran zpúsobu 
dopravy - prod~.teli _přikázáno je_st, aby s péčí řádnéhQ... 
obchodníka u@inil na místo kupitele:ie sm~!'u tom opa~ření, zvlá·
ště pak aby volil speditora resp. transporteura. Povinnost tato 
vyplývá z povinnosti prodatele 'zboží odevzdati (rozh. čís. 
30'2/1919) a má ráz povinnosti ze s m I o u v y t r h~ v é stanovené 
dispositivním předpisem zá,kona (není to jakýsi praesumovaný 
mandát!) ; po případě prýští _z ~L zvláště v dobách_ pold~slé bez·
pečnosti dopravy i povinnost prodatelova dáti zbo~ pojistiti 
(rozh. č. 378/19~O'; též 1390/1921). 

Pod totéž hledisko spadá i předpi,s čl. 3015., odst. 1., věta 2 .. 
stanovící, že prodatel nemá se bez nutkavého důvodu od-ch' liti 
odz ůsobu do rav (scil. ~ místa plnění) kupitelem stanove
ného. (Otázky o přechodu nebezpečí se předpis ten jinak ne
týče; slovo »jedoch« není tam na místě.) 

Důsledkem porušení této povinnosti jest závazek prodatelův rahradiŤ-i 
škod~3 tQho _ vzešlou. V tom, že kupitel si zboží ponechal, nelze spatřovati 
schválení zvoieného postu~u (rozh. č. 3289/1923). 

p O zná m k a . Na Slovensku není v otázkách tuto projed
návaných rozdílů závažnějších. Srv. §§ 338- 345 slov. obch. zák. 

§ 23. 

o povinnostech kupitele ze smlouvy trhové. 

Tyto jsou: 
I. zaplatit pro dateli cenu trhovou; 
II. převzíti koupený předmět. 
Ad J. Trhovou cenu platiti jest v n~dostatku jiné 

úmluvy př~ odevzdání věci koupené čl. 342, odst. 2. obch. zák., 
§§ 10'52, 10'62 obč. zák: Tu mluví se pak o koupi z Cl hot o v ~ 
čili p o k I a dní (Baarkauf, Handkauf, Kassakauf, »Zug um 
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Zug«, »per co.ntant«). Arci s·mluveno býti může též lacení řed

chozí kou ě r a e n ume rač ní aneb naopak placení teprve 
po odevzdání (koupě na úv ě r, na čas, Kreditkauf, Zeitkauf 
Kauf auf Ziel). Při obchodech distančnicl]. jest obv klým kredi~ 
tování ceny trhové až po dojití zboží a tím ' J)astalé možnosti je' 
ohledati; s hlediska zvyklosti této nel-ze tudíž bez zviištni ho 
ujednání zaslati zboží objednané na dobírku. (V judikatuře roz
hodnutí pro i contra; pro názor v textu viz rozh. čís. 213/1919, 
3393/1924, 5977/1926.) J?ři ceně ur~né PQ~~ váhy sráží se v po
ch hnosti t. zv. tára,~. j. y áp.a obalu (čl. 352.). Cenou tržní nebo 
bursovní jest v pochybnosti běžná cena dob a místa prodate
lova plnění vyšetřená podle zvlá:štnich místních zařízení ; při 

nedostatku nebo nesprávnosti vyšetření toho jest to střední 

cena dovozen~rovnáním trhových ,smluv učiněných v době a 
místě plnění (čl. 353).1) 

Závazek kupitelův k zapl~cení ceny trhové jest dluhem 
v pochybnosti d o ruč n Ý .m čili přínosným neboli donosným 
(Bringschuld) po rozumu čl. 342., 325. 

, Zhust,a užívá se zejména při velkoobchodu prostřednictví bank ke pla
cem trhove ceny, a to tím způsobem, že kupitel »akkredituje« pro datele 
u, banky k výběru peněz za splnění jistých podmínek, zejména na př. za 
vyka:zu o provedeném odeslání zboží, nebo odevzdání duplikátu železničního 
:istu nákladního a j. Jde tu pak o assignaci podle § 1400 a násl. obč. z. resp. 
cl. 300. obeh. 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 rozll. nejv. s. z 14. května 
1924 Rv I 1804/23 v »Právníku« 1925, str. 27 násl. -=- Viz též H. e i cha r d t 
»Das Akkreditiv« v »Z. f. d. ges. Handels R.«, sv. 88 (1924). ' 

Ad II. K u pit e I máz b O ž í pře V z í t l, vyhovuj e-li 
smlouvě resp. zákonu (čl. 346., odst:- 1, čl.- 33l) :Př e v ~ e t í 
(Empfangnahme) má se státi praesumptivně hned (»sofort«, čl. 
346., odst. 2); rozumětLjest jím kupitelův odběr zboží ja!ko~.to 

.Qlnění smluvního z disposice prodatelovy neb~ od osoby je pro 
něho detinující v disposici vlastní. Odběrem tí,mto stal-li .se bez 
výhrady, projevuje kupitel akceptaci solučni- -;abídky prodate=
lovy, i uskutečňuje se jím Itudí'ž při jet í (Ann;J;~e) zboží 
v technické.m smyslu; přij etí toto nemusí arci spadati s tradicí 
~boží, rovněž _l)~ní ~oto~~~ j eho schválením; vŽdyť právě vad-

1) Viz judikát čís. 254/1918 (Právník 1918, str. 234). 
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nost zboží, které bylo jako smluvní plnění přijato, uplatňuje se 

správou (srovn. nÍ-že § 24 pod čís. 7). 

Při obchodech distančních (výše § 22, I čís. 3) není »převz.etím« podle 
čl. 346. jiŽ pouhé fysické ujetí se zboží kupiteli z dopravy dodaného; musíť 
zajisté kU1>itel míti možnost řesvědčiti se ohledáním zboŽí .o tom, že smlou-. 
vě res . zákonu vyhovuje. I jest proto zboží dopravené ve případech tako
vých »~vzato« teprv~ projevem vůle zboží ,přijmouti jako plnění; může 
to býti arciť i projev konkludentní, uskutečněný po pHpadě( srv. níže § 24 

čís. 7) i »podržením« zboží. 

Závazek kupitelův ku převzetí zboží uplatniti lze také ža
lobou ; 'pr~xe většinou ~á.porně (tak i Kniha jud. č. 179, »Práv
ník« 1907, str. · 494 násl.) ; are i čl. 346. a § 1062 obč. zák. svědčí 
odpovědi jistivé. Co do jinakých účinků nesplnění závazku toho 
srv. výklad o prodlení podle čl. 343. obell. zák. níže v § 25 1. 

útraty odběru ~boží _ A]Jnah!!!-e) _ nese kupi tel . v ne-o 
dostatku odchylné úmluvy v resp. místní zvyklosti (čl. 351.). 

. »Odběrem« rozuměti tu sluší vše, co se po pr~vedeném »odevzdání« 
zboží pToclatelem (srv. výše § 22 1. 1) děje se strany ku~itelov~ ~nebo ~: zá
jmu kupitelově za účelem dodání zbOŽÍ; nese tudíž kupltel zeJmena pn ob
chodech distančních útraty dopravní ze splniště, jakož i náklady obalu p ro 
tTansport (emballage); dodá-li obal pro datel, může žádati jeho náhr~clu, po 
případě vrácení jeho na útraty kupitelovy. Na tuto zpětnou zásilku obalu 

nevztahuje 'se ani čl. 344. ani 345. 

~ 24. 

o sprave při obchodní smlouvě trhové. 

1. Normy občanského práva o správě doznávají pro obchod
ní trhovou smlouvu v jistých směrech modifikace ve čl. ~47. až 
350. obch. zák., a to v příčině takových smluv trhových, kde 
-;a~ílá se kuplteli zboží z místa jiného, tedy trhovýeh smlu.v 
d i s t a n ční ch; zda-li a pokud lze př'edpi~ů oněch též na míst-

ní obchody použíti, srv. níže ·sub. II. 
Co do obchodú distančních podávají se z cit. předpisů ob-

chodního zákona pro insUtut správy vůči občanskému právu 

zejména tyto 'zvláštnosti: 
1. Pro o t á IZ k u, k t e réva d ;y k e spr á v _ě op r a v ň u-

jí, dúleži,tým.. jest čl. 335. obch. zá~, podle něhož má při ob
chodech, kde smlouva o povaze a jakosti zboží ničeho neusta-
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novuje, dlužníkem plněno býti »obohodní zboží prostředního dru
hu a . akosti«. (Odstoupení od tohoto požadavku děj e -se na 
př. doložkou »tel quel«). 

Sporno jest pro obor práva obchodního, dlužno-li vztaho
vati předpisy o správě - jak zhusta v naší praxi se děje - také 
na vady kvantity. Znění čl. 346. ve spojení s čl. 335. svědčí ob-
mezení norem těch na vadu akostní ; i jest právní účinky vad 
kvantitnÍch p osuzovati pod!§ zásad oQčansko rávních (srv. H e l
l e r ů v článek v »Právníku«, 1898 : O vadách kvantity), a to 
i tenkráte, když vada kvantity má zároveřl í povahu vady kva·
litní, ježto nemá býti praeklusí správy chráněn prodatel, jenž 
dodal méně než byl povinen. (TaM správně oproti praxi K. A a-
1 e r v Grtinhutově čas. sv. 39, str. 540.) 

Ustanovení o správě nelze užiti, má-li zboží vady takové, že jeví se 
z hlediska smluvní intence zbožím »jiným« (aliud), než jaké koupeno, resp. 
objednáno. Z jud i k a tur y : místo umělé fermeže dodána olejnatá t eku
tina k natírání neUJpotřebitelná (798 /1920). - Různost zboží tak podstatná. 
že by obchodník, rozumně posuzuje věc, neučinil pokus splniti smlouvu do~ 
dáním tohoto 2íboží a že od kupitele nelze naprosto očekávati, že by toto 
zboží přijal za splnění smlouvy (2281/1923; podobně 3679/1924). - Dodání 
náhražky nebo napodobeniny místo umluveného cenného zbOŽÍ (2901 /1923). 
- Dodán motor menší výkonnosti, než umluveno (3402 /1924). Nejde o (10-

dání »jiného zboží«, byl-li dodán místo nového psacího stroje stroj opotře
bovaný a mající váleček, označený jiným číslem než stroj sám (3635/1924), 
- Není dodáno jiné zboží, byla-li k objednávce potraviny dodána potravina 
zkažená a neupotřebitelná (6923/1927). 

2. Ve předpisech obchodním zákonem pro v Ý k o n .~ r á~ 
v y s t a n o ven Ý ch seznáváme zásadní úchylku od práva ob
čanského v tom, že - v zájmu prodatele pocÚvě plnícího -
podmíněno j_e~u~chování _ n~roku ze_ spráyy ~~pitelovým bez
odkladným oznámením vad na zboží shledaných. Obvykle mluví 
se tu o »ohledací res'p. oznamovací povinnosti«kupitelově; není 
to však označení přesné, ježto nejde tu o smluvní závazek ku
pitelův, nÝ.brž pouze o podmínku pro zachování jeho práv. V pří
čině této podmínky lišiti jest pak případ dvojí: 

a) Vady jsou z n a tel n é(»erkennbare Mangel«), totiž ta- ~v 
kové, že j e ~e seznati při ohl e dán í z b o ž í pro v e den é m 
podle řádného postupu obchodního bez odkladu 
.E o do. dán í. Pro nárok ze sp~á~y z takovýchto vad ustanoveno 
jest ve čl. 347., odst. 1 a 2, že musí vady ty býti prodaieli nej-
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později v takové lhůtě oznámeny-,- které oiřebí jest k tomu, 
aby při bezokladném ohledání 'zboží, jak výše naznačeno, mohly 
seznány a p~dat~Ji oznámeny býti (lhůta vytýkací, Rtigefris,t, 
Moniturfri~t) ; opominutí ozn~mení toho pokládá se 'za schválení 
zboží ,co do vad znatelných. »DodánÍ'm« (»Ablieferung«) dlužno 
rozuměti přechod 'zbožfz detence transporteurovy (srv. svrchu 
§ 22 čís. 3) v takový vztah ke kupujícímu nebo zástupci jeho, 
že umožněno jest proň ohledání zboží podle řádného postupu 

obchodního. 

Pojem ' »dodání« nevyžaduje, by kupitel zboží přijal, nýbrž stačí, že 
nabyl možnosti zbožím mu zaslaným di,sponovati a je zkoušeti (2482 /1923). 
_ Dodáním zboží podle čl. 347. jest skutkový postup, jímž pro datel pro
pouští zboží ze své disposice a umožňuje kupiteli, by jím dále vládl. Dokud 
se tak nestalo, není kupitel sice povinen, ovšem alt' oprávněn, vytknouti 
shledané vady. Nevytkl-li zjevné vady, jest míti za to, že se vzdal práva od
mítnouti zboží pro tuto vadu (2398/1923). - Rozhodným jest dojití zboží do 
:sídla kupitelova, třebas bylo původně smluveno zaslání do jiného místa 

(2168/1923) . 
Vytkl-li kupující včas vady zboží, jest lhostejno, zda zvěděl o nich po 

řádné prohlídce zboží, čf snad jen nahodile, na př. tím, že byl obal poško
zen (212/1919) . - Prohlédnutím zboží u pro datele nepozbývá se práva vý
tek po dodání, leda že by bylo lze v prohlédnutí spatřovati schválení zboží. 
Kupitel může vytýkati vady zboží, třebas ho neprozkoumal (1746 /1922) . 

b) Vady jsou skryté, totiž takové, 'že je nelze při ohledání 
sub a) kvalifikovaném seznati; tyto buďtež bez o d k 1 a d u 11 o 
ji c 11: ~b jev uj2rodaleg oznj,I!leny, jinak platí zboží také v pří
čině jich za schválené čl. 347., odst. 3. 

Vlastnost d~uhového ~boží obchodnicky srozumitelně označeného (ne
dostatečná topnost uhlí určitého druhu) není skrytou vadou (2657/1923). 
_ Zvláštní ujednání plné záruky za smluvené vlastnosti zboží zba
vuje kupitele podmínek pro zachování náToku ze správy podle čl. 347. násl., 
a použíti jest předpisů obc. zák. o správě (2742/1923). 

3. Pro t O t O v JI' týk á n í vad, resrp. - jak se to též ozna
čuj e, nechce-li kupitel zboží podržeti - dán í z b o ž í k d is p 0-' 

s i ci (Stellung der Waare zur Disposition) stanoví čl. 349. 
p ra e k 1 u s i vn í I h ů t u š e,g t i ·m ě:s íč n í :e,očínaj ící dodáním 
zboží 'kupiteli. Pro vady, jež bud' vůbec ve lhůtě této seznány 
nebyly,anebo v příčině ' kterých - byly-li seznány - nebylo 
oznámení na prodatele bezodkladně po seznání ve lhůtě šesti-
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měsíční po dodání alespoň odesláno, nelze pak vůbec nároku ze 
správy prováděti_(vyjma jedině případ dolo~nosti prodatelovy) : 
zboží platí tu vůbec za schválené (ratio legis: ochrana-prodat~
le). Sjednáním stran může arciť lhůta vytýkací býtL prodlou
žena aneb i 'zkrácena (nikoli však jen projevem jednostran
ným) : úmluvy garanční. 

Kupitel, jenž zboží pro vadnost k disposici dané napotom zcizil, s.chvá
lil zboží a pozbyl nároků z jeho vadnosti (1555/1922). - Zasílá-li kupitel 
zboží již přijaté pro dateli zpět, aby mu je za jiné vyměnil, nejde o poza
stavení zboží a neplatí lhůty čl. 347. (2091/1922). - V tom, že kupitel pTO
dal zboží dále, neohledav je, nelze ještě spatřovati schválení zboží. Poza
stavil-li je však a dal je proto pl'odateli k disposici , dlužno v napotomním 
zcizení zboží spatřovati jeho schválení (2519/1923). - Prodav dále zboží, 
jef byl pozastavil pro vadnost, pozbyl sice kupitel nároku na zrušení smlou
vy, nikoli však za všech okolností i nároku na slevu (2399 /1923) . - Vé
děl-li kupitel o vadnosti zboží a zcizil je dále, po'zbývá nároků z vadnosti 
(2467/1923). - Ponechav zboží dalšímu odběrateli, třeba se slevou, dal ku
pitel na jevo,že se nechce domáhati zrušení kupu z důvodu správy, třebas 
byl před tím zboží pozastavil. Umluveno-li zaslání zboží do ciziny bez pře
kládání, poČíná se lhůta čl. 347, až zásilka dojde do cizozemského místa 
určenÍ. (4103/1924). - V tom, že objednatel prodal dále dílo, jež se ukázalo 
napotom vadným, nelze shledávati vzdání se nároků ze správy (4231/1924). 
- Lhůta ke zkouminí zboží (čl. 347.) neprodlužuje se zpravidla ani tehdy, 
když bylo zboží odevzdáno speditorovi kupitelem zplnomocněnému, ani tehdy, 
když bylo kupitelem, třebaže s vědomím prodatele, zasláno na jiné místo 
třetí osobě, leč že by strany byly ujednaly něco jiného (5319 /1925). -
Předpisy čl. 347. jsou povahy dispositivní; lhůty ke prozkoumání zboží a 
k oznámení vad mohou býti úmluvou stran změněny, prodlouženy nebo 
zkráceny. V tom, že bylo odpověděno na výtky, oznámené po zákonné lhůtě 
a přislíbeno vady odstraniti, dlužno spatřovati uznání včasnosti výtek 
(7254/1927). - Předpisy čl. 347- 349 jsou rázu dispositivního a mohou býti 
smlouvou stran změněny (7469/1927). 

4. Ž a lob y ~ r o vad y proti prodateli (které to jsou, sta
noví právo občanské) pro mlč ují s e vše s t i m ě s í cic h od 
dodání 'zboží (Ablieferung) kupiteli. Naproti tomu 11- á m ft k y 
trvaj í (exceptiones sunt perpetuae), bylo-li oznámení vad podle 
čl. 347. včas ještě v šestiměsíční lhůtě vytýkací odesláno. (SI'V. 

, nyní § 933 obč. zák. ve znění III. dílČÍ novelly.) 

Sporno jest se zřetelem k § 1502 obč. zák., jaký vliv má 
prodloužení vytýkací lhůty na pro mlč e.fl í žaloby ze správy. 
Zaji.sté rodlužuj e se tím i lhúta romlče<j, arci však jen, pokud 
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. toho třeba k bezodkladnému podání žaloby podle řádného postu
pu obchodního. 

Promlčení vztahuje se na všecky žaloby pro vadnost zboží podle § 932 
obč. Z., tudíž i na žaloby na náhradu zavinilé škody z vadnost i zboží vzešlé 
(2507/1923). 

Poznamenati jest, že ve čl. 349. odst. 4 výslovně se prohlašují ne
dotčenými zvláštní ustanovení zákonná neb obchodní obyčej e, jež pro jed
notlivé druhy předmětů ustanovují lhůlu kratší. Sem IHužno zajist é (v sou
hlase s P i s k o H. R., str. 208 .sub b) subsumovati § 933 obč. z. ve znění 
3. dílčí noveolly stanovící lliůtu šesti!leděll!í pro uplat12ění nároku ze správy _ 
EO vady ,dobytka. 

Ú ch y 1 k Y od zásad právě uvedených obsahuje zákon o j e d 11 :3. 
.!!..Jch_ splát~ových (Ratengeschafte) z 27. dubna ]896, č . 70 ř . z., § 4 f 
odst. 3 a 4. Cit. § 4 stanoví totiž, že nárok ze správ:L.P!:o vady věd mu~e 
býti i po šesti měsících žalobou i námitkou k platnos~i přiváděn až do úpl
ného zaplac; ní ceny trhové; . ozná~ení vady ~ k zachování' nároku toh~ 
potřebí a vzdání se nároku jest · bezúčinn~rm. Rovněž clále_ neplatným jest 

..!:!jednání ~ratší garanční Jl"0.ty p!,Q.da_telovy. Předpisy tyto nevztahují se však 
na splátková jednáni, která na straně kupitelově jsou obchody § 10 citova
ného zákona. 

5. výt k a (»odevzdání k disposici«, pozastavení) obsahu jž 
údaj určitých vad zboží; povšechné jeho označ~ní za vadné ne
dost3Jčí~ _ leč by podle konkretního případu se i tu na určité vady 
musilo pomýšleti (čl. 349., odst. 3. »Anzeige des Mangels« a 
sankce obsažené ve čl. 347., odst. 1 a 3). Je-li zbo·Ží dí1ným, 
mož~~~ti je též k dis_pasicij en co do. části, ~teráž jest vadnou. 
Arg. princip předpisů čl. 35'9. a §§ 918 a 920 obč. zák. . ve znění 
III. dílČÍ novelly. 

Za vytknuté po rozumu čl. 347. lze považovati pouze vady, jež kupitel 
na odůvodněnou své všeobecné výtky by.l výslovně uvedl (274 /1919) . 

6. K u pit e I, jenž odpírá pro vadnost plnění prodatelova 
podržeti _ ~ba~L mu zaslané (» beansUindet«), jest povinen p eč 0:- _ 

vat i oje hop r o z a tím n é u s ch o v á n í. Pa seznání vad 
může kupitel - stejně jako prodaJtel výtku abdrževší - žádati 
u sougu_ (a to po případě i okresního soudu rei sitae, čl. 44. 
uvád. zák. k dv. ř'. s., § 384, odst. 3 civ. ř. s., čl. 348, obch. zák.) 
~nalec~é . Q..hl~dánÍ zboží. Vydáno-li zboží 'zkáze a jest nebez
pečí v prodlení, může kupiteLprové~.U na ' ~čet prodatelův své-
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pamocný pradej podle čl. 343. obch. zák. (tedy prodej a cantra
rio exekučního »dobrovolný«). 

7. Poznamenati jes,t, že správa předpokládá prodatelovcJ 
plnění kupitelem přiJaté; konkludentním přijetJm jest i padržení 
dodanél,lo zboží bud'to bez výtky p ; -dobu r~zhodnau padle -čT. 
347., odst. 1 (podržení takové má tu podle zákona dokonce 
i stupňovaný' význam : schválení zboží co do. vad patrných), anebo 
Dýslov:Q ' ~ uplatn~ním náraku ze spr á v y, jenž právě před:-

okládá přijetí naQídnutého plnění jako takového .. (Správně rozh. 
Nejv. soudu čís. 2546/1923, 4331/1924, 4785/1925, 4886/1925.) 

Poznamenati jest, že zcela nerozhodnou jest pro otázku správy a uplat
nění nároků z ní, zda-li a kdy vlastnictví na zboží přešlo již na kupuj:ícího ; 
nárok ze správy lze vykonati jak v příčině zboží již za vlastní nabyt ého, t<3,k 
i zboží: ještě cizího. 

KURitel. ar~i _ll e ní p O v in e n přijmouti plnění vadné (čl. 

346., ,odst. 1), i muže tudÍž zboží takové výslovně agmítnouti, 
nepři 'ímaj~ ho '~ plnění!..-T a k o v Ý m t o odmítnutím, které 
rovněž jest '»dáním zboží k dispasici« v širším smyslu, neuplat
ňuje s§ v_šak nárok z_U Qrávy, nýbrž zůstává ,tu kupiteli po5i1e 
všeobecných zásad nárak na nové, řádné pLněnLPřípad takavý 
nespadá tudíž pod čl. 347. a 349., jest však, jak souditi dlužno, 
zahrnut· širakým dosahem čl. 348.: (péče o prozatímné uscho
vání zboží) . - Viz též rozh. čís. 8551/1928. 

8. Ustanovení čl. 347. a 349. nemůž_e prodatel, jak ustano
vuj~ čl. _3'50., 1!Qlatniti »ve případě podvadu«. Zajisté, že spadá 
pod všeobecné toto znění také podyod pomocI!ých osob prodatelo
vých, pokud jednaly pro prodatele. Předpokládati jest, že kupitel 
jeví se padvodem tím potud poškozen, že opominul 'zabezpečiti 

si resp. uplatniti nárok ze správy podle čl. 347. resp. 349. Kn
pitel může naprati tomu dovolati se práv resp. výhod z těchto. 
ustanavení proň plynoucích. 

../' 
II. Sporna jest, pokud lze předpisů čl. 347. až 349. obell. 

zák. použíti též na abchody místní. V příčině t. zv. zasí
I ac í c Ih ,obchodů mí~tnjch (při kterých se zboží v místě pro
dateli zasílá), jeví se použití to s hledis,ka analogie právní býti 
2!ípu~tným; čl. 349. obch. 'zák. arci -neobsab~uje výslovného ob
mezení na distanční obchady, i hájí se někdy í přímé použití jeho 
na místní obchody zasílací. Ostatně platí při místních O'bcha-
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dech, při nichž se zboží odevzdává inter praesentes, požadavek 
bezodkladné výtky vad nápadně patrných již z hlediska § 928 
obč. zák. (.S výjimkou případů prodatelovy dolosní zámlky vady 
anebo výslovného jeho uj ištění o bezvadnosti zboží) , kdežto arei 
jest otázka i jen částečného použití norem čl. 347. a násl. pro
středkem právní analogie velmi poohybnou; i zbývá pak použiti 
p~mze norem práva občanského._ 

Odevzdání zboží v místě prodatelově speditoru kupitelem označenému 
nečiní obchod obchodem místním (1746/1922). - Vyhrazeno-li kupiteli právo 
vyslati zástupce ku převzetí zboží, jde o obchod místní (9017/1929). 

Nejvyšší soud prohlásil rozhodnutím (čís. 80/1919) analogii čl. 347. při 
místním obchodu 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 přiměřené jakožto podmínky pro zachování nároků ze správy při 
obchodech místních. 

P O zná m k a. Na Slovensku jest v základních rysech shoda 
s úpravou tuto vyloženou. Srv. §§ 346-350; § 348 vytýká vý
slovně', které nároky kupiteli při správě příslušejí. 

§ 25-27. 

O prodlení kontrahentit při obchodní smlouvě trhové. 

Zvláštní předpisy platí: 
1. pro mor a_ a c ci pen d i čiltsreditoti~l na straně ku

pitelově (čl. 343.) ; 
II. pro mora s.Q]..Y endUčili ge]:>itoris) . na straně ať ku

pitele ať " prodatele (čl. 354.-3,59.). 

§ 25. Ad I. Mora a ,ccipiendi kupitelova.1
) 

Z ku itelovy mora a<;Qpi~!!.di vzcházejí pro prodatele tyto 
právní následky: 

A. , Jak z odst. 1. čl. 343. vyplývá, končí se proglením kupitele 
co do řevzetí zboží smluvní povinnostProdatelova chovati zb~t _ 
s péčí řádného obch;d;Ú~;; i ručí pro datel kupiteli od té doby za
poškoze~í -n:ebo ztrátu ~zbo'ži jen podle všeob~cných zásad na p_od
kl,adu mimosmluvní,m {s přesunutým břemenem průvodním). Srv. 
§§ 1061, 1419 obě. zák. (Otázky sporné.) 

1) Z naší literatury viz H e II e I' Ů v spis: »Svépomocný prodej ~bož~ 
dle práva obchodního na základě práva obecného«. 1903 (Rozpravy ceske 
Akademie). 
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B. ,Podle odst. 2, čl. 343. má prodatel, za účelem tím, aby 
mohl zbaviti se úchovy zboží, dvojí právo: 

a) zboží ve veřejném skladigi _aneb u osob třetí u 10-
žit i; 

ob) je na účet kupitelův rodati totiž _ royés1! J.. !v . . rodeL 
s v é P o m o' c Tl Ý (Selbsthilfeverkauf); čl. 343. obch. zák. 

Zvláště jest uvésti: 
1. předpokládá se pro dle ní k u pit e I e ve pře v z e tí 

zboží jakožto jeho II o r a a c c U~)_e ~dj/) _ totiž, ž_~kupit§l bez_ 
odstatné říěiny_ rodlévá s úkonem_se §.trany jeho ku převzetí 

potřebným. Se strany pro dat e.} o v y předpokládati jest zpra
vidla J. 'zv. reální obla~totiž, 'že zboží- Odevzdati mohl a chtě~,
resp. při dluzích t. zv. odnosných či výběrčích (Holschulden), že 
byl hotov plniti (Erfiillungsbereitschaft). In mora solvendi ku
pitel při tom ani býti nemusí: (koupě na úvěr). 

Prohlásil-li kupitel, byť i neprávem, že ustupuje od pevně ujednaného 
kupu, není pro datel již oprávněn, zboží mu zasílati, nýbrž jest na ' něm, by 
zachoval se podle čl. 343 (213/1919). 

2. Uložení zboží resp. prodej jest p r á v e m prodatelovým 
i muž~ __ t.!:l,gíŽ prod~t~l zboží i ~ále u seb~-.9drže_ti, ar ci VŠaJk za 
ně již ze ~mlouvy neručí. Viz výše pod lit. A. 

Příliš daleko zachází rozh. č. 2076/1922 praví-li že - neučinil-li pro
datel při kupitelově mora acc. opatření podle čl. 343 - jde na jeho vrub, co 
se později se zbožím stalo, podobně také rozh. č. 4947/1925, jež ukládá pro
dateli, který podržel zboží za podmínek čl. 343 ve své úschově, péči řádné
ho živnostníka (hospodáře). - Viz též rozh. čís. 3236/1923. 

3. Pro výkon ráva svépomocného p~oc!.eje vyža
duje se, by dříve :bylo kupiteli prodejem pohroženo (»vorgangige 
Androhung«); jen výjimkou, totiž, je-li vydáno Zf~OŽ~ z~~ze a 
j est nebez:Qečí v _ pro<!!ení, není pohrůžky potřebL Prodej .sám 
'zpravidla má se státi ve ř e j n o u dra ž b o u j _Z ruky státi se 
může jen při zboží ceny tržní neb bursovní prostředni~tvílP: úf.ed-=- _ 

2) Ježto převzetí zboží jest podle čl. 346. odst. 1 též p o v i n n o stí 
kupitele, přichází tento při z a v i n i I é m s tím prodlévání zároveň in mo
ram »solvendi«; účinky tohoto prodlévání však nejsou v zákoně obchodním 
zvláště upraveny a bude je posuzovati podle zásad všeobecných (zejména 
závazek k náhradě škody). Obchodní zákon jedná o kupitelově mora solvendi 
jen co do zaplacení ceny trhové (čl. 3·54.). - Viz též výše výklad v § ~3, 
Ad II. . 
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ního sens~Ja a v nedostatku jeho úředníkem ku provádění dražeb 
oprávněným) a ItO nikoli pod cenou běžnou . 

Nezacho~ny-li_ pod!llínky zmíněné, jest prodej svépomocný 
jakožto takoy~ v_ůčLmQ!'~snímu k.!!piteli bezúčinnýl'!!.... (mezi stra- -
nami v něm jako kontrahenty zúčastněnými ar ci jest platným) . 

Prodatel jest povinen ' o výkonu prodeje kupitele jak možno 
ihned zpraviti, pod sankcí závazku k náhradě škody. 

Prodej podle čl. 343. má se státi způsobem i pro liknavého kupitele 
nejvýhodnějším, by nevzešla mu větší škoda, než jaká je prodejem nutně 
podmíněna_ Zpravidla jest prodej předsevzíti v místě, kde zboží jest, výji
mečně lze ho však provésti i na místě jiném (na plodinové burse) . (1891)/ 
1922). - Pohrozil-li pro datel kupujícímu, jenž odpírá přijetí zboží, prode
jem podle čl. 343, neztrácí tím nárok na plnění smlouvy, když pohrůžku, ne
uskuteční. (2299 /1923) . - Prodej, jenž nebyl proveden podle předpisu čl. 

343, není svépomocným prodejem ve smyslu obchodního zákona a. nejde 
na účet liknavého kupitele (2334/1923). - Prodej neodebraného zboží jiným 
způsobem než podle čl. 343 (na pře z volné ruky) jde výhradně na vrub 
prodatelův (2935 /1923) . - Bez nutnosti nemá pro datel voliti jiné místo pro
deje dle čl. 343., než-li kde zboží bylo v době, kdy kupítel prohlásil, že je 
nepřijme. Dá-li prodatel kqpiteli dodatečnou lhůtu ku přijetí zboží, může je 
prodati až po uplynutí lhůty, třebas kupitel byl prohlásil, že od smlouvy 
ustupuje. (3262 /1923) . - Prodej dle čl. 343. jest zpravidla provésti tam, 
kde jest 'zboží v čase kupitelova prodlení. To lze ,dovoditi i obdobou z posled
ní věty čl. 324. Výjimku lze připustiti, když se při prodeji na jiném místě 

docílí zřejmě vyšší kupní ceny. (3324/1923). ' 

Prodei svépomocný J?Qdle _čl. 343. není prodejem exekučním 
a nel!:iJu9íž k němu povolán soud (cf.§ 269- nesp-or. pat. Rep. 
nál. Č. 127. 'Právník 1885) ; vykonává se buď sensálem (cf. § 29. 
uvád. zák. k zák. obch.), buď obcí (cf. § 28 obec. zřízení pr o 
čechy). K otázce, zda též notář jest k němu povolán, jest odpo
věděti záporně. 

Prodej podle čl. 343. může provésti pouze prodatel, jenž má zboží v mo
ci, proti kupiteli. Prodej, jejž by provedl dodavatel pro datele proti tomuto, 
nemá účinku proti kupiteli. (3422 /1924.) 

4. Poznamenati jest, že jak uložením zbOŽÍ tak i prodejem 
své omocným_ř~~ně p!o'yedeným -zba~j~ se_ prC2datel svého , 
_smlu~ní]1o závaz.:ku,_ a t2 bezprostř~<!ně; _ nenastává tím jen jeho 
exkulpace co do plnění. Srv. k tomu výklad II e II e r ů v I. c. str. 
13, pozn. 9 proti Scheyovi. 
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, Pokud jde o prodej svépomocný, musí býtL prodáno zboží, 
které j~~t Rředmětem 13mlo_uyy, tedy při species konkretní toto'žnft 
věc, při generickém tI1hu totéž quantum téhož druhu a jakosti. 
Pokud jest zapotřebí ke koncentraci (.specialisaci) generického 
dluhu -součinnosti věřitelovy, vykoná ji ve případech snadnějších 
dražební kupitel, ve případech součinnosti složitější přijíti může 
v úvahu ustanovení opatrovníka váhavému nebo nepřítomnému 
věřiteli. IPři trhu specifikačním (srv. výše § 21 pod č . V.) zůsta
vuj e tu ně me c k Ý obchodní zákon specifikaci prodateli (§ 376 
II). Vi-z k těmto otázkám: II e 1-1 e r, § 5. 

Lhostejnou j~st_při tom otáz-ka, zda-li jest zboží t é doby 
vlastnictvím ješ,tě prodatele, či zda již přešlo ve vlastnictví ku
pujícího. Prodej děje se tu vždy-na účet -kupi tele ; i jest prodatel 
povinen odvésti mu výtěž_~..L jsa oprávněn žádati (po případě sr~ 
ziti si) útratx , jakož i za pod!!!íp.ek čl~ ~1JO. také Rrovisi. 

Poznámka. Na Slovensku platí v pod-statě shodná 
úprava; závažněj šÍm rozdílem jest, že podle § 351 má prodatel 
spolu také nárok na náhradu škody z opo'zdění vzešlé. 

Ad II. Mor a s o I ven d i. 

§ 26. A. Mor a s o 1 ven d i k u pit e lov a 
c o d~2 a p I a cen { cen y t r -l1 o v é. 

Z v I á š t n í normy stanoví tu oboh. zákon jen pro případ, 
že zboží nebylo ještě kU :Q.i t eli odevzdáno.Z) Podle čT. ' 
354. nastává tu prodlením ,kupitelový,m v placení ~eny trhové 
prodateli e I e k t i vně toto tro'Í rávo: 

1. může žádati splnění smlouvy, tedy zaplacení a náhradu 
škody pro opozdění, totiž 6% úroky z prodlení (§ 1333 obč. zák., 
čl. 287., 277. obch. zák.) ; 

2. může, místo aby plnění žádal, zboží po způsobu čl. 343. 
na účet -kupitelův prodati a požadovati lláhradu škody ; tato 
bude záležeti v diferenci mezi výtěžkem s vépomocného prodeje' 
a vYššÍ cenou smluvenou, dále zejména , v útratách prodeje a 
v 'úrocích ; 

: ) ~ylo-li ~boží, kupiteli již odevzdáno, platí při prodlení kupitelově 
prostEl, ravo o.?c~ns-ke, t~~y §§ 918 násl. obč . zák. - P i s k o H. R., 'str. 
186 .n~sl., vylucuJe tu pravo odstoupiti od smlouvy, s čímž však nelze sou
hlaSItI. 



96 

3. může od smlouvy odstoupiti,_ jako kdyby nebyla bývala 

uzavřena. 

Právo podč. 2 vytčené jest úchylkou od práva občanského 
(srv. -§§ 918-921 obč. zák.); práva 3. použije prodatel s pro
spěchem, když cena zboží stoupla, naproti tomu práva 1. nebo 
2., když cena zboží klesla. 

šetřiti ustanovení čl. 343. při použití čL 354. jest pro dateli uloženo 
bezvýhradně, i tehdy, není-li zboží, o něž jde, dosud vyrobeno. Není-li pro
datel z této př,íčiny s to, by zachoval se podle čl. 343., nemůže požadova~i 
na kupiteli náhradu škody, nýbrž může pouze vykonati některé z ostatních 
práv čl. 354. (2714/1923), - Při obchodních koupích s dodáním zbožÍ v suk
cesivních partiích jest pro datel, ocitl-li se kupitel se zaplacením jedné z těch
to dodávek v prodlení, oprávněn, vykonati ohledně všech ještě nevyřízených 
dodávek volbu podle čl. 354. obch. z. nebo další dodavky až do zaplacení 
kupní ceny zadržeti, aniž by ho stihly následky prodlení s dodáním. Lho
stejno, že dodání pozdějších dodávek nebylo v kupní smlouvě učiněno vý
slovně závislým na zaplacení dřívějších dodávek (7g90 /1928). - Srv. -též 

rozh. čís. 8289 /1928. 

Pro v Ý k o n zmíněných tří práv platí některé normy roz
dílné dle toho, má-li zboží dodáno býtLp ř e sně v Q-.9 ~ ě p e vně _ 
II r Č e n é r e s p. běh e m p e vně u r č e n é 1 h ů .t y: obchod t . 
~ix~n-í-lčiii p-raecisní, či, není-li tomu tak: obchod oby-

~ej ný..:) 

Povaha ohchodu jakožto fixního může vyplývati, i když není ".-ýslovně 
stanovena, z konkretní skutkové podstaty, tak na př. z povahy zboží, z patr
ného účele koupě; musí tu býti nepochybnou intence stran, že dodržení času 
jest podstatným kusem smluvního obsahu, tak že dodávku mimo tento čas 
nelze pokládati za splnění smlouvy. (Srv. § 919 obč. zák.) 

úmluva, že zboží dodáno bude v nejkratší do-bě, nezakládá ještě fix
ního obchodu. (855/1921) . - Nejde o obchod fixní, byla-li stanovena lhůta 
pro povinnost k u p ují c í h o, odebrati zboží. Volba jest vykonána s účin
kem, když po uplynutí lhůty k plnění oznámeno, že smlouva se stornuje, 
a sečká se přiměřený čas, by liknavý dlužník mohl, co zmeškal, dohoniti 
(1032/1921). - Přes doložku »prompt ab Bodenbach« není obchod fixním, 

.poněvadž kupitel z došlého lístku seznal, že zboží jest dopravováno po vodě 
do Podmokel a že tudíž bezodkladně ho dodati nelze (1450/1922). - Bylo-li 
zboží (lakové střevíce) ohjednáno vzhledem k počínajícímu tanečnímu ob
dobí »promptnědo čtyr týdnů« , nejde ještě za všech okolností o obchod 
fixní (1970/1922). - Fixními obchody jsou jen ty, u nichž z doslovu sml ou- . 

3) Obchody fixními zabývá se pojednání St e h 1 í č k o v o v »Právní
ku« 1908: Za český název navrhuje autor »obchody dochvilné«. 
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vy nebo z okolností případu lze souditi na úmysl a vůli stran aby urcem 
čas~ ~ylo~odstat~ou součástí dodávací smlouvy v ten zPůsob,' že pozdější 
do dam, nez v UJednanou dobu, nesmí býti ani požadováno ani plněno 
(1975/1922). - Podobně též rozh. 2530/1923 a 6963/1927. - Výrazem 
»promptně«, »ihned« (Lieferzeit prompt) není doba nebo lhůta přesně urče.,. 
na, leč by 'hylo proké.záno, že promptní dodávka byla vymíněna s tím účin
ke~" že dodání v ~koli 'promptní nemělo dle úmyslu a vůle stran býti po
kladano za spInem smlouvy o dodání (5458/192-5) . - Nejde o obchod fixní 
byl-li objednán adresář velkého města, jenž ,měl podle nabídky vyjíti kon~ 
cem určitého roku (5983/1926). 

Bliže jest uvésti toto: 

a) Při obchodech ob y č e j n Ý ch (nefixní-ch) může prodatel J r~ 
~oužiti práva čís . ~J!e~e splněni další~h_podmínek (tedy stejně 
Jako podle obč. práva) ; naproti tomu ráv čís. 2. a 3. jen, když 
to ku i,teli dříve ozn~mi. a jemu spolu,- dopouští-li toho povaha 
obchodu, poskytne _pti~ěřenou lhůtu _k dodatečnému placení 
(»'Nachfrist«), čl. 356. (Zvláštní předchozí pohrůžky v čl. 343. 
předepsané tu zaj isté již nebude potřebL) 

Vol~a a, poskyt~utí dodat:čné lhůty dle čl. 356. může se státi i prostým, 
nedoporucenym dopIsem. Ztrata dopisu jde na vrub liknavého dlužníka 
(~77 /1920). - Dotaz na liknavého objednatele, zda trvá na objednávce, není 
vy~onem volby po rozumu čl. 356. (967/1920). - Není třeba, aby dodatečná 
lhuta podle čl. 356 byla výslovně stanovena; stačí, byla-li skutečně poskyt
n~t~ (p~~e:hána) . ?d~~řel:li druhý smluvník plnění, není ani toho zap,)
trebI, amz treba oznamltI predem úmysl provésti koupi úhradní (1761/1922). 
~ Nebezpečí, že nedojde řádně odeslané oznámení dle čl. 356., stihá stranu 
lIknavou,která, porušivši smluvní povinnosti, dala příčinu k oznámení 
(20,19 /1922r. - Poskytl-li pro datel -kupiteli lhůtu k zaplacení kupní ceny 
s hm, že »po marném jejím uplynutí dá zboží veřejně prodati a bude se 
n~ ~upiteli dom~hativ toho, oč méně strží«, nemůže napotom žalovati o spI
nem smlouvy, trebaze pohrůžky neuskutečnil (2299/1923). - Poskytnutí 
dodatečné lhůty k plnění nelze spatřovati v tom, že bylo mlčky poshověno 
aniž bylo sděleno, jakým způsobem bude se pro případ nesplnění zachován; 
(2530/1923). - .Proda~ zboží proti ustanovení čl. 354. a 343. z volné ruky, 
dal pr~d~tel o naJevo, ze od smlouvy ustupuje (2677 /1923). - Poskytnutí 
dodatecne lhuty pro datelem jest bez právního účinku, nebyl-li sám pohotoV' 
k plnění (8484/1928). 

?) Při obchodech f i x n íc h . platí v příčině požadavku před- n 'I 

ChOZlho oznámení předpis opáčný: . es,t ]10 totiž třeba jen, když 
pro~a~L tr~á na plnění, t. j. placení -ceny trhové (právo čís. 1.) 
a SIce mUSI se oznámení státi neprodleně po průběhu dotyčné 

Pro!. Dr. Karel Hermanu.Otavský, O obchode.ch, 7 
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doby resp. lhůty; nestane-li se tak, ne~ze ~rávo zmíněné již vy-
konati: čl. 357., odst. 1. (Srv. § 919 obc. zak.) , 

Zvolí-li dále pro datel rávo c.!s. 2~ svépomgC'ny prodeJ) ~ 
má-li zboží cenu tržní neb bursovní, s.tani1ž se rode' neprodlen~ 
~ynutí dogy J~sP~ lhůty ;_pozdější p::od.e j nepoklá~a~ ?y se 
za učiněný na účet kupitelův. (Ratio legl'S Jest znemO'zmtI pro
dateli spekulaci na úkor kupitele.) PředchozÍ pohrůžky_tu ,pOdl: 
výslovného ustanovení zákona ne!!í t~eba, arci však oznamem 
o prode 'i p~ovedené~(Čl. 357., odst. 2.) 

N a náhradu plné prokázané škody abstraktní pro nesp:nění má, p:o
datel i tehdá nároky, převyšuje-li tato prokázaná škoda značne obvykly ZIsk 

občanský ' (176/1919). 

§ 27. B. Mor a .s o lve n d i pro dat e lov a. 

J?ři Nodlení prodatelově s odevzd~ním. z.božto:ná k.~pitel 
podle čl. 355. rovněž t roj í p!' á v o k dISpOSlCI; muze tohz 

a) žádati plnění a náhradu škody pro opozdění; v , 

b) žádati místo plnění náhradu škod~ n_esplne~1 ; 
c) odstou iti od smlouvYl jako kdyby nebyla byvala uza-

vřena. 
Co do v Ý k o n u práv těch platí také zde výše sub A do-

tčený rozdíl obchodů fi~ních a ob~č~j nýcoh
v

: • • 

1. PŤi obchodu ob y č e j n é m (neflX!)lm) muze kupl.tel vy-
konati právo lit. ~ bez dalších podmínek: právo l~t. b) ?ebo ~) 
l eprve po předchozím o,znám_ení pro~atel: a ~ezv!slednem pru
běhu dodatné lhůty dle čL 356. po prIpade udelene. 

Vk' (Vl 356) lze platně dáti Lhůtu k napravení toho, co bylo promes ano c. . , , , o 

teprv až nastalo promeškání, a při učiněném oznámení volby: Repert. nalez u 
číslo '264. (»Právník« 1917, str. 78 násl.) Srv. též r. 8664 / 192~, 894v2/1929. 

Objednatel může krýti se úhradní koupí dříve ještě, nez .prosla pro 
liknavého dodavatele dodatečná lhůta k plnění. Podle toh~, zdal~ doda~atel 
d , t" této lhůtě svému záva'zku čili nic, bude úhraclm koupe uzavrena 

os OJI v v ' v t d d t le v, clv a u'cVet obJ'ednatele v tomto pHpacle na uce o ava e v onom pnpa e n, - tl u 
(654/1920). - Vyzvav prodatele, by zboží dodal »obratem«, neposKy m 

t ' k pitel lhůty k dodatečnému plnění podle čl. 356. (893 /1921). - PTO-
lm u V' , lh C t" t v b p I) 

hlásÍ-li proclatel sám, že hude plniti ihned nebo v urclte u e, ne :e a. vr~ 
jednostranný odstup od smlouvy dodavací podle čl. 356., by ho k:rp.lte: Jeste 

1, VtV k plnevní vyzval' to platí tim spíše, když pro datel prohlasll, ze obzvas e, , , . t' "tV 
jednal~ou dodávku určitého data již zaslal, j~žto, prohlá,švem, takove, Jes , Jes .e 
si1n~jší, než že 'plniti chce nebo plní; nespravne pTohlasem takove odporUJe 
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víře a reelnosti (937/1921) . - Zahájil-li kupítel spor c jedno z trojího práva 
čl. 355., jest volbu jeho pokládati za konečnou. Výjimka platí pouze v pří
padě, že kupitelem zvolené plnění smlouvy stalo se zhola bezcenným, nikoli 
jen méněcenným, pro kupitele skrze prodlení prodatelovo (1201 /1921). _ 
Podobně rozh. čís. 1526/1922 s tím ještě dodatkem, že také nastalá nemož
nost dodávky stejně působí. - Je-li kupitelova a;bstraktní škoda větší než-li 
požadovaná náhrada škody konkretní, není přípustným další protidůkaz 
o výši škody. Jak konkretní tak abstraktní škoda jest myšlena pouze v po
měru pro datele ke kupiteli a nelze přihlédnouti k tomu, zda kupitel při 
dalším prodeji úhradného zboží docílil za ně téže či snad vyšší ceny 
(1210/1921). - Rozhodl-li se kupitel požadovati na prodlévajícím prodateli 
náhradu škody, nemůže na něm žádati to, co by by] na včasně dodaném 
zboží, zpracovav je, vydělal (2133/1922). - Ustoupení od smlouvy kupite
lem stane se účinným, třebas jím kupitel, udíleje prodateli dodatečnou lhůtu, 
nepohrozil, jen když dodatečná lhůta uplynula, anÍž pro datel byl řádně 
plnil (3851 /1924). - škodou ve smyslu čl. 355. jest, čím byl kupitel po
škozen neplněním v čase dospělosti, nikoli další škoda způsobená tím, že' 
nenabyl držby koupeného zboží ode dne splatnosti smluvního plnění. Kupi
teli přísluší nejméně rozdll mezi smluvenou cenou kupní a cenou tržní 
v době a místě dluhovaného plnění (4898 /1925). --.: Lhůta k dodatečnému 
plnění (čl. 356.) musí býti dána tak, aby prodateli bylo plnění umožněno; 
nestačí lhůta tak krátká, že kupitel sám musí o ní nutně předpokládati, 
že nestač]; v tom případě mlčení prodatelovo neznamená souhlas s ned(l
statečnou lhůtou (6156/1926). - K tomu, by kupítel mohl podle -čl. 356. 
požadovati náhradu pro nedodání zbytku zboží, nestačí, že prodatel zboží 
nedodal, nýbrž vyžaduje se též, by stalo se tak z jeho viny. Jest-li kupitel 
v prodlení se zaplacením dodané části zboží, nemůže na prodatelí požado
vati, by v dodávce pokračoval (6342 /1926). - Byla-li při postupných do
dávkách prvá dodávka obchodem fixním, jest kupitel oprávněn ustoupiti od 
celé smlouvy, nebyla-li prvá dodávka přesně splněna, pak-li si vyhradil pro 
tento případ ustoupení od celé smlouvy (6840;1927). - Nejde o zaviněné 
pl'odlení pro datele ve smyslu čl. 355. při postupných (sukcesivních) do
dávkáCh, neprovedl-li další část dodávky proto .. že kupitel nezaplatil posud 
předchozí dodávku dílčí. Pro datel může zbývající dodávku zadr~etí do doby, 
až kupitel zapraví dospělou kupní cenu z dodávky dřívější. I kupitel může 
při postupných dodávkách, je-li pro datel v prodlení s dodávkou, posečkati po 

tak dlouho se zapravením kupní ceny (aniž by tím ustoupil od smlouvy), 
až prodatel splní dodávky zadrželé, předpokládajíc ovšem, že není sám 
v zaviněném prodlení s placením kupní ceny (8289/1928). 

2. Při obchodu f i X ním může kupitel použiti na~pak práva ~S't 1) 

lit. b) a c) bez dalšího, a jen při volbě práva lit. a) - totiž 
trvá-li na prodatelově plnění - učiniti má o tom bez odkladu 
~průběhu doby resp. lhůty prodateli oznámení: čl. 357. odst. L 

Používá-li tu kupitel práva Iii. b), totiž žádá-li na místo :: 5 '! ~) 
plnění náhragu škody pro nesplnění a má-li zboží cen u trž ní 

7* 
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ne bob U.I s 0_ v ~ í, záleží náhrada škody v diferen~ Elezi Jr-ho-
vou cenou sml u v e n o ~a tržní resp. bursovní cenou zboží 
v dob ě ~_.!! a ~ í §. tě .-!!Lu h_ o van é d o d á vJs y - předpo:-_ 
kládaj e, ~e kupitel nežádá náJh!,ady vyšší škody prokazatelné (čl. 
357., odst. 3). Mluví se tu o t. zv. zásadě abstraktníh..2.-vý-
poč tuš k o d y (»abstrakte Schadenberechnung«). Předpisu 
toho užívá ostatně praxe také při obchodech nefixních, dávajíc 
kupiteli na vůli žádati náhradu škody konkretně (podle čl. 355.) 
či aJbstraktně (podle čl. 357., odst. 3) vyměřenou. (Otázka sporná. 
_ P i s k o H. R. str. 187 násl. přímo háj í použití abstraktního 
výpočtu škody i při obchodech nefixních. - Stej ně též rozh. 

1421/1922, ,5211/1925 sb. Váž.) 

Při konkretním výpočtu škody mohou přijíti v úvahu, vedle difference, 
o kterou kupitel jinde dráže .koupil (koupě úhradní, peckungskauf), také 
náklady, .kterés koupí tou měl, dále újma ub'pěná tím, že nemaje zboží 
nemohl provésti výhodný prodej, k němuž byla příležitost, konvenční pokuta, 
kterou platil, nemoha splniti dodavací závazek, a j, - SI'V. rozh. 8603/1929. 

K lit. A i B: V příčině o b o u pří pad ů mor a e s o I
ven d i _ jak na straně kupi,telově ta,k prodatele - uvésti jest, 
že ve případech čl. 357., tedy ři obcho9.~h :fixních, jest každ&
kontrahent o rávněn dáti rodlení druhého kontrahenta na - - -
útraty jeho zjistiti proteste~ a to notářs~ým, čl. 358. obch. zák., 
§§ 83 až 86 not. řádu. (O přípustnosti soudního protestu ve pří-
padech těchto nemáme předpisu.) 

Pokud jde o v'kon ráva odstoupi ti od smlouvy_při 
prodlení protikontrahenta (právo uvedené výše pod lit. A i B 
na třetím místě) obsahuje čl. 359. pravidlo, že odstoupení to státi 
se mŮ'že jen co do částLl?lněI!,í Posu9.. l1~~plně~é~č-li 
z okolností, zvláště z povahy smlouvy, z úmyslu kontrahentů resp. 
z povahy zboží vyplývá, žes ~ 1 n ě_n J j ~~ L p_r o obě str a n y 
~ěl!t~lným . . (Srv. rozh. čís. 6863/1927 sb. Váž.) 

Ustanovení čl. 354, a násl. o následcích prodlení nej sou jus cogens" 
nýbrž ustupuj~ úmluvě s~an; tak zejména by mohl býti odstup od smlouvy 
pro kupitelovu moru pro dateli vyhrazen pro případ, že věc již byla ode
vzdána (tento význam přiznává se paktu reservati dominii v čís. 246 knihy 
judikátů: »Právník« 1916, str. 578 násL); rovněž by mohl i pro případ pro
dlení protistrany v obchodním zákoně upravený, býti výkon práv, na př'. 
odstupu od smlouvy, vůči obch, zákonu usnadněn. Zákonné následky morae 
solvencli ustupují také, je-li ujednán závdavek (§ 908) a protistrana kon-
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trahenta morosního používá práv z něh ' 
závdavku však nelz 'k" 'v' o plynOUClCh; kumulovati práva ze 

»Právník« 1915): S~~;~ěz~O~~:~:tt~~n~~1~~::~:~í;1(:~~~9~~~kátů č, 218, --

Volba meZI pravy zákonem k dis osici d · , . , 
mením protistraně nechať v 1 b P v, ~nymI, nech ať se děje ozná-

, za o ou na pInem Jest n d · 1 tl' 
andi se neuznává V' h v ,eo vo a e na; lUS vari-

, "" . - IZ roz . c. 3601/1924, 7946 /1928. 

24
<?1 uc~nclCh prodlení podle usancí plodinové bursy viz' S t i b I' C N' tO 

str. na sl. . ,as m, 

trah: o: nvám ~ ao Na Slovensku platí také o mOloa solvendi kon
zák. ntu predplsy ve hlavnfch rysech shodné; §§ 352-358 obell. 

§ 28. 

O vlivu konkursu na obchodní smlouvu trhovou 
K k ' v'd 1Gj~"?J b'1 • 

on ursm ra z 10. prosince 1914 v 337 " , , 
zvláštních pro trhovou smlouvu ob h d c: :. z: neobsahuje SIce předpisů 
v §§ 22 a 45 t h com, arCI vsak normy stanovené jím 

pro r ovou smlouvu vůhec budo ľ ve 
obchodním. Blíže jest uvésti: u zv as e praktickými při trhu 

r. Ne]?yla-li trhová smlouva v době hl'''' 
santa a proti strany bud' zc 1 b- '" p,ro - asem konkursu od ~nkur-. __ e a ane o z casb spl v. " . 
podle všeobecného předpis~§2bkk ~ , nena" ma spravce podstaty 
vůbec právo volby' buď s 1 't' onI'!. platneho pro oboustr anné smlouvy 

. _ p m 1 srn ouvu a žádati pl v, d o 

anebo od smlouvy ustoupiti Ml' f . k v nem o probstrany, 
s úmluvou f i x n í (ve sm ~lu OC,I : a"c e vsak nastává v tom pH trhu 
majícího cenu t r ZV n l' nebYo b p.rve vety, cl. 357. obch. zák.) dodávky zboží 

, . _ u r s o vnl sp ď -ľ v , ~ahaJení konkursu: tu uděluje totiž § 2' - a .a ! c,a..-:" do~adu v do~u po 
práva na plnění pouze n á r o k ' h !f konk: r. spraVCI podst'1ty místo 

(
R t' 1 . na na rad u s k o d Jl pro n 1 v . 

a 10 eglS : protikontrahentu konkursanta ' b' tO o e spn e n 1 • . 1 

odbyt zboží jím zcizeného jina 'k ma O,Y I zu~taveno zabezpečiti si 
jinud.) m resp. na up JIm potrebovaného zboží od-

Náhrada tato záleží pak v rozdílu mez' 
resp. bursovní kteráž v pln'T b v.vI.cenou smluvenou a c~mou tržní 
____ , _ IS 1 ne o v trzlsb pro ně ro h d ' .-

pro smlouvy se stejn~u lhůtou k- I .., - , v - , _.3 o nem podává se 
zahájení konkursu. (Zákon hledí tP nem ~zavre~e ve dru~ý -;šední clen_~ 
nákupu resp. prodeje.) lm vysbhnoub cenu typlCkeho úhradního 

II. Konkursní řád uděluje v § 45J ' . kommisionáři) t. zv. p r á vos ti h a cll pro dat e II (Jakož i nákupnímu 
l'ight of stoppage in transitu) 'l""~ ,<Verfolgu~gsrecht, droit de suite, 

v t b v, , za ezeJlCI v tom ze prodatel o v v, d . 
zpe z _o~konku~~antu z jiného míst ,', . v v m~e ~a atl 
place:l!t 1 e č že J'izv prve'd- uval- ' k a

k 
odeslane a tIm:~.9... Jeste (plně) neza_ _ __ emm on ur d Vl' - -

místo určení) a přešlo vdete . k k su os o _~a mlsto dodací (t. j. na 
Totéž právo uděleno pro~~tel?n urs,anta ~nebo jiné osoby pro n~ho. 

řádu vyrovnacího pokud jde d~ ~a ,nkakupmmu komisionáři) také v § 22 
vyrovnací.' o uzm a, v příčině jehož zahájeno řízení 
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~ 29. 

Dodatek o jednáních bursovlúch.1
) 

1) Z nové domácí lit eratury viz: D o min i k, Nástin čsl. práva 
kovního a bursovního (1929), zvl. str. 61 násl. 
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<lodávce určité kvantity zboží s právem toho, kdo prémii platí, žádati nebo 
dodati ještě další stejnou kvantitu. - Při obchodu š tel á žní m_ (stojném, 
Stellgeschaft, Stellagegeschaft) uděluje jeden kontrahent (pro datel šteláže ,l 
druhému (kupiteli šteláže) právo, aby tento dle volby své v určitý den mu 
jistou kvantitu buďto za smluvený nižší kurs dodal, anebo od něho za smlu
vený vyšší kurs odebral. 

.F. t 
Při obchodech takových nese se pravý úmysl stran zhusta 

n i k o 1 i k e s k u teč n é m u dodání resp. odběru, nýbrž jen 
k z i,s k u di ff e r e n ce mezi kursem skutečným v den dopadu 
~ kursem smluveným; obchody takové zovou se »d i ff e r e Jl 'č
ními«, a nelze je pak vzhledem k této intenci st~-kládat{ 
za smlouvy trhové. Právní povaha differenčních jednání je 
spornou; s hlediska práva našeho, dříve rakouského (§ 13 zá
kona bursovního z 1. dubna 1875, Č. 67 ř. Z., čl. 25. uvád. zá
kona k civ. řádu soud., čl. 29. uvád. zák. k řádu exek.) , dlužno 
při nich použíti norem občanského práva o hře a sázce, i vzniká 
1!Igíž z nich o sobě jenom obligace naturální; ovšem cit. § 13-
bursovního zákona ~připouští při rozhodování právních sporů 
z bursovních obohodů námitk~, _ž~ náJok ~_kládá se v differenč- -
ním_jednání, jež za hru neb sázku jest posuzovati. 

Při obchodech differenčních neburs~vních zůstává sice námitka ta pří
~l!§..tnou;_ bylo-li však věřiteli J:_nich již plněno, nelze plnění požado';ati zPět 
(§ 1432 obč. zák.); rovněž nelze zajisté odpírati smluvené (dorbrovolné) kom
pensaci (P i s k o, str. 241). Též nelze žádati zpět hotovosti, které zákazník 
bankéři jakožto »zálohu«, »úhradu« 'nebo' »jistotu« napřed platil, neboť nejde 
tu o zástavu, nýbrž o »předchozí zaplacení difference« (R a n d a v »Práv
níku«, 1902, str. 381). - Naproti tomu jiné objekty než peníze, na př. cenné 
papíry nebo zboží, dané na úhradu nebo jako jistota, bude lze požadovati 
zpět, ježto pro pohledávku nežalovatelnou ve smyslu §§ 1271, 1272 obč. zák. 
nelze platně zástavu zřizovati (R a n daL c.; souhlasně též P i s k o HR, ' 
241). Také může býti podle čl. 25. uvád. zákona k civ. soud. řád\} požado
váno zpět to, co bylo splněno na základě nálezu rozhodčího soudu bursov
ního, jenž při nebursovnÍch obchodech differenčnÍch nesprávně posoudil nebo 
nepřihlédl k námitce výše dotčené, a došlo-li ke prohlášení nálezu toho 'ne
účinným k žalobě v tom směru zákonem dopuštěné.2 ) 

_Přísná obmezení co do jistý·ch obchodů bursovních zavedl 
zákon 'ze 4. ledna 1903, čl. 10. ř. z. (jím'ž zákon bursovní z roku 

2) O differenčnÍch obch odech viz úvahu Dra P. C. Nes Ý h o v Právníku 
1927, v seš. 16-19, kde vzat též bedlivý zřetel k naší judikatuře' též 
Do m i n i k ve spisu výše cit., str. 68 násl. ' 
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1875 byl z části pozmenen a doplněn) stran bu r s o v_n í clL 
terminových obchodfi v plodinách a tovarech : 
ml Ý n s k Ý c h. V § 10 zapovídaj í se totiž oursovní obchody 
takové, rovněŽ i stanovení usand a podmínek pro ně; podle 
§ 16 jest obchod takov:ý_~rá~ě bezúčinným; rovněž i příkazy 
a spolčení se k uzavírání nebo zprostředkování obchodfi tě0h; 
právní bezúčinnost stihá i složené jistoty a uznání dluhfi; vše, 
co bylo plněno ke skoncování obchodfi těch, mfiže býti do 3 let 
od jich uzavření zpět požadováno. V § 17 stanovena pak 
i sankce trestní na živnostenské uzavírání ne9Q. sprostředkování 
t~ ch ~bchodfi, j~kQž i na ~vádění k něm~ lPte~l!:h (Srv. 
Ran d a v 'Právníku 1902 1. c.) Prováděcí nařízení jsou z 3. dub-
na 1903, čís. 78 a 79 ř. z. 

Poznamenati jest, že ty t o terminové obchody se sice zevním svým 
průběhem značně podobají obchodům differenčním, že však liší se od nich 
úmyslem stran, jenž nesměřuje výhradně k vyrovnání difference, nýbrž ke 
skutečnému plnění, třebas vzájemné závazky důsledkem zařízení naznače
ných v § 11 cit. zák. značnou měrou mohou se vyříditi vzájemným zúčto-
váním a vyrovnáním difference. 

P o zná m k a. V Uhrách nebylo zákona obdobného s rakouským čís. 
10/1903. Teprve čsl. zákonem z 15. února 1922 č. 69 Sb. vydány také pro 
Slovensko a Podkarp. Rus předpisy přiléhající z vaJné míry k normám rak. 
zákona Č. 10/1903. - V §§ 15 a 16 dána též definice bursovních obchodů 
a prohlášeny tyto za absolutní obchody ve smyslu § 258 uher. obch. zák. -
Blíže jedná o cit. zákonu z r. 1922 D o min i k ve svém příspěvku do Vě
decké Ročenky fakulty brněnské II. (1923) pod čís. 13. své úvahy. 

:=', O~'o~ 

HLAVA II. 

o kupecké komisi. 
(čl. 360.-378. obch. zák.) 

§ 30. 

Pojem a předmět kupecké komise. 
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Obchodní zákon vychází z pojmu k o II i s i o n á ř e (čl. 

360.), jejž označuje jako toho,~do po živnostensku vlastním 
jménem na účet říkazc~ (,komitenta) obchody uzaví;á; čl. 378.
vztahuje pak předpisy titulu 3. knihy IV. obch. zák. i na případ, 
kde kupec ne komisionář uzavírá jednotlivý obchod vlastním 
jménem na účet příkazce. I možno tudíž defino;ati -s m I o'~ v ~ 
k o m i sní čili krátce k o m is i v technickém smyslu jakožto 
s ,m 1 o u v u, k t e r o u ž t o k u pec u pro voz o v á n í s v é ž i v
nosti přijímá říkaz uzavříti obchod ve vlast
ním j m é!l u n a ú čet při k a z ují c í h o. 

Komise tvoří užší kruh v pojmu smlouvy příkazní čili man
dátu, vyznačuj ící se jednak -v;- směru obj ektbrri~~ zvláštní;;' 
obsahem příkazu (t. j. uzavříti obchod ve vlast 'ním 
. mé n u !La ú čet man d a n t a)., jednak ve směru subjektiv
ním: vlastností man dal á ř ~ j akožto~ up c e_ u provo'Zování 
své 'živnosti. 

Zákon neuvádí záplatnost jako pojmový znak komise; ovšem musí se 
převzetí mandátu státi kupcem u provozování jeho živnosti obchodní. Viz 
rozh. Nsjv. s. čís. 685/1920 sb. Váž. 

Lišiti jest k01l25 'si Qd_pÍ'Íka_~u. k pouh~I.!l11 ~pr9_stf~d- __ 
k o v á n í obchodu (příkaz sprostředkovací, makléřský») dále od 
příkazu k uzavření obchodu j mé n e m man cl a n t o v Ý m (pří

kaz zmocňovací). Komisionář - a to ať živnostenský (čl. 360.) 
ať příležitostný (čl. 378.) - není zástupcem v pravém smyslu, 
zástupcem »přímým«, nýbrž jen t. zv~ástup_cem nepřímým čili_ 

náhradníkem (Ersatzm'ann, Zwischenperson); 'z · obchodu jím 
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s třetí asabau uzavřeného. - jenž zave se obchadem praváděcim 
(Ausftihrungs-, Ausrichtungsgescháft), - . estzavázán i apráv=-
něn vůči třetím u k a m il' ~ ~!á ř _ sám _a má vůči kam i tent<?vi j_e"Q. 

avinnas t~ř~nésti n~ň _ haspadářH~é výsl_edky uzavřeného. ab~ 
chadu (čl. 360., odst. 2). (V tam rozdíl od poměru abchodní pIne 
moci ~esp. mandátu zmocňovacího.) 

Zdali jde in concreto a mandát zmocňovací či kamisní, jest 
quaestio voluntatis; praesumuje se-'y~ak při mandátu k uzavření 
obchodu k u ' cj jp;ka tltkovému uděl~ném příkaz k o m i sn}. 
Arg. čl. 360., odst. 3. 

Obsah jednání komisí přikázaného může býti různým; ne
smí se arci příčiti pavaze obchodu (čl. 360., 378: »Handelsge
scháfte«). PřÍ' adem zvláště důležitým jest komise ke kO~Ri nebo _ 
prodeji (komise nákupní, prodejová, Einkaufs-, Verkaufskam
missian), pro. kterau absaženy j sau v zákaně též některé narm:: 
zvláštnÍ. Kamise směřující k uzavření dapravní smlouvy a zbazl . 

'- zave se s pe d i c í, kamisianář pak .s p e di tar e m - a upravena 
jest ve zvlášt.ním, čtvrtém, titulu čtvrté knihy abch. zákona. 

Pro. uzavírání smlauvy kamisní má praktický vý'znam zvlá
ště ustanavení čl. 323. 

o rozdílu mezi komisí a obchodem na vlastní účet (Propregeschaft) 
srv. rozh. čís. 5921/1926 sb. Váž. 

§ 31. 

Povinnosti komisionáře ze smlouvy komisní. 

Jsau tyto.: 
I. Komisianář má povinnast provésti přikázaný obchod 

s p é č í řád né h a k u p c e v _z ~,j m uk _a m i ten t o v ě_ p 0- _ 

dle pří k a z 11_ čl. 361. 
, Odchýlil-li ...:.se kamis!gnář nedovoleným způsabem - zane
dbavpéČe řádného. kupce - od převzatého příkazu, má kamitent 
padle čl. 362. obch. zák. dvají právo: jednak nárok proti 'kamisio
náři na náhradu škody i ušlého zisku (čl. 283.), jednak t. zv. 

rávo odmítací (Zurtiokweisungsrecht), .není totiž vázán obchad 
komisionářem ~zavřený pokládati 'za splnění příkazu, t. j. za ob
chod uzavřený na svůj (t. j. komitentův) účet. 

Toto pravidlo čl. 362. jest pro některé případy komis~PXI)-
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dejové resp. _ nákupní do. jisté Elíry ma d i f i k o v á n a. Nále
žejí sem: 

' a případy čl. 363., 364., totiž nedadržení t. zv. I i m i t a ko
mitentem pro přikázaný prodej nebo kaupi stanoveného., a ta: 

aa) pradal-li kamisianářyod)imitem (t. j. cenou ,komiten
tem určenou), pavinen jest nahraditi komitentovi _ differenci 
v ceně, 1 e č by dokázal, že pradej ne m o h I býti uskutečněn 
a že provedením jeho kamitent byl škady uchráněn; 

bb) řekročil-li komisionář při )irgitayaném ' nákupu limita" 
nemůže komitent nákup odmítnouti, nabízí-li se komisianář, dá
vaje zprávu o provedení příkazu, nahraditi differenci v cel!ě;, 
mimo ' tento. případ může sice kamitent nákup Q.dmítnouti, musí 
však učiniti tak bez adkladu po došlém ha nákupním oznámení, 
an by jinak již ze zákana nákup za schválený byl pokládán; 

b podle čl. 369., odst. 3 neoprávněné udělení úvěru komi
sionářem třetímu kontrahentu při kamisi pradej ové: toto má 
pouze účinek ten, že j est pakkomisianá~ osobp.ě ~ůči komiten
tovi zavázán trhovau cenu ihned zaplatiti; dok.ffi,že-li,_že by ta~ 
při rodeji za _hatové byla menší, zavázán jest pl~titi pouze tuto 
menší cenu, resp. - nedasahuje-li tato ustanoveného. limita -
také ještě differenci až' k limitu podle čl. 363. 

Pravidlem jest, že komisionář má provésti obchod sám. Přenesl-li zá,· 
ležito~ bez nutné potřeby na jiného, odpovídá sám jediný za výslede~. 
Pouze, bylo-li mu výslovně dovoleno zříditi si náměstka, nebo bylo-li toho 
nevyhnutelně potřebí, odpovídá jen potud, pokud mu lze přičísti zavinění při 

. volbě náměstka (§ 1010 obč. zák.) a jest na komisionáři, aby dokázal, že 
mu v tomto směru nelze zavinění vytknouti (§ 1298 obč. zá~.). - Rozh. čís, 

2079/1922. 

II. Komisionář má - pod náhradou škody (čl. 283.) - dá- _ 
vati komitentovi z r á v y, které v kankretním případě podle 
uvážení pečlivého kupce' -se JevÍ k šetření zájmů kamitentových 
žádaucími (čl. 361). Zvláště důležitou - jest tato povinnost 
z p r a v o v a c í strap. pro. ve den í pří k a z u, které fQ.á komi
tentovi.Qez odkladu býti ,komisionářem oznámeno (čl. 361.). 

. Zpráva o provedení příkazu děje se zpravidla t . zv. předběžným ozná
mením, po němž teprve následuje »vyúčtování« čili »odpočet«, t. j. zpráva 
o provedení věci v účtě komitentově. (F roh 1 i c h v Práv. 1923, str. 454 sl.) 
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III.j?tr9-l! k ~ m i sní h o z b o ~ í == totiž takového, jež . ko
misionáři :buď od komitenta z důvodu komise, aneb od třetí osoby 
pro komitenta odevzdáno bylo - je,st komisionář, pokud je u sebe 
má, schovatelem, má totiž povinnost c u s t o di a e, ruče v pří
čině ztráty a poškození jeho za ·culpa levis _ (čl. 367., 282. obch. 
zák.) ;za náhodu neručí. ' Povinnost zbO'žípojistiti má jen, byl-li 
'mu v tom ·směru dán příkaz (event. i »mlčky«), čl. 367., odst. 2. 

Pro nákupniho komisionáře-bankéře opatřujícího určité cenné papíry 
(akcie a zatímní jejich listy, dílč( dlužní úpisy počítajíc v to zástavní listy, 
jiné cenné papíry, pokud jsou zastupitelné kromě papirových peněz) stanoví 
zákon »0 p o v i n n o st ech ba n k é ř ů při ú s ch o věc e n n Ý ch p a
pí r ů« z 10. října 1924, č. 241 Sb. jisté závazky: Ukládá mu totiž v § 5, aby 
dodané mu papíry do 5 dnů, nevydal-li jich dříve, uložil do úschovy »j e d
not I i v é«, jsou-li slosovatelné anebo zjednány na základě (t. j. výměnou 
nebo výkonem odběrných práv) papírů v jednotlivé úschově již jsoucích, 
jinak do úschovy »s o uhr n n é«; dále má bankéř provésti zápis opatřených 
papírů do zvláštních obchodních knih vedených o těchto úschovách . (§ 5 I 
ve spojení s § 1). Provedením zápisu toho přechází na komitenta vlastnictví 
takto zapsaných papírů a jde-li o cenné papíry souhrnně uschované, vlast
nictví takto uschovaných papírů téhož druhu ve množství pro něho zapsa
ném, ačli přechod vlastnictví se podle ustanovení platného práva již neusku
tečnil (§ 5 II). S přechodem vlastnictví papírů na komitenta stává se bankéř 
jejich uschovatelem (§ 5 III).l) 

Obdržel-li komisionář 'zboží z_ transportu ve stavu zevně 
patrně poškozenélP _ neb vadném, má povinnost háj iti vůči do
vozníkovi resp. plavci ~~jm komitentovy, .spolu pak komitenta . 
o tom zpraviti: čl. 365., srv. čl. 407., 408. 

Za určitých podmínek může komisionář provésti t. zv. 'S V é
pomocný .prodej (»dobrovolný«, mimosoudní) podle čl. 343. 
na účet komitentův.2 ) Případy tyto jsou: 

a) za podmínek čl. 365., odst. 3 (zboží došlé ve stavu po
škozeném nebo vadném ~dáno j e§t zk~~e a jest nebezpečí 
v prodlení) ; 

b) za podmínek čl. 366., odst. 1 (na zboží, t. j. na substanci 
jeho, nastávají změny hrozící ~okl~s~~ jeho na ceně a není 

1) Srv. výše § 12, I, 7. - Z domácí literatury viz: Sed I á č e k, 
O smlouvě schovací (1915), hl. III. a IV.; J ,e ř á bek, O .práv. úpravě depo
sit., lombard. a komisního obchodu s cennými papíry (1925), str. 191 násl.; 
F. Vážný v Právníku 1925, -str. 429 sl. 

2) Viz H e II e r, Svépomocný prodej, str. 101 násl. 
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času vyžádati si disposice komitentovy, resp. komitent otálí ji 
uděliti) ; 

e) podle čl. 366., odst. 2, .kdy komitent, ač podle stavu věci 
k tomu zavázán, otálí zbožím dispo]lovati. . 

Arci musí se ·komisionář také v příčině tohoto prodeje dáti 
vésti éčí řádnéh...Q _kEPS~'zásada čl. 361.). 

Zadržovací právo v příčině zboží mu do komise daného nemuže komi
sionář uplatňovati. Rozh. 2617/1923. 

IV. Komisionář jest povinen komitentovi k žádosti jeho 
o provedení komise poč e t k I á s t) _a vyd a t i m u, c o týž 
z obchodu může požadovati (čl. 361.). Povinnost prv
nější (klásti počet) není V. zákoně bliŽe určena, a 'bude dosah její 
posouditi podle konkretního případu resp. podle 'zvyklosti obchod
ní (náleží .sem zvláště ·složení účt,u, předložení dokladů atd.). 
V příčině závaz,ku převésti na komitenta hospodářský výsledek 
prováděcího obchodu (byltě uzavřen »na účet« komite~ta), jest
uvésti, že náleží komU;entovi veš ker' 'těžek o15chodu toho, 
i k4.~ž př_evY 'šuj e meze komitentem očekávané resp. zamýš
lené (čl. 372.) ; náleží sem zvláště povinnost ko~isionáře vydati 
věci zakoupené, vyplatiti strženou cenu trhovou a zejména po
stoupiti pohledávky z prováděného obchodu jemu proti třetímu 
kontrahentu vzniklé (čl. 368., odst. 1). Stran pohledávek těchto 
ustanovuje 2. odst. čl. 368., že pokládají s~ - pokud ještě ne
byly postoupeny - v poměru komitenta ke komisionáři a jeho 
věřitelů..!ll ~pohl~dávky ~ o.!p i ten t DV y. -

N enáležejí_ tedy do konkur§.ní .podstaty ~omisionářo~.i komitent má 
při konkursu komisionářově ~ylučovací n~ok podle_§.~4 _konk ř., resp. pii 
exekuci singulární vedené v takové pohledávky žalobu excisní podle § ~W 
ex. ř. - Dále jest tím vysloveno, že komisionář nesmí I!..oQledávkami těmi 
beze svolení~..Q!!!itent9"ya _dis onovati: tedy ani je převáděti na osoby třetí, 
ani jich vykonávati; jinak by ručil komitentovi za náhradu škody z toho 
vzešlé. (Viz k tomu rozh. čís. 2588/1923 sb. Váž.) 

Komisionář není povinen platiti kupní cenu za prodané zboží dříve, než 
ji sám dostane, nýbrž jen postoupiti komitentovi pohledávky z prodeje. 
(Rozh. č. 8499/1928.) 

Za splnění _pohledávek, vzešlých proti třetímu kontrahen
toviz obchodu prováděcího L U Č! komi§iQnj.ř komttentovi jen 
v Ý jim k o u, totiž: a) když ručení b ,kové bud' výslovně pře: 
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vzal, anebo b) je-li ručení to v místě závodu j\. obchodní 
zvyklostí (t. zv. ~elcredere - ruč~nQ čl. 370. obch. zá;kona. 
c) Třetím případem osobního závazku komisionářova z jednání 
prováděcího vůči komitentovi jest výše pod I b) zmíněný případ 
čl. 369., odst. 3. 'h ~ 

Při komisnj kou Ji směnk m:!ní komisionář' vázán vstoupiti _ 
v řadu indosantů; učiní-li to však, musí se tak státi způsobem 

ravidelnÝl!l a bez výhrady čl. 37'3. 

Poznamenati jest, že podle řádu konkursního (§ 45) a vyrovnacího 
(§ 22) z 10. prosince 1914 č. 337 ř. z. může nákupní komisionář žádati zpět 
zboží odeslané komitentovi z jiného . místa a jím ještě zcela nezaplacené, 
zahájen-li v příčině komitenta konkurs nebo řízení vyrovnací (právo t. zv. 
stihací, Vetfolgungsrecht, droit de suite); nemá však tohoto práva, došlo-li 
zboží již před zahájením řízení konkursního resp. vyrovnacího na místo 
určení a přešlo v detenci komitenta neb jiné osoby pro něho. (Srv. výše vý" 
klad o trhové smlouvě, § 28.) 

§ 32. 

Povinnosti komitentovy ze smlouvy komisní. 

Tyto jsou: 
1. Povinnost nahraditi komisionáři n á k I ad y nutně neb 

užitečně k účelu provedení komíse učiněné: čl. 371., odst. 1; 
cf. čl. 290. 

II. P o v i n n o s t z a p I a t i t L k o m i s i o n á ř i p 1.:..0 v i s i, . 
byl-li přikizaný obcho~~y říz e n (»zur Ausfuhrung gekom
men«). Obratem tímto jest po svědectví pr-otokolů rozuměti 

realisaci přikázaného obchodu, tedy zpravidla úplné splnění jeho 
se strany třetího kontrahenta. _Za obchody ve smyslu tomto ne
vyříz~né nelze provisi žádati, leč by to zvyklost obchodní_sebou I 
přinášela (zejména na pře když komitent příkaz prodejový odvolá 
a žádá vrácení zboží komisionáři odevzdaného: ~'zv. provise vy
dávací, Auslieferungsprovision) 'Čl. 371. 

,stihá-li komisionáře buď podle úmluvy nebo obchodní zvyk
losti ručení delcredere, má nárok na zvláštní odměnu, t. zv. del
creder~p~ovisi, čl. 370., odst. 3. 

Zákon poskytuje ,komisionáři k zabezpečení pohledávek, jemu 
proti komitentovi příslušejících, zvláštní prostředky. Jsou to: 

a) zákonné zástavní právo na zboží komisním_po
dle čl. 374., odst. 1, pokud je komisionář ve .své detenci má, anebo 
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jinak - zvláště konosementy, listy náložnými nebo skladními 
- "ím může disponovati~l ) Toto právo jest širší než zákonné 
zástavní právo speditora a dovozníka, příslušejk komisionáři -
jak se z výpočtu čl. 374. podává - i pro ohledávky s komisí 
j en souvisl~ čilL.k o n n e x ní j a~ož i p!,Q.Yollledá v ky- ; b ě ž-
1l.é h O< úl t u _ y o lb c hod ech ,k o m i sn í ~h. Předpokládati 
jest při tom arci, že zboží komisní jest vlastnictvím ,komitenta, 
nebo že bylo komitentem s vůlí třetího vlastníka odevzdáno komi
sionáři jako zboží komisní, anebo že j sou' tu ' alespoň podmínky čl. 
306., odst. 3. (Viz výše § 16, 1.) 

K platnosti přivádí se zákonné zástavní právo komisioná
řovo soudním prodej~m 'podle čl. 310~ (čl. 375.), a má prioritu 
vůči ostatním věřitelům komitenta (viz ar ci čl. 411.). 

Jisté obmezení pro rozsah zákonného zástavního práva komisionáře 

ustanovuje § 9 zákona č. 241/1924 (viz výše v § 31 pod lIL). Týče se to pří
padů, kdy bankéř odevzdal cenné papíry (§ 1 odst. 1 zák.). jsoucí v jeho 
úschově ať jednotlivé či souhrnné (§ 1 odst. 2, § 5 odst. 3) třetí osobě v tu
zemsku ke zcizení, anebo dal-li udělený mu příkaz na opatření papírů pro
vésti v tuzemsku osobou třetí. Tu jest totiž povinen sděliti při tom, že jde 
ú zcizení papírů cizích (ne jeho vlastních), resp. o opatření papírů na cizí 
účet. Sdělení toto má za právní následek zúžení zákonného zástavního (jakož 
i zadržovacího) práva osoby třetí. Kdo obdržel takové sdělení, může totiž 
na cenných papírech mu vydaných nebo jeho prostřednictvím opatřených 
uplatňovati své zástavní nebo zadržovací právo jedině pro takové pohle
dávky za svým příkazcem, které na základě tohoto příkazu vznikly. - Srv. 
též výklad výše v § 18 č. 1. 

b) Právo uhr a d i t i se pro nároky pod lit. a) vytčené 
z p ohl e d á vek pro vád ě c í m o b c hod e m (zákon tu ne
přesně praví: »KommissionsgeschaJte«) zalo~-;ných s předností 
před komitentem a věřiteli jeho: čl. 374., odst. 2 (výjimka vůči 
čl. 368., odst. 2). 

Někteří udělují komisionáři ze čl. 375. právo_ p.!od~.!i zboží komisní, jež 
jest jeho vlastnictvím, - které tedy na pře při komisi nákupní pro komitenta 
zakoupil, jemu však ještě neodevzdal - p o z p Ů s o b u prodeje zástavního 
podle čl. 310. a učiniti se z výtěžku zapravena. Jiní spatřují ve čl. 375. pouze 
předpis o výko;nu zástavního práva podle čl. 374. 

,:) p}O, trván~ zástavního ~ráva dostačí tu zajisté i disposiční možnost 
prostredecna, na pro skrze spedltora, jemuž komisionář zboží k zaslání ode
vzd~l; ~ůsled~em. mandát~ího poměru může tu komisionář po případě dis
ponoyatI v zbozIm ,IV pomeru dovozním, vyžádav si na př. na speditorovi, 
aby Jakozto odeSIlatel dal dovozníku »contreordre«. " 
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Poznamenati jest, že nárok komisionářQvy podléhají krátkému (tří

letému romlčení podle § 1486 čís. 1 obč. z. (3. dílčí nov.). Přechodné pro
dloužení této lhůty vysloveno nařízením vlády Rep. čsl. z 10. března 1922 
Č. 97 Sb. na základě zmocňov. zákona č. 337/1920. 

§ 33. 

Komisionář jako samokontrahent. 

1. Při komisi ke smlouvě !-rhové, a to komisi jak nákupní tak 
prodej ové, má komisionář - není-li to komitentem vyloučeno 
- 'za určitých podmínek právo, aby sám v obchod vst0!:l
pil, t. j. komisní příkaz nákupní provedl dodáním zboží komiten
tovi jakožto prodatel, příkaz pak prodejový odebráním zboží 
jakožto kupitel. Zákonnou podmínkou tohoto t. zv. p r á v a s éi

m o k o n tra h ,o v á n í či s a m o v ,s tup ~ ~omisionátova (Selbst
eintrittsrecht, Selbstkontrahierungsrecht), neboli jeho vstoupe
ní v obchod jako samokontrahenta, jest podle čl. 376., aby zboží, 
jehož se ,komitovaný nákup nebo prodej týče, mělo cenu bll r
s o vn í nebo trž n j . (Ratio legis: jinde by záj my komitentovy 
byly příliš vydány event. újmě se strany komisionáře.) 

Vstoupí-li komisionář v obchod, má o tom komitenta ihned_ 
zpraviti (čl. 361.). 

Za _ dob1!. _uzavřeného obchodu pokládá se doba, kdy~ d ~ 
v zdá n a k ode s lán L z 2 _r _á v a o pro v e den í pří k a z u; 
~de-li komiten~vo _ odvolání příkazu ke ko:nisionáři ještě pře_d 
touto dobou, nemůže komisionář již v gbchod vstoupiti_ (čl. 377.). 

II. Právo samovstupu, jež má povahu zvláštního t. zv. utvá
řecího práva ve smyslu doktriny,I) rovádí se rohlášením komi- , 
sionářový!p- o samovstuj)u,~rojevem to ovahy' ednostranné, arci 
vš~~ ~dochůdným«, t. j. takovým~ že ku právní jeho účinnosti se 
vy;žaduj e, a:by ku proti straně došlo. 

Pouhé prohlášení »koupili jsme pro Vás«,_ nebo :?>přenecháváme Vám« 
neprojevuje ještě samovstup, aniž ho však vylučuje. -- Správně Fr ohl i c h 
v »Právníku« 1923, str. 455. Viz též rozh. 5942/1926. - Oznámení komisio
náře komitentovi, že o dně h o k o u pil, jest prohlášením samovstupu 
(rozh. 2749/1923). 

Podle § 6 výše cit. zákona č. 241/1924 (o povinnostech bankéřů při 
úschově cenných papírů) jest nákupní komisionář, jenž prohlásil, že cenné 

1) »Gestaltungsrechte« podle termjnologie Seckelovy. Dále je lze děliti 
(s Tuhrem) ve práva zakládací, změňovací a zrušovacÍ. Samovstup jest 
změňovacím právem utvářecím. 
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papí? dodá sá;n, jako, pro datel, povinen vynaložiti péči řád. kupce, aby do 
5. dn~ po od:sla;l1 zpravy o 'provedení příkazu cenné papíry způsobem v § 5 
CIt. ,zak. vy~cenym. p:o komItenta uložil a zapsal; to odpadá, vydávají-li se 
paplry komItentovI pred uplynutím zmíněné IhůtJ:' . 

. III. Jsou-li tu podmínky čl. 376., jest komitent - neoznačil-li 
komisionář ve zprávě své o provedení příka~~ oso"bt"t jinou jakož
to prodatele resp. kupitele - -2I>rávněn žádati plnění od komisi~--
náře jakQ~to s.9-ll!okontxaheniaJčl. 376., od~t. 3). ' 

v účink~ samovstupu. t. '. řeměna 'Olněrukomisního v po
mer trhove smlouvY., nastávají tudíž ve dvou případech: l~ dis~ 
p~sicí komision~ře: samoystup _ dob r o vol n ~T; 2. disposicí 'ko
mItenta, nebyl-ll ve prov~děcí zprávě tertius pojmenován: samo
vstup s hlediska komisionáře po případě n_e dob r o vol n ý. 

Toto rávo_ komit~nta domoci se po<ll,e ~. 376. odst. 3, účinků samo
~stu u komision~řova n~~í ~ice_ vázá~.9 lhůto!! a m6:že býti po případě j;ště 
I vve sporu z v po:neru ,komIsmho uplatnováno (viz rozll. 883/1921, 1207/1921) ; 
ovsem v mlcem komItenta po drahnou dobu spatřovati lze vzdání se práva 
toho .(roz~. ď 1758/1922, 3735/1924). Za určitých okolností bude dlužno vy
k.on~tI prav~ :0 bez o~kladu, t. j. tenkráte, když by komisionář směl v pa
sIvn~n: cl;~vam ~e kO~lltenta spatřovati vzdání se práva toho, zejména dal-li 
komIslOnar na Jevo, ze - ačkoli nejmenuje třetího kontrahenta _ nechce 
býti přes to pokládán za dodavatele resp. kupitele (rozh. 1938/1922; 2112/ 
1922; 2287/1923; 4744/1925; 5942/1926) . Komitent musí ostatně chce-li ,své 
právo ze čl. 376. odst. 3., k platnosti přivésti, učiniti tak způsobem každou 
pochybnost vylučujícím (rozh. 1758/1922, 3735/1924). 

. I~. Komisionářova povinnost ke kladení PO~1! redukuje se 
- Je-ll samokontrahentem - na povinnost průkazu, že bursovnf
nebo. tržní cena z doby provedení příkazu byla zachována. Též 
kom~s~onář samokontrahent jes,t oprávněn žádati obyčejnou 
prOVISl 2., zapravení út-rat při prováděcích 'obchodech toho druhu 
s třetími pravidelných (tak na pře makléřské courtage), (čl. 
376., odst. 2) . (Vychází se z toho, že komjsionář sám obchody 
s třetími uzavřel, aby mohl v obchod vstoupiti.) 

V. Otázka o právních 'Účin~í~~ samovstupu komisionářova 
~ 0, právní jeho konstrukci jest v doktrin~ v~J.mj -spornou,2) ze
]mena, v tom směru, pokud práva a závazky komisionáře jako 
takoveho samovstupem pře ch á zej í ve práva závazky ze 

2), Bliž~í o této kontroV'ersi viz v cit. pojednání F. V á ž n é h o ml ve 
»Sbormku ved p. a st. «, 1928, str. 163 a násL, ' . 

Prof. Dr. Karel Hermann-Otavský, o Obchodech, 8 
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I t h ' Ve směru t om lrze povšechně říci, že ro období 
srn ouvy rove. d ' amovstupu rozhod-
řed samovstu em ~pro sam~ p:-ove ~~l ~_._. ,~ - , . ' 

, ., . v komisnlm (pece komlSlOnare o za]my ny.ml JSou normy o pomer~~ - - v ze 
. . --) -ro období po samovstupu ~y o po~~~u -.- = 

komItentovy , ? ( h 1297/1921) tedy zejména predplsy 
smlouvy trhove srv. roz . , , dl ' kon 
~~ v, d' k'ch s'pra'vy a o pr o em -o přechodu n ebezpecI, o po mIn a · , , 

trahentů. 

p ' ' k a Na Slovensku platí o komisi předpisy tře
t ího od~~l~~~ást; obchodního zákona (§~ 36~83) ~ abs~:em 
ve hlavních rysech shodným s ustanovem,ml vseobecneho za ona 

obchodního čl. 360.-378. 

HLAVA lIL 

o spedici. 
(čl. 379.-389.) 

§ 34. 
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1. S p e d i c i označiti lze krátce jakožto k o m i sl , vztahu.::. 
ICl se k uzavř~ní s:gll o u vy tra n s po r..i!l í ; jest totiž smlou

vou, kterou kupec u rovozování své živnosti řitím~ , příkaz, 
obstarati vlastním jménem na účet příkazce zaslání nákladu 
(Gtiterversendung) dovozníky nebo plavci, čl. 379, 38a. Kdo tak 
činí po ži vnostens,ku, jest s p e d i t o r e m. 1 ) 

Spedice jest zvláštním případem komise, pro který jsou 
obchodním zákonem stanoveny v titulu čtvrtém IV. knihy ně
které speciální_ normy j pok~d _není .těchto, podlé4á zásadám 
o kQ.1Y!~.i (čl. 3'87.). 

Spedicí v technickém smyslu není smlouva o prov~dení transportu 
nebo o uschová ni věci uzavř_~~spedito-re~~ pokud jest transpo.!,t ~esp~ 
usohování (srv. rozh. Čí,S . 1540/1923, 8191/1928) hlavní~ ol>~ah~m _ §.:tB1ou- _ 
vy; j sou-li to jen činnosti v pomocném vztahu jsoucí ku hlavnímu obsahu 
smlouvy směřujícímu k obstarání dopravy nákladu podle čl. 379, nevadí 
to povaze ,smlouvy jako spedice. (Srv. rozh. čís. 1930/1922, 3811 /1924.) 

1) V příčině no m e n k I a tur y poznamenáváme, že pro ' ' Y{ěmecký 
technický název »8pediteur«, také v obchodním zákoně přijatý, užito zde, 
po vzoru Randově, 'slova »s p e di t o r «. Podotknouti jest, že slovo »spe
diteur« není, přes svou francouzskou koncovku, technickým názvem fran
couzským; Francouzi ho vůbec neužívají, náš »speditor« zove se u nich 
«commissionnaire - expéditeur« nebo »)commis.sionnaire de transport«, ja
kož vůbec spedice podléhá tam prostě normám o komisi. - Další termi
nologická obtíž vzniká co do názvu kontrahenta spediční smlouvy udělu
jícího příkaz spediční; použiti . tu prostě názvu »zasílatel« ( odpovídajícího 
německému »Versender« ve čl. 382.) se nedoporučuje z toho důvodu, ' že 
tímto názvem bývá označován právě speditor jako živnostník; proti názvu 
pak »odesílatel«, v judikatuře zhusta užívanému, lze zase namítnouti, že 
jest to technický termin pro kontrahenta uzavírajícího s dovozníkem smlou
vu nákladní čili dovozní (viz níže pod čís . II. č. 1.) I bude tu nejlépe užiti 
slova »k o m i ten t « nebo »p ř í k a z c e«. 

Z domácí I i t e r a tur y viz k této hlavě cit. pojednání F. V á ž
n é h o ml. ve »Sborníku věd pro a st.« 1928 str. 172 násl. a té h o ž autora 
článek »0 ručení speditéra za spediční zboží« v » české advokacii« 1928. 

8* 
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, , chnickém smyslu t, zv, ~pedice annonční, ne-
Rovllěž není spedIcI v te , , , , , t'm způsobem, že »spedItor« 

, v " , obstaravam mserCI 1 v'l ' 
boli insertní, zalezeJlCI v o odniků novinářských smluveny ~ausa,m 
zde - maje u nakladatelu res~k~ oP 'm za obstarání inserce neco Vice 

, t' počítá zákazm um svy ceny mser m -
(čl. 282, Č, 5 obch , zák. ) , 

, ' ' ako . komisionář vůbec - p o v i ll-
I I. S p e d 1 t o r ma J " , v.' d n é h o kupce 

, t' "'kaz s dlllgencl Ia --
n o st py- o v e s I prl, , , zásad- -obsahuje čl. 380, vy-
(čl. 361.); pouhou a~ph~ac. l dt~tto z: c II I p a 'i n e I i gen d o 
, , l' v t v též ru-cenl spe lorovo .. o Z, 

tykaje zvas e , " 'k o plavcú a mezispedltoru. :;'\, 
v ' v' v lenych JIm dovozm u, , V'k v pncme zvo - ,-, ---- v , , při provedem pr l azu 

, b J' ichžto Jmak pouzlVa v 

pomocne oso ,,~, dl § 1313 a ) obě. zák. jakozto 3 (1 

spedičního, rUCI n:r~osto po ,e , lavci a mezíspedi,toři, s nimiž 
'k -', ' pInem Dovoznlcl, P , , 

pomocm Y pll . , d' v ' rVI'kaz neJ' sou takovyml k 'vaJe S'pe 10m p , 
uzavírá smlouvu vy ~na, 1 nimi jest ,samo již plněním . 
pomocníky, ježto uzavrem sm ouvy s 
(Tak správně P i s k o HR, str. 281). 

. h 1 utí čís . 64i1919, 1242/1921, 3288 /192~~ 
Z hojné judIkatury srv, roz OC,n 1925' specielně stran pojištění ZbOZl 

3335/1923, 3717 /1924, 4658 /1925, 4955/ a ' 6,882/1927 ; dále 6398/1926, 
3680/1924, 3929/1924, 5802/1926 

6922 /1927, 8103 /1928. 

d e d en í spedičního 'příka~u jakož i nárokÚ spe-
Co o p r o v - - ~ , ". 

ditorovi 'tu vzcházejících lišiti jest pn~d troJI. --:. ' d-
v ' , d' v , příkaz II z a v r e III m _ (~ 1 . Pravidelne provadl se spe lcm, - (1 náJkladní 

to bud's dovozmkem srn ouva v' 

pravní s mlouvyz a - ( v.' námořní doprave na-
, Vl ~90) bud' s plavcem pn ' . v ' 

čili dovozm, c. u ., - - - . - - l--t' J'me'nem na účet 1>r1-
t v ' , s~edltor v as B!!!L. -

kladu). ~SmlQu~u u~n.L 'est tudíž podle terminologie obc~od
kazatele G~orrlltenta) aJ" v u k d o voz n I k u 

" ' lkem zachovavane ~m e r _ 
nun zakonem ce , ;1 ( Ab sender« cf. čl. 389., 391., 

I . ode s II at e e m » , v ' V' ' "t 
nebo I?J ~ Y c I -- - - - -; t ' . v říkaz s"Qedicnl udehl, J eo , 
393. a j.), kdežto komlten~, enz

f 
čl 38Q ')'-(NedÚsledně uží-

, t 1 ( V e rsen er«, c. . .... 
oz a s I 1 a e e m_ » v 384 1 větě slova »A b sender« 

'k sám ve cl . v . ) vá obch. za on , . ,~ 't' označen býti komitent. 
na místo »V e rsender«, Jezto ma , lm 

, , V · české terminologii ještě s neshodou, že ~pedi-
Arci setkavame se pn ' v . v b h d ' překládá slovem »zasllatel-

ťleně v Zlvote o c o mm 'd ' v 

torská živnost se ,us a . _ t 'k zasílatel« což slovně OdPOVl a ne -
d't J' akožt o žIvnos Dl » , , 1 1 ] ství« a »spe I or« , 1 ní hop o měr u n a { a c-

d Z hl edIska sm uv , 
meckému »Versen er«., . v k s editor podle názvosloví obch, za-

, h V' l' d o voz n 1 h o Jest v sa P II o Cl 1 
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kona »Absender« (odesílatel), kdežto »Versender« (zasílatel) jest ' komitent, 
jenž spediční příkaz udělil (zpravidla vlastník zboží) . 

Prováděje spediční příkaz mŮ'že s editor i další sp~diční 
smlouvu uzavř~i~ t ak zvláště tehdá, když zasílá zboží dovoz
níkem nebo plavcem speditorovi jinému s tím, aby další dopra
vu resp. dodání zboží adresátovi obs,taral ; tento další speditor 
zove se pak m e'Z i s p~d i t o r e.!ll (Zwischenspediteur) . 

Nároky vzešlé speditoru proti dov ozníkovi resp. proti mezispeditoru 
ze smlouvy speditorem s nimi u provádění příkazu' spedičního uzavřené 
může zasílatel uplatniti teprve, když mu byly cedovány. Arg. čl. 368, I; arci 
platí v příčině nároků těchto také 2. odstavec téhož článku. - O mezi
speditoru viz rozhodnutí Č, 3440/1924, 4464/1924, 4738/1925, 6299/1926. 

Po provedení spedičního příkazu má speditor proti komi
t entu nárok na za ravení v ' lol!. ®tllých a užít~čnÝsll jakož 
i provise (čl. 371., 381.) ;2) zejména co do dovozného (Frachtt 
nesmí ž~dati č~stku_~yšší , než ktero~_sám nes~ (čl. 381., odst. 
2; cf. čl. 372.). Z předpisu tohoto platí v:Qj)ll!ka jen, když spedi
t or dohodl se se zasílatelem (zákon chybně tu jmenuje odeSÍ
latele) nebo příjemcem co do útrat dopravy o zvláštní pevné 
sazbě, zejména určením aversionálního ' (paušálního) obnosu ; tu 
může speditor bez ohledu k výši skutečný-ch výloh požadovati 
t ento smluvený _obnos, ~e kterém jest v pochybnosti také již 

jeho provise zah! nuta (čl. 384.). 

J sou to t. zv. _ceny přejím~cí (tibernahmspreise, Dbernahmsfrachten) , 
jež bývají za určité jednotky důležitějších druhů zboží ve zvláštních sezna
mech udávány (»Ubernahmslisten«). Výhody takové poskytuje speditor na 
př, vzhledem k tomu, že opatřuje dovoz t. zv. sběrný (Sammelverkehr) , že 
t otiž hl'omadí menši zásilky k dopravě celkové jako náklad vagonový. 

Při smluvených takovýchto ~vných sazbách ručí pak s e
ditor - není-ll opak vy-míněn --:- PQ zákon,!! napr9§t~ z a I!?- e- ~ 
zisp~cU-t Q.~~ _d '~vozníky tem zvolen( (tedy nejen ' 
za culpa in eligendo). 

Toto jakési zákonné delcredereručení speditorovo má účel ochl'ániti 

2) Podle rozhodnutí čís. 318/1919 nemá speditor nárok na zvláštní 
odměnu za reklamaci zboží u dráhy ani byl-li k tomu komitentem vyzván; 
vyzvání to jest jen připomenutím povinnosti a nikoli objednávkou další 
nové práce. 
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komitenta proti event. snaze speditora, snížiti skutečné výdaje na úkor bez

pečnosti a spolehlivosti dopravy: 

2 Speditor mŮ'že prové&ti spedici také tím způsobem, že 
~zavírá smlouvu dopravní n a v I a s t n í ú čet, resp. používá 
ke proved~ní spedič~ího příkazu smlouvy již dříve na vlastní 
účet uzavřené, tak 'zejména ~avřel-li gen~ální smlouvu ~rans
portní o dopravě _pe~iodkké_ (má na př. najaty vagony neb lod~ 
na určitý počet cest) ; tu jest pak nicméně oprávněn J>O'žado-yab 
od komitenta obyčejné dovozné, provisi a i zapravení jiných 
útrat 'S prováděním spedičního příkazu pravidelně spojených 

(čl. 383.). . 
(ID Speditor jest posléze podle čl. 385. o rávněn - není-ll_ 

příkazem o12ak stanoven - splniti spediční příkaz i tím, že jQ
pra vu zboží .s á m pro v e d e, že tudíž jakožto ,samokontrahent 
v dopravu vstou~í (jakás obdoba případu čl. 376.). Tu má pak 
speditor zároveň PIáva i poyi!lno~i dovozníka, může v~ak př:~ 
to požadovati od komitenta 'ak ab č~jné dovozp.é, ta}\: 1 prgvlsl 
a ;7.apravení pravideln~,ch útrat spedičních (čl. 385.). Za osoby, 
jicnž při provádění dopravy používá (zejména na př. za zvole
ného jím dovozníka, s nímž činí pak smlouvu dovozní na vlastní 
účet), ručí speditor v tomto připad~ tak jako_dovozník podle čl_o 
400. O'~zák. tedy naQrosto. 

V tomto případě má pak také adresát (destinatář, »příjemce« ) podl,~ 
zásad platných pro poměr dovozní přímý nárok na v~dání .-E.ák!adu p'rotl 
s editorovi jako~t2 dovozn~,. kdežto jinak (t. j. ve příp~dech. čís. 1 ~ 2), 
nároku takového nemá, ježto vůbec nevstupuje ke spedltorovl ve ?ravn~ 
poměr; mohl by však event. nároky náhradní uplatniti proti spedltoroVl 
jako cessionář, nabyv jich postupem od komitenta (»zasílatele«). 

III. Speditor má jednak pro pohledávky své z poměru ,~p~~ 
dičního (p.J'2-visi~ovozné nákladYl, jedp.ak pak také pro záloh!,. 
(Vorschtisse), jež zasílateli (komitentovi, Versender) na ZbOZI 
poskytnul, z á k 'O n n é 'z á s t a v n í p r á von a z b o ž í ~p e: 
rl i ční m, pokud je ve své detenci má, anebo jím mŮ'ž,e di'spo-

novati (čl. 3812.). 

Vůči komisionářovu zák. _právu zástavnímu jest speditorovo právo 
užším: z ohledávek konnexních uveden tu jen zálohy, a chybí !u v-gb,ec 
~ávk .2 běŽnéh~ Též toto zák. právo zástavní provádí se soud;-

ním prodejem dle čl. 310. obeh. zák. (cf. čl. 387: a 375.) 

119 

Po.dle čl. 310. jest na speditorovi, aby osvědčil uzavření spediční smlou
vy, v~zmk ~ohledáv~y z v důvodů čl. 382 a vztah její právě na ono spediční 
Z~OZl, k,ter: bylo ,pre~metem ~mlouvy a o jehož prodej jde (3811/1924). -
Z~k~nne zastavm pravo speditorovo vázne, třebas se doprava zboží pro~ 
V~dl po~tupně po vagonech, za celou pohledávku jak na veškerém zboží ku 
preprave odevzdaném, tak na každém jednotlivém vagonu zboží (7740/ 
1928) . - Viz dále též 4989/1925. 

Pře~pisy čl. v~8:., odst. 3 a 4 obch. zák. týkají se případu, 
kde spedltor pOUZlva :ke provedení spedice ,mezispeditora. OdSoL 
3 st~n~ví (po~obně jako čl. 410., odst. 1 stran případu více do
vozruk~? ' ,ovmnost resp. legitim~i_2.Q.sledn~ho mezi,speditora 
uplatm~l ,naroky:, zvlášt~ zástavní právo předchůdcovo.-- Odst -4 
čl. 382. týče se (podobně jako čl. 410., odst. 2 a 3) případu' že 
lb ~a, ředch~dci ná'St~cem pohledávka jeh~_ap!:?-_~~a; tu ~ře
Ch~'ZI PQ~Jedavka ta se zástavním práveTl! ipso iure na .ná~tupZe
(zakonna cesse), takže soustředí se pak takovýmto postupným 
za~ra~ováním ve~~eré_ pohledávky resp. zástavní práva před

chu~cu, ~ r~ls~po§leQní~.sp~ditora resp. dovozníka jakožto' 
C~ssl:~~~re (cl. 382, odst. 4; cf. čl. 410, odst. 2-4 a výklad v k-a- -
pltole o smlou vě nákladní v § 37 sub II!., zejména co do 
kontroverse o povaze nabytí práv podle čl. 410., odst. 2 a čl. 

3~:., odst. 4~ . Tako~ýto přecho_d práv uskutečňuje se zejména 
i~z zapravemm d ob I r 'k y na zboží váznoucí. . - -

IV. Ž a 1·0 by pro t i s p e di t o r-o v i ;0 z t r á t u, ú byt 
ne~o., po Š k.9 z: ~J. zboží aneb o pD z d ě· l!. é jeho _ dodání prO=
mlcuJI se ve lhute Jednoroční i při dolosnosti speditorově v době 
pr~v~delné (čl. 386., odst. 1 a 4). Při ztrátě počíná promlčení 
prubehe~ v dne, kdy zboží mělo býti dgdáno, v ostatních přípa
dech pr~b~hem _dne, kdy dodá~ vskutku se ,stalo (čl. 386., odst. 
2) . .Qodamm dlužno tu rQ.zl!!!l~ti odevzdání transportovaného ná
~:~du:,~ak~prá.vně P i s k o (HR., str. 282)- ~suzuje, destinatáři' 
clh P~IJ~CIL ruko li odevzdání jeho speditorem dovozníku neb; 
plavc:; neboť teprve odevzdáním příjemci resp. v době, kdy :státi 
~~ m:l0, ?ude, moci přijíti v úvahu otázka, ida-li speditor dostál 
radne ~v~m zavazkům co 'do úkolu obstarati zaslání nákladu. 

Nam.!j;ky_ se_n eproml~ují_i~~:R.etuantur), je stl i že ozná
~ení sk~,t,ečností ,n~rok náhradní zakládajících d;- zmíněné lhůty 
lednor:?:!~l na

v 

spedl~9ra bylo od~sl~no; jinak zanikají i námitky 
promlcenlll (cl. 386., odst. 3). (A 'contrario čl. 349. není zde tudíž 
třeba oznámení bezodkladného.) 

; , 

I 
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, v, romlčení p o cl I é h á nárok proti spe-
Předpisu čl. 386 o Jednorocmm, P d' 'h (2306/1923) také 

, d ' t t prosouzeneho sporu s ra ou , 
ditoru na nahra u u ra 't b v, 'v speditor nezaslal na u(\anou 

, 'h d Vkody za ztra u z OZl, Jez , 
narok na na ra u s . dl' h "však' náhradní nárok ze ztraty 
mu adresu (8321/28); ne po, e ,a? 1 astaia řed započetím dopravy 

předmětu sP~;~~:~nío~~:~~an;:Oo;i Js~ed~oru, je:ž včas nerekl~moval, ná
(3270/1923): 'boží (3361/1924), náhradní nárok proh spedltoru 
hradu pro upln~u ztr~tu z a říkazu aby zboží pojistil, (3680!/1924), pro 
pro neprovedem kOJYutentov P, 'o v' "vť ně (3929 /1924) pro ne-

'" I t v, o 'istného naroku VUCl POJlS ov " 
opozdene up a n~m, ~ J b v, (3933/1924) dále nárok komitenta proh 
-' v t '" "vťovam skody na z OZl , , d't 
ucas pn ZJlS d' d b' k (8103/1928) náhradní nárok protI spe LO-

d't ' na odve em o Ir y, " d spe I orovl . ,. h (8191/1928) nárok na vydam o -, v v 1 ěCl pouze do usc ovy, , 
ru, Jenz prevza v, v I d .. v, vny (8392 /1928), - Celkovou ztra-
škodného, jež spedltor obdrze o dPtOJlS10 v, ad kde zásilka vydána za pod-

b v, "e ve čl 386 o s, prlp , 
tou z OZl nemml s , 't' dobytí úhrady stalo se pravděnepodob
mínek příčících se přlkazu a v lm" vY, , 't aby vydal zboží urče-

, 'b " ' t to stav za nehoz spedltor nem s o, ", 
n~, ny",:z Je~ Cl't prv ~dpis J' est výjimečný a nelze ho Tozšiřovati na Prl-
nemu prlJemcL , , ) 

d . "" za'koně nebylo pamatovano (4490/1924 , 
pa y na nez vl" , dle 

' V, S editorovy ná!:.9ky- z~spedice podléhají tříle:~m~ prom ~:m po . 2 

1486 
-b~ ~k textovaného 3, dílčí novellou, (Srv, tez vyklad vyse v § 3 

§ o c, za , , 1'" 11 o t ) 
. t "hodného prodloužení 3lete prom ceCl 1U Y , na konCI s ran prec 

P , k O spedl'cI' platí na S loven s k u předpisy . o 'z n a m a. ' . b 
čtvrtého oddílu 2. části obchodního zákona (§§ 384-3:2) s ~' ~-
sahem ve hlavních rysech shodným s čl. 379.-389. vseodb

l
· za~. 

c " 't § 386 po e ne-b h _ Význačnější úchylka obsazena Jes v , 
Oh : • editor J' enž se bez vážné příčiny odchýlil od způsobu nebo 

oz sp , ", . ehodu//' ru-", ného komitentem rUCI I za »n " , 
druhu dovozu nanze , o "'" e nehoda byla 
čení toho sprostí se spedltor dukazem, ze by s 
udála i při přesném dodržení příkazu. 
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HLAVA IV. 

o smlouvě nákladní . (dovozní). 

ODDÍL 1. 

o smlouvě nákladní (dovozní) vůbec. 

§ 35. 

1. Pojem smlouvy nákladní a její uzavření. Listiny při ní obvyklé. 

1. Obchodní zákon vychází z pojmu do vo zní k a (Fracht
ftihrer) ;1) jest jím ten, kdo po živnostensku prQvádí_ dop!avu 
statků CL s..!J.chu nebo o řekách a~odách vnitrozemských _ (čl. 
390.). Ve čl. 420. pak stanoví se, že předpisů 5. titulu IV. knihy 
obchodního zákona (věnovaného úpravě smlouvy nákladní) po
užiti jest též na :2fíJQad kde ku ec, jehož obyčejná živnost ne
záleží v provádění nákladních jednání, oj edi~ěle gřevezme z_á
vazek provésti dopravu způsobu výšezmíněnél1o.2 ) Jest tudíž 
sml o oU vou n á k I ad n í či dovo~ní, dovoznickou (Frachtge
schiift, Frachtvertrag) v technickém smyslu obchodního zákona 
smlouva, kteroužto _ ~.!:!pec u provozování své ~~'ynos.ti _ přejjmá I
za úplatu prgy~enf dopravy nákl~u po suchu nebo_p~ řekách 
a vodách vnitrozemských. Nákladní smlouva jest zvláštním p~
padem ' 'SI!llo_uvy dopravní (transportní) a spadá, jako 
tato vůbec, pod ~oj ~m smlouvy o 'z říz e II i díl a (locatio con
dudio operis); opus záleží ve výsledku, aby náklad dopraven 
byl z místa odeslání 1Abse~<iungsort) na_ mí~to určení čili dodání _ 
(Bestimmungs-, Lieferungsort). Místa tato nemusí bý,ti geogl'a
fi0ky různá, nýbrž spadá sem _i _doprava ·místní. 

1) Užívá se zhusta též názvu »povozník«, »vozka K. 
2) Z čl. 420, vyplývá též správný smysl definice čl. 390.: Pro pojem 

dovozníka není význačn~lll, že transport provádí, nýbrž že po živnostensku 
p:ř e j í In á provádění transportu nákladu, Dovozníkem jest tudíž i ten, kdo 
sám neprovádi transport, nýbrž dává transport jím převzatý prováděti oso
bou jinou, na př, jiným podnikatelem dopravy. - Přesnější jest v tom 
směru definice § 393 sloven. (uher.) a § 425 něm, obch, zák. 
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Pod ojem nákladní smlouvy ve smyslu obchodního zákona 
nenáleží sml~ o provede~ d~pr;vy námořn!! rovnéž ne smlou-

va 'o dopravě osob. 

Nákladem, »statky« (Guter) ve čl. 390. obeh. zák. rozumí se nejen 
zbožÍ v užším smyslu n 'brž vůbec ~ěg k doprav~ ~_ 4Q.ci!cí, zejména té~ 
dopi~...:..-Rozdílu nečiní, zda-li dovozník provádí dopravu osobně či pomocí 
cizí, zda-li dopravními prostředky vlastními či cizími, rovněž nezáleží na 
způsobu dopravy; spadá sem tudíž i také do rava nákladu samohybnéh~,_n~ 
př. doprava dobytčat jich pohonem prov~dě~~. Obchodní zákon má na zře
teli jakožto případy normální ony, kde užívá se nákladníh.Q.. li ~1!. (srv. 
tento paragraf níže pod čís. III.); avšak není závady, by použito bylo před
pisů jeho také tam, kde již z povahy smlouvy vyplívá, že použití n~kladni: 
ho listu jest podle int; nce str~n vyloučeno, tak na př. při místní dopravě ná: 

..Qytku, při nosičích břemen. ,(Otázka sporná). Naproti tomu různiti jest od 
smlouvy nákladní případ, kde ke provedení transportu najímá se pouze 
síla tažná (motor), anebo zjednává jen pomocná činnost jiného rázu s do
pravou souvisící, na př. smlouva o vleku lodi (Sehleppvertrag), o poskytnutí 
přípřeže, o doprovození nákladu a opatrování jeho při dopravě, o krmení 
dopravovaného dobytka a j.; ovšem mohly by býti »operae« toho druhu 
převzaty také dovozníkem jakožto vedlejší závazek. 

Dala-li dráha (na př, při t. zv. vystěhovaleckém vlaku) dopravci 
k disposici svůj nákladní vůz , nepřevzavši od něho ani svršků, ani listu 
nákladního an,i dopravního, a dopravce sám své věci ve voze doprovázel, 
nebyla uzavřena mezi nimi smlouva nákladní (3264 /1923). 

Předpisy 5. titulu IV. knihy obch. 'Zák. platí zejména t@ ~r~ 
nákladní smlouvu uzavíranou od železnic a jiných veřej.ných 
ústavů dopravnÍch, zvláště pak též pro n:iklad~í smlouvu po

. štovní, pokud v .těchto případech nenastupují před1!~Y speciál
ní: čl. 421. O př'edpisech pro železniční nákladní smlouvu roz-

hodn~ciJ. srovnej níže oddíl II. 

, Základními specialními normami o n á k lad n í sml o u v ě po š t o v-_ 
ní jsou poštov;í zákon z 5. li;t~padu 1837 č. 240 Sb. z. S., dále řád pošty 
li~tovní (Briefpost) z 6. listopadu 1838, řád pošty povozné (Fahrpost) z 12,. 
června 1838 jakož i nařízení k nim vydaná. Na základě §§ 23 a 24 poštov,
ního zákon~ vydán t. zv. po š t o vn Í řád nařízením ministra obchodu 
z 22. září 1916 č. 317 ř. z. - Mezinárodní čili externí styk poštovní upraven 
ujednáními t. zv. světové poštovní jednoty; v příčině jejich srov. vy
hlášku ministra zahraničních věcí čís. 270/1925 o mezinárodních aktech sjed
naných ve štokholmě dne 28. srpna 1924 na VIII. světovém poštovním 
kongresu; akty ty nabyly mezinárodn'í účinnosti dnem 1. října 1925; ,texty 
jejich uveřejněny jako samostatná část č. 35 Věstníku min. pošt a telegrafů: 

Ručení pošty Z~j ztrá~u, úbyt a poškoze~í ,zásilek uprav~no v § , 2W 
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pošt. řádu. - Z domácí literatury srv. pojednání F. V á ž n é ho: »0 ná
hradě škod~ vzn~klé za dopravy se zvl. zřetelem k dopravě poštovní, železn. 
a a~tomobll. v ceskoslovensku« v »Právníku« 1923, seš. 3.-8., zejm. stať 
v ses. 6., dále kapitolu 3, ve spise té h o ž autora, citovaném níže v pom. 4 . 

, II. Smlouva nákladní jest smlouvou konsensuální i podstat
nym obsahem_ jejím 'est ujednání o dopravě nákladu již dlužno 
provésti, a o úplatě ,za provedení dopravY, l zv. '. dovozném 
(Fracht); není-li toto výslovně udáno, míní se dovozné podle
event. sazeb; resp. dovozné obvyklé v místě a v čas odeslání 
(srovn. a. 383., 385., 2. odst.). 

Kontrahenty smlouvy nákladní jsou jednak ten, kdo prove
dení dopravy přejímá: dovozník (Fra:chtfiihrer) (ať živno- 1, 

stenský', čl. 390., ať »příležitostný«, čl. 420.), jednak ten, kdo 
dopr~~u objednává: ode síl a te L (Absender) (čl. 389., 391., ?,_ 

392. CIS. 3 atd.). Tento uzavír~ smlouvu nákladní zhusta na úč.~t 
osoby jiné~jeií příkaz, tedy j~kožt,~ speditOl· -podlečl. 379. 
resp. 388. Tu pak přesně lišiti je~t jednak pom'ěr spediční, jednak 
poměr nákladní; ten, kdo pří-kaz spediční uděluj e a na j ehožto 
účet doprava se děje, nazývá se v obchodním zSJkoně »V e r
sen d e r « - zasílatel (jes_t Jo zQust~lastník zboží dopravo-
vaného) .3) -

Jakožto subje:&t práv i závazků přichází v poměru náklad
ním v úvahu po případě ještě třetí osoba, totiž ten, komu náklad 
má býti dodán: t. zv. pří j e m ,c e (Em'pfanger) nebo-li des t i- ~. 

natář, adressát. Není-liudána-' za příjemce osoba zvláštní, 
pokládá ~e ~aň sám odesílatel (Absender) (odeslání na vlastní 
adresu)~ 

III. V poměru nákladním bývají vydávány hlavně tyto li-
stiny: . 

1. L i s.t _ n á k lad n í (Frachtbrief; lettre de voiture) vy
dávaný odesílatelem dovozníku' jeS't to otevřený dopis odesíla
telův na příjemce a má úkol rovázeti náklad, i odevzdává se 
po skončení dopré!..vy dovozníkem destinatáři. Podle čl. 391. má 
dovozník právo žádati vydá~í listu --;ákladního, ač-li právo to 
nebylo vůlí stran vyloučerro. (Někdy b~de dlužno pokládati právo 
to již povahou případu za vyloučené, i když se tak výslovně 
nestalo; srovn. výše čís. 1.). Obligatorním jest vydání listu ná-

v 3~ O ~ázvoslo,:né nedůslednosti v 1. větě čl. 384. obch. zák. a neshodě 
'! ce~kem nazvosloVl pro název speditora jednak jakožto živnostníka jednak 
Jakozto kontrahenta nákladní smlouvy viz výše § 34 II, pod č. 1. 
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kladního zpravidla při zásilkách nákladu v dopravě železničnL. 
(Srv. níže oddíl II.) 

Pravidelný obsal:!.Jlstu !}ákladního upravuje čl. 392. (Uvésti 
jest 'zejména, že nemusí býti odesílatel podepsán.) ~ákladní list 
není a írem cenn'!!1 n' brž v odstatě ~~§tinOti prúvoftní 
o uzavřené smlouvě (čl. 391. obch. 'zák.); arci však má vynika
jící p;á;~í- ;ýzn~~ pro výkon práv ze smlouvy nákladní. 

2. L i s t n á 1 o ž n Ý neboli II a k 1.ád a .c í (Ladesche~n) jest 
naproti tomu cenn:Q:m· Pil írem', totiž listiytOll representující zá--=
vazek skripturní, kteroužto dovozní~z~yazu~~~datL náklad 
k rukoum- legitimovanép.o majitele papíru (čl. 413.). Náklad vydá 
se tu jen na vrácení listu náložného resp. po jeho umoření (čl. 
418.). List náložný bývá vydáván buď na _l!!'či!.é jméno (!ekta-. 
papír), anebQ na řad (o~dr~papíI); v tomto př~padě j es! )p.do§o
vatelným (čl. 302. obch. zák.). Není také právní překážky, aby 
byl vydán na majitele, ač to nebývá zvykem. 

3. IP 'o t v r z e n í dovozníkem odesílateli o přij atém nákladu 
vydávaná. Vyskytuji ~e zvláště při dopravě železničnÍ. Bližší 
srv. v oddílu II.4) 

§ 36. 

2. Právní povinnosti dovozní kovy z nákladní smlouvy. 

Dovozníkovi vzchází z nákladní smlouvy závazek uskuteč
niti do ravlJ B~kladu na lllísto dodací a vydati ho určené osobě 
ve stavu n~poruš'eném a vč~ 

Bliže jest uvésti: 
1. Dovozník má o pat ř i t id_o p r a v u nákladu na mí~to 

dodací jakožto díl9_ (opus) ; není povinen prováděti dopravu sam 
( operae), nýbrž může - není-li jinak uj ednáno - dopravu opa
třiti i dovozníkem jiným (pQ..ddovgzníketp), s nímžto sám smlou
vu nákladnijakoŽto odesílatel U'zavirá. O takovém případu jedná 
čl. 401., odst. 1, vyslovující ručení dovozníka za všechny _pod-_ 
dovozníky až k dodání. 

2. Dovozník jest povinen vyd at i n á k lad n a ~ í stě 
do d a c í m příjemci. Zákon sám přímo neodpovídá k otázce, 

4) Srv. spis F. V á ž n é ho: O nejdůležitěj,ších list~nách u~ív~ných, při 
nákl. smlouvě (Brno, 1924), zejména str. 16 nasl. -: Ke hlave teto ~~bec 
viz dále té ho ž spisovatele pojednání »9 dopravmch o,bchoc~ech (tez s~ 
zřetelem k francouzskému a italskému pravu« ve »8bormku ved pro a st. --, 
1929. 
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má-li si příjemce pro náklad v místě dodacím dojíti (náklad od
nosnÝ'7 výběrčí, »Holgut«); spíše však z norem obchodního zá
kona (čl. 402., 403., 40.5.) vyplývá, že nákladní list i náklad m~ 
ib ' ti dovozníkem až ke plí~mci do~ ve_n, tedy j erpu do_dán 
(t. zv. »Bringgut«, náklad přínosný, donosný, doručný). 

Oba právě pod čís. 1. a 2. uvedené 'Závazky mohou doznati 
.=1podifikace uplatněním ode síl a tel o vat. zv. d i s p o s i č n í
hor á v a (čl. 402., 405.), práva to, žádati zastavení dopravy, 
vrácení nákladu aneb i vydání jeho jinému než původně urče
nému· destinatáři. Takovýchto disposicí (»contreordres«) jest 
totiž dovozník _zilvázán .!lPQ§lechp.outi~ to až do doby, kdy náklad 
dopraví se_ na místQ dodací a dovozník nákladní list příjemci 
~_ně..!!!: udanému vydá (čl. 402.), anebo kdy příjemce v náklad
ním listě udaný po dojití nákladu na místo dodací vznese na dn-_ 
-yozpíka žalobu o od~vzdání nákladního. listu a vydání nákladu 
(č1. 405.). 

Obmezení disposičního práva odesílatelova nastává podle čl. 416., byl-li 
v dán náložný li.§.L(Ladeschein); tu jest totiž disposice odesílatelova pro 
dovozníka záva~nou jen ~hQY, v~áti-li se mu tento list; jinak ručil by do
vo'zník za náhradu interesse oprávněnému majiteli listu. - O pojmu »vzne
sení žaloby« srv. výklad níže v § 38 pod č. 1 a § 42 pod č. 2. , 

O disposičním právu, jež bývá také označováno jako »právo příkazní« 
viz též článek F. Vážnéh 'o v »české Advokacii« 1927, čís. 6. (O příkaznlm 
a stihacím právu při přepravní smlouvě . ) 

Odevzdáním l],ákl,!dpiho li§Ju po příjezdu nákladu na místo 
dodací resp. vznesením- výše zmiI!ěné žaloQY na dovozníka »po 
příchodu jeho na dodací místo« .zakládají se ve prospěch pří
j em~e v nákladním listě udaného bezprostřední právní vztahy 
Ld9vozníku, které již nemohou býti alterovány disposicí -ode
.sílatelovoy. (Slova čl. 405. »nach Ankunft des Fr ach t f ti h·, 
r e r s am Orte der Ablieferung« značí tolik, jako po dokonané 
dopravě resp. po dostavení se doby, kdy doprava měla býti pro
vedena.) 

3. Nákiad má 'býti dopraven resp. vydán příjemci ve s t a v II 
ne por uš e n é m, totiž v tom, jakém byl dovozníku k dopravě 
odevzdán. Závazek dovozníkův ve směru tomto dochází výrazu 
ve velmi _příSI!élP ručení jeho za poško.zení a ztrátu, které stí
hají náklad v době od převzetí jeho k dopravě až do odevzdání 
jeho příjemci. Zákon obchodní následoval tu celkem příkladu 
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římského recepta (»salvum fore recipere«) a uložil dovozníku 
ručení i za ztrátu a škodu ~ n e z a-y i!l ě n o u, te4y_ ~a n á ho d u, 
s výhradou jen určitých příčin škody nebo ztráty, jichžto exis
tenci sám musí dokázati. 

Podle čl. 395. a 396. ručí totiž dovozník za škodu, která vze
šla ztrátou nebo poškQzením nákladu v době od převzetí 
jeh o k do p r a v ě a 'ž do do dán í, j es t I i žen e d o ~ á že, že 
ztráta nebo š,koda ona nastala: 

a) bud' neodolatelnou mocí (vis maior), t.j. událostí 
kromobyčejnou, které podle okolností konkrétního případu ,nelze 
se vyvarovati ani opatrností nejpečlivější (R a n d a: O závazcích 
k náhradě škody, § 1 č. 1, též článek v »Právníku« 1913, kdež 
i literatura; Krčmář, Právo oblig., str. 288) - nebo 

b) přirozenou povahou nákladu, na př. vnitřním 

kazem ,( V erderb ), mizením '(Sch wund) , prosákáním (Lekage), 
zvětráním a pod., anebo 

c) n e d o s t a t k y o b a I u zevně nes e z n a tel n Ý m i. 

Byly-li nedostatky obalu zevně seznatelny, což může býti způsobeno 
upozorněním odesílatele na nákladu (na př. »Zachovat v suchu«' a pod.) , 
může se dovozník ochrániti tím, že buď odepře dopravu nákladu v ' nedo
statečném obalu, aneb ji přijme s výhradou, že ručení za škodu z nedo
statků oněch vzešlou nepřejímá. 

Výjimka platí při skvostech, enězích a cenných J:~a1>írech.L 
za něž ručí dovozník vůbec . en tenkráte kqyž Elu Jato povah8: 
nákladu an~jich cena bY~_!li1ána (deklarována). 

Skvosty jest rozuměti předměty vykazující hodnotu nepoměrně vyso
kou vzhledem k malému svému objemu: zejména tedy věci z drahých kovů, 
avšak také drobnější věci značné ceny umělecké neb antikvitní; rozhoduje 
tu zřetel, že při takovémto dr,obném nákladu jest nebezpečí ztráty vět.Ší 
než při objemném, a proto risiko pro dovozníka tíživější. -:- Deklarací jest' 
podmíněno jen dovozníkovo ručení ex contractu; ručení ex delicto zůstává 
nedotčeno (jiné podmínky a zejm. důkazní břímě) . ' 

Poznamenati zbývá, že ručení dovozníkovo za náhodu nezahrnuje také 
ručení za ztrátu nebo škodu, kterou byl náklad postižen pouze z působení, 
zejména z disposice protistrany, neboť tu nejde již z hlediska smluvních 
účastníků o' »náhodu«. 

Má-li 'dovozník podle těchto předpisů plniti náhradu, jest 
voliti za základ výpočtu škody jen 0' b e c n o u ob c h o~d ní 
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cen U, ' kterouž mělo zboží téhož druhu a kvality na místě a 
V čase ~odacím,_ při čemž odpočte se částka na clech a výlo =
hách ztrátou nákladu uspořená. Ve případě poškození nahraditi 
jest differencL mezi prodejovou cenou nákladu ve stavu poško=
zeném a obecnou cenou obchodní, kterouž by zboží neporu
šené v místě a v čase dodacím mělo, při čemž opět odečte se 
částka cla a výloh 'poškozením uspořená (čl. 396., odst. 2 a 3). 

Nemá-li náklad ceny obchodní, dlužno voliti za základ vý
počtu obecnou cenq ~ákladu čl. 3~6., odst. 4. 

Plnou škodu :m:á však dovozník podle čl. 3'96., odst. 5 hra
diti, tudíž i ušlý zisk -Í~U83.), J:)roká~e-li se 1!lu z vůl e (»bos-
1iche Handlungsweise«), kteráž jest pojmem· širším než dolus, 
zavírajíc v sobě také stupňovanou, gbzy]áštní hrubou nedba
lostsle ou lehkovážnost. - -

Vzejde-li spor o stavu dopravovaného nákladu, má k'aždý 
účastník právo dáti stav ten zjistiti znalci (čl. 407., odst. 1). 

o příslušnosti soudní a o provedení důkazu tohoto platí nyní podle 
čl. 44. uvád. zákona k soudnímu řádu, § 384 odst. 3 soud. řádu (okresní 
soud rei sitae), čímž odst. 2 a 3 čl. 407 obch. zák. platnosti pozbyl. (Srv. 
O t t: Soust. úvod II, § 94) . 

Na žádost účastníka může soud naříditi, aby náklad uložen 
byl ve veřejném skladišti anebo u osoby třetí a celý nebo při
měřenou částí veřejně prodán (srv. níže § 37 II.) za účelem za

ravení dovozného a ostatních pohledávek _ dovo~n~o~ých. 

Protistrana v místě přítomná budi'ž o žádosti za toto opatření 
slyšána (čl. 407., odst. 4 a '5). 

4. Doprava nákladu . resp. vydání jeho destinatáři má ~e 

státi vč a s. S tohoto hlediska dány jsou jednak předpisy 
o včasném n a'S t o u 1> e n í a v Ý k o n u dopravy, jednak o včas
ném Co d e v zdá n í nákladu příjemci. 

OJ) V prvním směru stanoví či 394., odst. 1 0'bch. zák., že v n~
dostatku 'zvláštního .!!,iednání určuje se doba, do kdy . dopravu 
jest nastoupiti, místní zvyklostí a v nedostatku této jest to lhůta 
konkrétnímu případu př.iměřená. 

Ods. 2. téhož 'čl. 394. praví, že odesílatel není vázán, na
stanou-li přírodními příhod~mi nebo jinakými náhodamidoČas
né překážky v nastoupení nebo pokračov\ní dopravy, vyčkati 

jich odpadu, nýbrž že mÚže od ,smlouvy Q9Stoupiti, musí však 
dovozníku, pokud ho vina nestihá, nahraditi útr~~y přípravy 
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k dopravě, útraty .9pětného vyložení z90~í a dovozné za ces Jcu . __ 
již vykonanou (t. zv. dovozné vzdálenostní, »Distanzfracht(·-:) : 
O výši této náhrady rozhoduje místní zvyklost a v nedostatku 

její soudcovská úvaha~ 

Z citovaného 2·. odst. čl. 394. dlužno souditi, že odesílateli přísluší 
právo odstupní také tenkráte, když zpozdění co do nástupu a pokračování 
dopravy nastalo v i n o u dovozníkovou resp. jeho lidí (čl. 400.), jenže ard 
ve případě tomto nestíhá odesílatele výše dotčená povinnost náhradní. 

ťJ.) Dopravený náklad budiž dovozníkem příjemci v č a s v y

d á ~ totiž ve smluvené nebo obvyklé lhůtě dodací (Lieferungs-_____ ' o v 

frist). Překročeni této lhůty zavazuje dovozníka k náhrade 
ško1Y i l}šlého zisku (čl. 397.,'~83.). ,srážka nebo ztr~ta dovoz.:
ného pro takovéto případy smluvená, jakož i vůbec konvenční 
pokuta nev lučuje_Y- Q9ch~bnostLnárok na náh!:adu -yyšší škody 
(čl. 398., 284.). Ručení tohoto - a v pochybnosti i ztráty na 
dovozném resp. konvenční pokuty - spr<2šťuje s~ovozník ~ú
kazem že 'zpozdění nemohlo býti odvráceno ani použitím péče 
řádného dovo-z~ík~~ tedy- v tomto smyslu -důka'zem n á hod y 

čl. 397., 399. (Důležitý rozdíl od ručení za ztrátu a poškození 

nákladu dle čl. 395. a 396.) 
5. Dovozník ručí »za své lidi a za jiné osoby, j ichžto při 

rovádění řevzaté J-Qpravy _užlvá« (či 400~); z předpisu toho 
vyplývá, že dovozník ručí za »své lidi« bezvýminečně a ve 
všech výše uvedených směrech,1} za »jiné osoby« pak, totiž 'Za 
ty, kdo nejsou jeho zřízenci, je~l?okud_ j!ch při provádění té 
které do rayy J>oužívťh Ručí tu bez ohledu na to, zda-li ho stíhá 
v příčině jich culpa in eligendo čili nic. Při zpozděném dodá~í 
ručí tudíž dovozník za každé zaviněné jednání těch osob, jimi.ž 
zpozdění přiv~děn~, za zh-itu nebo škodu jimi na nákladu 'Způ
sobenou ručí pak, i kd ž viIJY' _lle!llaJi~ Naproti tomu o 'Závaz
nosti zastup ovacích jednání osob těchto pro dovozníka předpis 
citovaný nejedná. Tato řídí se zásadami všeobecnými. »Lidé 
dovozníkovi« jsou zřízenci v trva:lém ·služebním poměru k němu 

1) A to i tenkráte, když způsobili výsledek osvědčující se svým fakti
ckým obsahem jakožto porušení jeho smluvních závazků, ačkoli jich dovoz
ník v konkretním případě nepoužil jakožto pomocníků při smluvním svém 
plnění. V tom právě pře.ahuje čl. 400. i dosah § 1313a obč. zák., že v těchto 
případech dovozník nemůže se v poměru smluvním brániti důsledkům po-: 
rušení závazků, od protistrany uplatňovaným; v tom záleží právní jeho »od
povědnost« za zmíněné osoby, ač nejsou pomocníky v plnění. 
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jsoucí, »jinými osobami« míní se ti, jež si dovozník mimo kruh 
tento ku provedení dopravy zjednává. 

6. Ve provedení dopravy mohou býti 'zúčastněni i víc e 
11 e Ž jed e n d o v o~p. íj\:. _Lišiti jest tu případy: 

a) Odesílatel uiavirá k dopravě nákladu na m]sto určité 
(na př'. z místa A do D) několik 'smluv nákladních o postupných 
~ástech_zamýšlené dopr.:aY!1J _ ~est~ _s Ji1zný~i dovO'zníky v těch 
kterých místech (na př. se železnicí o d~pravě z A d~ :8, s paro
lodní společností o dopravě z B do C, a opět se 'železnicí o do
pravě z C dO' D). Jest tu řada samostatných dovozníků několik 

smluvních poměrů právně na' sobě nezávislých. Spojito~t jejich 
zá'leží jen V tom, že dovO'zník následujíd jest zpravidla desti
natářem v nákladní~ poměru pře_dcházející~.-Pro každý poměl' 
nákladní jest tu zvláš1I!i l!ákladní list. Postupní tito dovozníci 
bývají označováni jakožto 'm e z i d o v;-zní c i (Zwischenďracht
ftihrer) . 

Není ovšem při tom vyl~čeno, že další nákla..1ní smlouvy uzavírá sám 
dovozník _prVl1~ za~cl~~íla.tele na př~kaz jeho_a to buď jeho jménem jako-žto 
plnomocník, anebo vlastním jménem, ale na jeho účet, tedy jak:> speditor. 
Ve případech takovýchto jedná však dovozriík tento nikoli ve své vlastnosti 
jakožto dovozník, nýbrž jako mandatář odesílatelův a neručí tudíž za vo
leného jím mezidovozníka podle čl. 400. resp. 401. obch. zák., nýbrž jen ze 
svého poměru mandátního, event. , jako speditor (čl. 380.) za culpa in 
elig'endo. . 

b) Možnou jest však též účast několika dovozníků při do
pravě tím způsobem, že dovozník, který vůči odesílateli k pro
vedení dopravy se zavázal, nep..!ovádíji sám nýbrž -- ať zcela 

. ať z části - přenáší ji na dovozníka jiného (»p odd o voz n í

.k a«, Unterfrachtftihrer). Tento jest v pi~;nlm poměru pouze 

.k dovozI!iko:yi rv,nímu (»hlavnímu«), nikoli k odesílateli. Árci 
však podle výslovnéhO' ustanovení zákona čl. 401., odst. 1. ručí 
·dovO'zník .9desíl~teli _.!?-~prosto _~a _ PQ~dovozníka a dovozníky 
následující až k dodání (~tejně ja1):o pO'dle čl. 400., srovn. výše 
čís. 1.). 

c) posléze účast~iti se může více dovozníků v dopravě i tím 
' způsobem, že pozdjjiL _dQvozník pjevezme 'Zboží k dopravě od 
,svého předchůdce.§... původním listem nákladním t. zv. pří mým 
nebo-li p.! i! běž n Ý ~ (direkter, durchiehender Frachtbrief), 
v čemž spatřovati jest, jak zákon stanoví ve čl. 401., odst. 2., 

Prof. Dr, Karel Hermann-Otavský, O obchodech. 9 
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přistoupení jeho ve smlouvu původní jakožto k o r r e á I n í ho 
s p o I u d I u žní k a, a to i stran zá vazků vzniklých vzhledem 

k dop!,avě již p_rovedeI!é. 

V jednotlivých případech sub a) až c) zmíněných užívá se v doktrině 
a v životě obchodním různých názvů, z části však ještě neustálených. Tak 

c. mluví se o s o uhr n n ~ smlouvě náll:ladní resp. o s o u h !' n n é m n á k lad: 
ním 1 i s t u (Gesammtfrachtvertrag, Sammtfrachtbrief), kde několik dovoz
níků vstupuje v závazek provésti dopravu na základě téhož listu nákladního; 

c-l jakožto dovozník cl í 1 čí (Teilfrachtfiihrer) označuje se ten, kdo vůbec pro
vádí jen část dopravní cesty, a díl čím nákladním listem zoye se li,st 
k této části dopravy se nesoucÍ. Rovněž výše pod lit. a) a b) zmíněné názvy 
»mezidovozníci« a »poddovozníci« nejsou zcela ustáleny. 

7. Nároky korre~pondujíd se záva~ky dovozníkovými vyse 
uvedenými z a rl i Ik aj í podle zvláštních předpisů obch. zák.: 

a podle čl. 408., odst. 1. přijetím nákladu a zaplacením do
vozného, scil. se strany příjemcovy po provedené dopravě; jed
notlivý ze 'zmíněných aktů o sobě k liberaci dovozníkově ne
stačí; současnými však zaj isté nemusí býti. Liberace dovozníka 
~ast~ vá tu _ nej en _v poměD:l_ ku přij emcl, který náklad přij al a 
dovo'zné 'zaplatrI, nýbrž~ y poměru k odesílat~l~ (arciť bude 
event. příjemce odesilateli zavázán za ztrátu jeho práv). 

Positivní jVl~~m~~4 z ře4I!isu tohoto obsažena v odst. 2. čl. 
408., podle' něhož trvá přes přij etí nákladu a 'zaplacení dovoz
ného nárok n~h.1'adní L.0 p~kození resp.Ar~tu !!.á:kla~u_ (t. j. 

0..) ztrátu částečnou t. zv. ,manco), nebyly-li skutečnosti tyto při do
dání nákladu zevně seznatelnÝ'l!li, dále, 'žádáno-li ihned po jich 

&-) seznání o ':~jištěni. jkh (patrně způsobem v čl. 407. obch. zák. 
resp. čl. 44. uvád. zákona k soud. řádu vytčeným; srv. svrchu 
pod č. 3) a rokáže-li se že ztráta anebo škodaE nastala v době 

e od řevzetí náhl~du k do ravě _a~ _ 40 dod~ní (čl. 408., odst. 2. 

obch. zák.). 

b Podle čl. 408., odst. 3. promlčením, a to jednoročním, ne
zakládá-li se nárok na dolosním jednání dovozníkově (čl. 386., 
odst. 4.) resp. jeho osob pomocných (čl. 400.). Co do početí 
lhůtu~u ~zp.9dný~L !l0rmJ:. čl. 38~., odsl 2. prQ3pediCi sta
novené. Nestalo-li se oznámení ztráty _..!leb o škoc!;y_ do_voznjkovi 
v této lhůtě jednoroční (dostačí již osle~lání ve Jhůtě Jéto )L .ll!.°=
mlčuji~ej n~mitky, jinak trvají nadále: čl. 386., odst. 3. 
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§ 37. 

3. Práva dovozníkova z nákladIÚ smlouvy. 

, I. Pro dovozníka vznikají z nákladní smlouvy zeJ· 'm' 
prava: ena tato 

v 1. ~vo ~jati na odesílateli dle čl. 393 ob ch zák r f 
otrebné ro řízení celní res . berní J. ež v v', v. v " kl cl IS ~ny 

odevzd" . h v, . • -- prIcme na a, u pred 
amm Je o prIJ emCI dlužno provéstI· J. akozv ., v d t· 'h ' 1 pravo poza-

ova 1 na radu pokut a škod stihnuvších .. 
nebo, ned?statečnost oněch listin. O právu ~;V!~k~e~~~~vt~ost 
odesIlatelI vyd" 'kl d 'h 1 na am na a m o listu srv. výše § 3,5 III v, 1 

Za trest ' . k ' . ' . CIS. . 
Y ~ uJmy, tere stIhnou dovozníka pro nes rávnost 

n~bo nedostatecnost p~ůvodčích listin, ručí odesílatel d!ozníko-
~okud, tohoto sameho nestíhá vina (čl. 393.). --

OdesIlatel tu r!!čí, i když ho vina nestíhá v, t d . , ztrátu v, -- - - - - - - ,rUCI e y 1 za 
, porusem nebo zničení listin dovozníkem resp J·eho l·d . 

nebo pom ,. b . . -} ml 
ocnY~11 oso' amI nezaviněné (čl. 400). 

v • ~ otázce, zda-li může dovozník na základě čl. 393 d v d t· 
ne lIstm v něm zmíněných, jest podle zněn" . v. oz~ ~v~ 1 se soud-
ovšem nebude dovozník míti zá .em ab 1 za~o~a ~r:svedcltI; zpravidla ' 
strany odepření vyp' r b v, J 'v y tak cIml, Jezto dostačí s jeho 

avy z OZl resp presun n'kl dO · 
s nedostatkem nebo vadnost' r t . . , , a a u a pokut, souvisejících 
dovozníku právo vynutitI· z~{ IvS :n'dnkal °ddesIlatel~ . (Sporno; někteří upírají 

UJ...lnene o a y ano 1 od V't· 1 v , 
nedostatek. Tak rozh. čís. 3404/1924.)' epn 1 p nem pro jejich 

h
2. Právo 'žádaJi _o zjištění stavu nákladu znalci způsoben-r 

svrc u v § 36 d v, 3·· - .-. , ~o CIS. ln flne vytčeným, nelze-li udaného pří-
Je~ce vypatratI anebo odepře-li tento při]· etí náki~d b 
sleze v 'k r v. ., - u ane o po-

b h' , ,ZnI ,?e- 1 sPO~ Q.. prIJetI ne~ o stavu nákladu. čl. 407 
o c . zak., cl. 44. uvad. zák. k soud. řádu. . 

3. P~ávo žádati 'zapravení v Ý 10 h nutně neb užite v v -

pr~vede~l dopravy učiněných, jakož i zaplaceni d o v o~:e é ~~ 
~m uveneho resp. obvyklého, _a to v nedostatku zvláštní úmluv 
po I?r~ved:né-;.dopravě a odevzdání nákladu. ' čl. 406. obch. zák~ 
§ 1170 obc. zak. (Frankatura J·est tu dl"" ,.. k ) , , z VYJllll ou. ' 
tel i ~ aroky tyt~ příslušej!, . dovozníku vůbec proti o _d e.s í I a- , 
- 'vod, doby. vsak, kdy PrIJ emce náklad i nákladní list přiJ·~ 
v popredI rotl ř í . . . . ' . k ' e m c~ arCI protI tomuto jen v tom obsahu 
Ja se z n a k 1 ad ní hol i s t u podávají: čl. 406. • 

II. Pro pohledávky ze smlouvy, nákladní ~á doybzník na 

9':' 
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nákladu z ák o n n é , P r á voz á s t a v n í, kteréž trvá také 
i j eště o odevzdánl ná1sJadu přij emci předpokládaj e, že je do· 
~ozník ve třech .dnech po dodání .soudně k platnosti přivádí a 
náklad ještě ; -příJem~e~neb ~ 9soby_ třetí se_n~lézá, která~ h f ) 

pro příje~e -detinuje: čl. 409. Výkon práva zá:stavního děje se 
tu soudním prode· em podle ustanovení čl. 407., t. j. po slyšeni: 
proti strany, je-li v místě přítomna, a to u okresního soudu rei 
sitae (čt 44. uvád. zák. k civ. řádu soud., a § 384 III. civ. ř. s.)1) 

'Pro hl o ř ad í několika zákonných ,zástavních práv z poměru 
komisního, spedičního a nákladního na zboží dopravovaném váz
noucích rozhodným jest důležitý předpis čl. 411. obch .. zák., 
dle něhož lišiti j~.Lco d<L pořadí _dvě skupiny zástavních prá\': 

a) první skupina přednost mající zahrnuje zástavní práva 
pro pohledávky vzniklé zasíláním nebo transportem; 

b) do druhé skupiny pak náleží zástavní právo pro pohle·· 
dávky komisionářovy vůbec a speditorovj pro zálohy. 

Uvnitř skupiny a) předchází zástavní prá~o později vznikl~ 
právu dříve vzniklému, ve skupině b) .!ozhoduje pořadí časové. 

Ratio legis pro řec1nost zástavních práv ze zaslání a dopravy, jakož 
i pro -;;r~~;né- přednostní po}~di mezi nimi jest zabezpečiti zaslán~ a do-_ 
pravu zb.-9ž!, jež by, kdyby nebylo jistoty pro pohledávky ty, mohlo uváz
nouti; zatížení pohledávkami resp. zást. právy dřívějšími »brzdilo« by další 
dopravě. Důsledkem toho, že zást. právo komisionáře a speditora trvá, po
kud mohou disponovati nákladem (čl. 374., 382.), zachovává se jim až do 
odevzdání nákladu, pokud »prostředečné« disposice, zejména »tradičními« 
(disposičními) cennými papíry jsou možny. 

Poznamenati jest, že ~výš uv_edeným zák2y!'ným právům zástavním 
předchází zikonné zástavní právo příslušející veřejnému skladišti na zboží 
~ěho uloženém podle § 28 zák. z 1889. (Srv. výše § 12, I, 4). 

III. Prochází-li náklad ru~ama několika ~ovozníků, a sice 
s nákladním listem ať průběžným ať dílčím (zákon nerozezná
vá), ~oslední z~jclL.- neustanovuje-li nákladní list opak 

~ _ již o zá~ol}u povinen ~ le$i~itpov@ vyb.!~ti_ od příje~ce též 
ohledávání ředcházejících dQY..9.Ylíki!. z listu nákladního se po

dávající a k platnosti přivésti jejich práva, zvláště též po pří-
padě právo zástavní: čl. 410. odst. 1. 

1) Někteří dopouštějí výkon zástavního práva i po způsobu čl. 310., 
v analogickém jeho použití. - K povaze prodeje podle čl. 407. a některým 
sporným otázkám jeho se týkajícím viz: H e II e r, Svépom. prodej, str. 
109 násl. • 
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Totéž platí obdobně zajisté .Lo -pohledávkách speditorových 
na zboží váznoucích (srv. čl. 382. odst. 3. obch. zák. a čl. 410.). 
Ve případě tohoto čl. 410. odst. 1 a contr. odst. 2 předpokládá se, 
že nástupce náklad přejímající nezapravuje předchůdci pohle-
dávky jeho na nákladu váznoucí. . 

Q pominutí povi!lnosti tl! stanovené 'z(~.v.~zuje dovQzníka za
jisté k náhr3:.d~ šlw~y' předchůd~m vzniklé ztrátou jich regres
ních práv, jež jest 'zákonným následkem nevybrání jich pohle
dávek při odevzdání nákiadu příjemci dle čl. 412. 

Odst. 2 a 3 čl. 410. týkají se lliilladu, kde ~ řadě nastup u
'ící d()vozník anebQ speditor dovozníka nebo sQ~itora předchá-
zejícíhQ - zejména zapravením dobírky na zboží váznoucí (či"· 
382.) - uspokojí; tu přecházejí n~ň_toti~ již po zákonu pohle
dávky a zástavní práva předchůdcova, tak že postupným za- ' 
pravováním pohledávek předchůdců koncentrují se pak v ru
kpJl.. posledního dovozníka resp._ ~l?editora _y'ešk~ré pohledávky ~) 
a zástavní práva ze zasílání a dopravy vzniklá (čl. 410. odst. 
2 a 3). 

Předpis tento zavdává podnět k pochybnostem zejména v tom směru 

zda-li tu jde vskutku o přechod práv (zákonnou cessí), či zda-li (jak pa~ 
r.ující mínění soudí) zaplacením se strany nástupce práva předchůdců zani
kají a nástupce nabývá nového samostatného nároku na zaplacení dotčené 
částky jakožto jemu nastalé účelné výlohy. 

Jak se znění odst. 2 a 3 čl. 410. a ze spojení jich s odst. 4, tak i z úmy
slu norimberské konference podává se opora pro názor p r vně j š í. I jest 
tudíž pokládati posted~h~ d.2vozn!ka resp. speditora za c e s s i on á ř e po
hledávek-I'ředchůdc~vých _a tudíž námitky z osoby cedentovy za přípustné; 
ovšem na příjemci nemůže poslední dovozník pohledávek těch vymáhati sa·: 
mostatně, ježto příjemce jest vázán splniti toliko závazky z nákladního 
listu se podávající jakožto podmínku pro vydání nákladu (čl. 405.). 

IV. Vydá-li dovozník náklad příjemci bez zaplacení a n;J 
uplatní-li _soudně d_o tří dnů zástavnj pr!vo _pro pohledávky s~ 
a svých předchůdců, ztratí on sám i předcházející dovozníci 
a speditoři právo postihu proti předchůdc~ 6nezi něž náleží ' 
i odesílatel). Tolíko právo proti příjemci - žádati totiž zapla
cení dle listu nákladního (čl. 406.) resp. dle zvláštního jeho event. 
slibu platebního při vydání nákladu :-_~~zůstává (čl. 412.). 

. V. Nároky ' dovozníka ze smlouvy nákladní promlčují se ve 3 letech 
(§ 1486 čís. 1 obě. zák.) .. Srv. výklad výše v § 32 na konci stran přechodného 
prodloužení 3 leté promlčecÍ lhůty. 
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§ 38. 

4. O ostavení příjemce. 
-~-~ 

1. RDzhodnou prO' právní pO'stavení příjemce jest dDba p ř í~ 
jez dun á k I a d u na místO' dO'dací . resp. dO'ba, kdy náklad n a 
tO'tO' místO' při dO'pravě řádně a včas prO'váděné 
dO' jít i měl (tO' jest význam slO'v »nach Ankunft des Fracht
ftihrers am Orte der Ablieferung« ve čl. 405.). Až dO' dO'by tétO' 
.J.!řichází tu k platnO'sti j~práv~CI!O'mě..!. m e z i d O' v~z n q~~ m_ 
a O' des í 1 a tel e m, a nemá tudíž příjemce zejména prá važá
dati vydání nákladu, nýbrž mDhl by ve směru tDm jednati jen 
jakDžto zmDcněnec nebO' cessiO'nář Ddesílatelův; jen j _ e d i n~ 
práv<L §e_Ip.u 'yýjimečně již v_ 0.!pto _o~bdO'bí_ při_~nává, tDtiž Dpa
třiti _ č~hO' _třeba k z a j i š t ě n í nákladu př~d ~kQdO'u a uděliti 
dO'vDzníku za tím účelem pO'třebné ' říkazy (čl. 404.). 

Teprve dDbDU výše zmíněnDu nabývá příj emce v nákladním 
listě označený ' práva v I a s t ním j m é n e m proti dovozníku 
k latnosti _ přiy'ádětLQP_rávnění ze smlouvy nákladní, arci však 
jen z a s p l.n ě n í z á vaz k ů zná kl a d I! í h O' 1 i s t u v y
pl Ý v aj í c i~ h; zvláště jest též oprávněn žalovati dO'vO'zníl~a_ 
O' odevzdání nákladníhO' listu a vydání nákladu, pokud se to ne
příčí disposicím dovO'zníku pDdle čl. 402. až dO' vznesení . žaloby 
příjemcO'vy Dd odesílatele udě,leným. (Srv. výše v § 36 pod 
čís. 2.). Plně účinným ' est tudiž právo r>říjemcovo na~dáni 
nákl~_du j;epry~ _ od odevzdání nákladního listu (čl. 402.) r esp. 
vznesení žalDby (»Anstellung der Klage«) na dovozníka (čl. 
405.), dO' kteréžt~ ~O'by maiL přednost ještě event. opačné dis
, O'sice odesílatelo-.YY.:. Teprve těmitO' momenty ustaluje se~rávní 
.QO'měr mezi 1ov~zníkem a přj~m~em_ podle obsahu listu ná
kladníhO', a disposice Ddesílatelovy n~mají nap_ylivu. (Pochyb
nDsti vzbuzuje vyklad obratu »Anstellung der Klage«; důvody 
přiměřenosti svědčí smyslu: dDručení žaloby. Srv. též níže § 42 

pod čís. 2.) 
2. Od doby. kdy náklad měl na místo dDdací dojítit-může 

příjemce v nákladním listě označený vykonati vÚči dovozníkO'vi 
veš ker á práva ze smlo!!YLnákladní, tedy 'může zejména uplat
niti i náhradní nároky pro ztrátu a poškození nákladu, jakož i pro 

O'pozděné dodání. 
3. Závazek 'zaplatiti dovozníku podle Dbsahu nákladního 

listu nestihá příjemce již příjezdem nákladu resp. mO'menty 
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výše zmíněnými; zaplacení takO'vé jest pouze podmínkDu prO' 
vydání nákladu (čl. 405.) ; teprve když příj emce n á k -1 a d i n á
k 1 ad ní I i s t odd O' voz n í k a při jal, vzniká prO'ň samo-=
statný závazek, resp. prO' dovozníka právo, ~ zaplac~ní pO'di~ 
O'bsahu nákladního listu (čl. 406.). _ . 

4. Poznamenati jest, že právní úpravou, jaké se v obchO'd
ním zákoně dostalo nákladnímu poměru jednak mezi O'desí,late
lem a dovozníkem, jednak mezi dovozníkem a příj emcem, ne
gotknutým z~tává bezprostřední pDměr právní mezi DdesHate
lem a příj emcem; i dlužnO' tudíž sa~ostatně podle v šeobecných 
zásad OdPDVěděti k otázce zejména O' přechodu vlastnictví k ná
kladu s odesílatele (resp. zasílatele) na příjemce, podO'bně též 
k Dtázce o nabytí držby příjemcem. (srv. Ran d a: Besitz § 11 
str. 445 sl.) (na př. při za8'lání prO'daného zboží). - 'O př~chod~ 
vlastnictví ke zboží v tomto případě jedná rO'zh. čís. 29,50/1923. 

Rovněž zůstává, jak výslovně v konferenci bylo poznamenáno, úpravou 
disposičního práva jednak odesílatele jednak příjemce nedotknutou otázka 
za kterých podmínek a až do které doby jest odesílatel v ů čip ř í j e m c i 
o p r á vně n z a s t a v i t i vyd á n í z b o ž í, totiž provésti t. zv. p r á v o 
s t i h a c í (droit de suite, right of stoppage in transitu), na př. pro nastalou 
nejistotu destinatáře. Návrh zvláštního předpisu ve směru tom byl sice kon
ferencí zamítnut, ale názor výše zmíněný jasně vyjádřen . V našem právu . 
podle něhož jest potřebí k nabytí vlastnictví příjemcem odevzdání zbOŽl' 

, 1 ' neuznava o se zvláštní takovéto »právu stihacÍ« až do konkursního a vyrov-
návacího řádu z 10. prosince 1914 č. 337 ř. z. 

Nyní arci může podle § 45 konk. řádu _ r oJ!.?- tel nebo n á k u pn í 
k o m i s i o n á ř žádati ~pět~boží na konkursanta z jiného místa odeslané 
a 'ím ještě ~!!ě nezapl~cené, leč že již před uvalením ko~kursu došlo na 
místo do~a~Í a přešlo v dete;ci konkursanta anebo jiné osoby pro něho . 
Totéž právo uděleno pro dateli a nákupnímu komisionáři také v § 22 řádu 
vyrovnávacího, pokud jde o dlužníka, v příčině jehož zahájeno řízení vyrov
návací. (Srv. též výklad výše v §§ 28 II a 31 IV.) - Viz k tomu též článek 
F. V á ž n é h o v »čes. Advokacii« 1927, seš. 6. (O příkazním a stihacím 
právu při přepravní smlouvě.) . 



136 

§ 39. 

5. O náložném čiJi nakladacím listu (Ladeschein) zvláště/) 
(ol. 413.- 419.) 

L O pojmu srv. výše § 35 pod čís. III. sub 2. Vydávání listu 
náložného není při dopravě po suchu obvyklým, arci však při 
doprayě..J)o řekách, a bývá pak náložný list podle analogického 
'Cenného papíru při dopravě námořní vydávaného označován též 
jakožto p'ozemnt konos~ment neboli krátce i j~ _konos~m~p.!.:. 
Dovozník není již ze zákona povinen náložný list vydati, nýbrž 
třeba jest k tomu oboustranného souhlasu, byť i ne právě vý
slovného (zhusta již podle usance). Byl-li však list náložný vy
dán, jest odesílat~povinen vydati do-yozníku na-.ieho žádost na-

,/ vzájem o is listu topo jJm_ (9desílat~~m) _podepsaný (čl. 414. 
posl. odst.). (Zajištění proti pozdějším jednostranným 'změnám.) 

2. V zákoně (čl. 414.) uvedený obsah náložného listu není 
veskrze podstatným, nýbrž dlužno Pl'ávní význam jednotlivých 
údajů posuzovati samostatně. Pod is dovozllíkův bude arci po
vždy nezbytným (skriptura) (čl. 414. odst. 2.). 

3. Obsah listu. ná1i>ž.!!é1!g jest rozhodným pro právní poměr 
me~i_d.9vozníkem a říjemcem_ Jdestinatářem) z něho patrným 
(není-li zvláště udán, pokládá se odesílatel za destinatáře, čl. 

414. č. 4); jen ty podmínky smluvní jsou v ů čip ří je m c i 
právně účinnými, které v náložný list jsou pojaty, anebo k nim'ž
to se v něm odkazuj e. Naproti tomu , ro oměr mezi _ ode s í
I a t e 'l e m a dovozníke_m_ neplatí tato zásad~ Jlýbrž Lest tu plně 
účinným obsah vlastní smlouvy nákladní (čl. 415.). 

- Zvláště vzniká v souvislosti této otá'zka, může-li do~o~níli,_ 
jenŽ v dal list _ nák>~ný , _nicméně při ztrátě resp. při poškození 
l1~klad~Lj akQ.ž i _ Pti opozděnén.! Ao~p.í ~pro~ti~i se p_ovinn...?sti 
náhradní průkazem osvobozuj í~ích 'ho . '~kutečností, vytčených ve 
él. 395. resp. 397., ač to výslovně v nálložném listu uvedeno ne
bylo. Přes to, že doslov čl. 303. odst. 2 resp. čl. 415. zdá se svěd
čiti odpovědi záporné, dlužno 'zmíněné O'brany_ dovozníkovy po
kládati za přípustné, poněvadž vyplývají již po zákonu 'z poměru 
nákladního, pokud nebyly výs1lovně vyloučeny úmluvou stran 

1) N eshledávaje pouhý rozdíl v koncovkách (list nákladní: list nákla
dací) dosti význačným při označení dvou zcela různých listin v pomě:r:u ná
kladním užívaných, zvolil jsem ve svých přednáškách za název »nakladací« 
termin »náložný«. (Viz »0 obchodech« 1. vyd., 1925, str. 106 násl., 117 násl.). 
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(jest to stanovisko hovící obratu čl. 82. směn. ř. »plynou ze smě
nečného práva samého.« Stejně nyní § 87 směn. zák.)-

4. Vydáním náložného Jistu nastává modifikace dovozníkovy 
povinnosti k vydání nákladu: toto smí se státi jen na vrácení li 

listu a_jen legitimovanéIl!u majiteli (při ordrepapíru rozhodu); r-

legitimace podle čl. 36. srn. ř. resp. § 32 směn. zák., při rekta
papíru jest oprávněnou osoba v něm označená resp. její právní 
nástupce podle zásad občanskoprávních.) Avšak i úprava di s-
p o s i ční hop r á v a odesílatelova jest tu modifikována: con
treordres odesílatelQYY jSQlL.tJJ účin.!lými vůči dovozníku, jen I 

když se mu zároveň vrátí 1ist náložny (čl. 416.). (rSrv. výš~ f36 
pod čís. 2.) Překl'očení předpisu toho zavazuje dovozníka k ná
hradě škody i ušlého zisku vůči řádnému majiteli listu náložného 
(čl. 416., 283.). 

5. Sporno jest, přísluší-li příjemci náložný,m listem legitimo
vanému 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. Materialie svědčí názoru 
prvnějšÍmu. (Srv. zejména: Eg e r, Das deutsche Frachtrecht, 
IIL, ke čl. 417.). 
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ODDlL II. 

Hlavní zvláštnosti ve právní úpravě 
železničního poměru nákladního. 

§ 40. 

1. Právní normy, upravující železniční smlouvu nákladní. 

V úpravě železničního poměru nákladního nastaly v posled
ních letech pronikavé reformy, a to jednak uzavřením mezinárod
ních s,mluv, jednak vydáním nového t. zv. železničníl~o přeprav
ního řádu. 

A. Pří tom n á p o s i t i v n í ú p r a v a. 
Dlužno tu lišiti dopravu resp., jak nové železniční předpisy 

praví,»přepravu« jednak mezinárodní, jednak vnitrozemskou 
(interní) . 

1. Přeprava mezinárodní. 

Upravena jest dvěma mezinárodními kolektivními smlou
vami: 1. Mezinárodní úmluvou o ře ravě zboží po železn!c!.c!t 
(Convention internationale sur le transport des marchandises 
par chemins de fer); 2. Mezinárodní '~luvou o ~přepravě cestu
jících a zavazadel po železnicích (Convention internationale con
cernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins 
de fer), jejíHo předpisy tu přicházejí v úvahu, pokud se týče 
zavazadel cestovních (v. níže § 40), nikoli »ručních« (§ 42 č. 11). 

Obě tyto úmluvy, z nichžto prvá se cituje zkráceně »M. Ú. 

Z.« (franc.: C. 1. M.), druhá »M. Ú. C.« (franc.: C. 1. V.), sjed
nány byly v Bernu a podep.sány dne 23. října 192~. účastna jest 
jich většina evropských států. V zápisu o uložení ratifikačních 
listin v Bernu dne 18. října 1927 vysloveno, že - nehledk k § 2 
čl. 60 'M. Ú. Z. a její přílohy VII. vstupujícím v platnost již ná
sledujícího dne - ustanovení obou úmluv vstoupí v platnost 
dnem 1. říj na 1'928. 
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V naší Sbírce zákonů a nařízení byly obě úmluv v hlášeny 
dne 4. září 1928 pod čísly 140 a 142, kterýmžto vyhlášením na
byly (podle § 1 zákona čís. 110/1927) moci zákonné. Teprve 
vedle norem těchto úmluv platí pro mezinárodní nákladní poměr 
ře ravní ustanovení obchodního zákona o nákladní smlouvě vů

bec (čl. 390.-421.) a o železniční nákladní smlouvě zvláště- (či 
422.-431. _, dále pak též předpisy t. zv. železničního přepravníh~ 
řádu, vlád~.í!lO to nařízení čís. 144/1928, vydaného pro přep;avu 
interní, t. j. přepravu na všech drahách Republiky otevřených 
pro veřejnou přepravu (srv. ilíže pod 11.). 

Za meziná!,odní piepravu ~ákladu jest pokládati podle § 1 čl. 
L M. Ú. Z. jakož i M. Ú. C. všechny zásilky zboží, podané pří
mým nákladním listem ku přepravě a všechnu přepravu zavaza
del s mezinárodními lístky přepravními o území nejméně dvou 
smluvních států výlučně , o tratích zapsaných v ;~zna;nu tratí, 
sestaveném a vedeném od ústředního úřadu pro mezi~árodní že
lezniční přepravy, s výjimkou jen případů vytčených v § 2 cit. 
čl. l. obou úmluv. Tarify určují spoje, pro něž se vydávají mezi
národní lístky zavazadlové. 

Podle tohoto ustanovení neplatí cit. úmluvy: 
1. Pro zásilky (přepravy), jejichž stanice odesílací (nástupní ) a sta

nice určení (cílová) leží na území téhož státu a které územím druhého stá
tu jen procházejí: a) když trati průvozní jsou v provozu železnice státu 
odesílacího (odjezd); b) i když tomu tak není, jestliže zúčastněné železnice · 
sjednaly zvláštní úmluvy, podle kterých zásilky (přepravy), o něž jde, 
nejsou považovány za mezinárodní. 

2. Pl'O zásilky (přepravu) mezi stanicemi dvou států sousedních, koná
li se celá přeprava po železnicích jednoho z těchto států a jestliže žádný 
z těchto států tomu neodporuje; při dopravě zboží s·e k tomu ještě vyža

. duje, aby odesílatel volbou vzorce nákl,adního listu žádal za použití vnitřní
ho řádu platného pro tyto železnice. 

II. Přeprava vnitrozemská čili interní. 

Jest to přeprava nákladu, nemající ráz přepravy mezinárodní 
ve smyslu výše pod 1.-uvedeném. Podléhá v popředí ustanovením 
obchodního zákona o smlouvě nákladní vůbec a železniční zvláště 
(čl. 390. až 431.), pokud ovšem ustanovením těm není derogováno 
předpisy t. zv. železničního př,epravního řádu (»,ž. p. -f;), vyd;
ného vládním nařízením ze dne 17. července -1928, čís. 144 Sb. z. 
a n. na základě § 2 zákona ze dne 14. července 1927 čís. 110. t-- b( 

.Pro právní dosah a zvláště derogatorní moc ž. p. ř. vůči před-

I 
I 

II 

I 
i 
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pisl1m starším jest tu dllle-žitým zmocnění, jehož se vládě v § 2 
cit. zákona dostalo: uvádí se tu totiž v odst. 2. výslovně, že na
fízení, kterým vláda vydá ž. p. ř. upravujíc přepravu vnitrozem
skou, »může též upraviti se všeobecnou závazností poměry, pro 
které zákonný předpis má ustanovení jen podpůrná«. V předchá
zejícím odst. 1. § 2 se pak ustanovuje, že »zásady mezinárodních 
úmluv uvedených v platnost podle § 1 budou platiti též pro vni
trozemskou přepravu. železniční, pokud budou pojaty do železnič
ního řádu přepravního, a to i pro takové druhy zásilek, o nichž 
mezinárodní úmluvy výslovně nejedhají«. 

Z těchto ustanovení, jež jest interpretovati zajisté v těsné 
jejich souvislosti, dochází se k výsledku v podstatě obdobnému, 
který' vyplýval pro právo starší z § 2 zákona čís. 187/1892 
zmocňujícího vládu, aby nařizovací cestou upravila vnitrO'zem
skou železniční dopravu nákladu souhlasně se všemi nebo i jen 
jednotlivými předpisy Bernské konvence i tenkráte, když se 
předpisy ty odchylují od ustanovení zákona obchodního. Rozší
řena jest arciť i při tomto užším výkladu derogatorní moc no
vého ž. p. ř. v tom směru, že . ůsobí nejen proti obchodnímu zá
konu, nýbrž vůbec proti zákonným -normám, ovšem s tím zase 
výslovným obmezením, že jsou to jen -ustanove"ilí pov~hy pod
půrné, tedy předpis uráva oda 'ného dis ositivního. 

B. D ř í věj š í s t a v p r á v n í. 

1. Pro mezinárodní dopravu železniční sjednána v r. 1890 kollektivní 
mez i n á rod n í ú m 1 u va v B 'e r n u uzavř'ená většinou evropských 
států, též Rakousko-Uherskem, a prohlášena v Rakousku v říšském zákoníku 
z r. 1892 pod čís. 186; obsahovala zejména též podrobné předpisy o soukro
moprávním poměru nákladním, pokud šlo- o zásilky nákladu mez i o b
vod y z ú č a s t ně n Ý c h stá t ů s »p r ů běž n Ý m« 1 i s tem n á
k 1 a dní m na drahách vytčených v seznamu k úmluvě připojeném a do
plňovaném od t. zv. centrálního úřadu pro mezinál'odní dopravu v Bernu 
podle přihlášek zúčastněných států. 

Teprve ve dle této úmluvy platila ustanovení zákona obchodního 
o nákladní smlouvě vůbec (čl. 390.-421.) a železniční nákladní smlouvě 
zvláště (čl. 422.-431.). Bernská úmluva došla v jednotlivostech opětně růz< 
ných pozměn pozdějšími ujednáními zúčastněných států, a to v letech 1895, 
1898 a 1906 (říš. zák. č. 210/1896, č. 144/1901 a č. 230/1908). 

Po převratu vzešla choulostivá otázka opl a t n o s ti Ber n s k é 
k o n ven cep r o na šír e p ubl i k u: Náš stát nevstoupil totiž v Bern
skou konvenci ipso jure, nejsa právním nástupcem Rakousko-Uherska. Arci 
uložena československé republice v t. zv. malé smlouvě Saint-Germainské, 
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kterou uza\'řela s čelnými spojenými a sdruženými mocnostmi dne 10. zarl 
1919, povinnost přistoupiti ke konvenci. Přístup ten nestal se však způso
bem obvyklým a nebyl publikován ve Sbírce zák. a nař., nýbrž uskutečněn 
byl přijetím ustanovení konvence j a k o ž t o s m I u v n í hop l' á vak j e d
not 1 i v Ý mst á t ů m, smluvního to práva uveřejněného v tarifech a vy
kazujícíhO též jisté odchylky od konvence, které se objevily v některých 

směrech (zvl. co do úpravy placení dovozného, připuštění dobírek, hotových 
záloh a j. v.) nutnými vzhledem k valutárnímu rozvr.atu poválečnému. 

O tom srv. článek odb. přednosty Dra O. Lan k a šev »Prager Borsen
courier" z 1. března 1928. 

Se zřetelem k tomu uznal Nejvyšší soud v rozhodnutí z 22. září 1927, 
Rv I 2018/26 (jehož důvody uveřejněny též ve »Věstníl}u pro železnice a 
plavbu 1927, čís. 97 a 98), že mezinárodní úmluva Bern.ská ne pia t í 
v oblasti republiky j a k o z á k o n, nýbrž jen jako tarifní předpis, když 
oba zúčastněné státy prohlásily úmluvu za své smluvní právo a byla-li tato 
úmluva u nás řádně vyhlášena ve »Věstniku pro železnice a plavbu«. I mohou 
ustanovení smluvní za těchto okolností býti zase změněna pouhou tarifní 
vyhláškou. (Viz též »Soudcovské Listy« 1927, čís. 2., článek Dra K. Fl e i
schera). 

Hledíc k tomuto stavu věci vzešla též otázka v příčině derogatorní 
účinnosti čsl. dopravního řádu, vládního to nařizení č. 203/1921 (viz níže 
pod lit. b), která měla míti vůči obchodnímu zákonu jen potud místo, pokud 
šlo o předpisy shodné s . konvencí Bernskou. Obhájiti bylo lze účinnost tu tím, 
že jest ve čl. 1. cit. nařízení přímo se dovoláno §§ 2 a 4 zmocňovacího zá
kona č. 187/1892 o provedení mezinár. úmluvy. 

V r. 1923 byla konána v Bernu za účasti československa revisní kon
ference pro Bernskou úmluvu a sjednány dvě úmluvy nové, jednak o pře
pravě zboží (M. Ú. Z.), jednak o přepravě cestujících a zavazadel (M. Ú. C.), 
~ Zavedení těchto úmluv připraveno bylo zákonem ze dne 14. července 
1927 čís. 110 Sb., jenž ustanovuje, že cit. mezinárodní úmluvy, podepsané 
v Bernu dne 23. října 1924, nabudou vyhlášením ve Sbírce z. a n. moci zá
kona (§ 1). Srv. výše pod lit. A. 1. 

2. Pro železniční dopravu vnitrozemskou, totiž takovou, která nespa
dala dle čl. 1. úmluvy Bernské pod platnost její, vydán nařízením vlády re
publiky čsl. ze dne 13. května 1921 čís. 203 Sb, z. a n. »d op r a v n í řád 
pro žel e z nic e v čsL r e p u b I i c e«, zhusta označovaný jakožto »do
pravní reglement« (Eisenbahnbetriebsreglement) na základě zmocnění vládě 
uděleného zvláštním (»zmocňovacím«) zákonem ze dne 27. října 1892 čís. 

187 i'. z. resp. v zemích koruny uherské čl. 25. zák. z 1892. Tento železniční 
řád dopravní, jímž zrušen byl reglement starší ze dne 11. listopadu 1909 
čís. 172 ř. z., platil i se svými dodatky v jednotlivostech ho pozměňujícími 
a doplňujícími, p o k u d byl ves hod ě s ú m I u vou Ber n s k o u, 
i pro t i z á k o n u o b c hod ním u, jinak ar ci jen, pokud s obchodním 
zákonem nebyl v odporu. (Arg. dosah zmocnění stanovený v § 2 cit. zmoc
ňovacího zákona z r. 1892.) Působiti započal dopr. řád dnem 1. srpna 1921. 

Železničního řádu dopravnfho použiti bylo ostatně i při mezinárodním 
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poměru nákladním, pokud šlo o zúČastněné v něm dráhy tuzemské a nedo
stávalo se v tom kterém směru předpisů v úmluvě Bernské. 

Pro někdejšÍ země t. zv. koruny uherské vydány svého času předpisy 
celkem kongruentní; v úmluvě Bernské vystupoval jako smlouvajÍcí strana 
celý stát Rakousko-Uherský. ' 

, v , Z~konem čís. 110/1927 zrušen byl cit. zákon čís. 187/1892; též doprav
nI rad c. 203 /1921 pozbyl platnosti dnem 1. řijna 1928 (čl. IV. vl. nař. čís. 
144/1928). 

§ 41. 

2. U zavření železniční smlouvy m\kladní. Tarify. Listiny smluvní. 

I. Nákladní smlouva železniční, a to jak v dopravě mezi
národní při zboží (čl. 8.M. ú. Z.), tak i interní (čl. 53 ž. p. ř.) při~ 
chází k místu zpravidla teprve tím, že náklad s listem nákladním 
od stanice zasílací k dopravěgyl přijat. Přitisknutí razítk~ n~ 
list nákladní s datem přijetí jest stvrzením, že náklad k d o
p r a v ě byl při jat. Po vytištění razítka jest nákladní list dů
kazem smlouvy přepravní. 

Zvláštní řed is platí pro určité druhy nákladu, t. j. pro 
cest~vní zavazadla (v přepravě mezinárodní i vnitrozemské) a 
pro t. zv. spěšniny čili náklad ex resní (v přepravě vnitrozem
ské): Zavazadla j:sou předměty určené k osobní potřeběces
tujícíhO' na cestu v obalech cestovních a mimo to předměty v M. 
ú. C. (čl. 17.), pokud se týče v ž. ,po ř. (č1. 29.), jakož i v tari
fech připuštěné; smlouva nákladní se tu uzavírá korrelativné se 
smlouvou o osobní dopravě cetsujícího; zpravidla jest tento po
vinen předložiti při podeji zavazadel jízdenku platnou nejméně 
do stanice určení; tarify určují, zda a za jakých podmínek lze 
přijmouti zavazadla ku přepravě bez předložení jí,zdenky. Při 

podeji resp. ' přijetí zavaz.adl~ vydá se cestujícímu zavazadlový 
lístek. (čl. 17., 20. M. Ú. C., čl. 29., 32. ž. p. ř.) - Spěšnina jest 
náklad způsobilý ku přepravě v zavazadlovém voze přijatý ku 
přepravě, jaká platí pro cestovní zavazadla, jehož přijetí se však 
neděje vzhledem ku přev1zaté dopravě osobní. Každý kus jest 
označiti trvanlivě adresou příjemce a odesílatele; tomuto vydá 
zavazadlová výpravna lístek zavazadlový. 

železnice, kterážto obecenstvu pro použití k dopravě ná
kladu jest otevřena, tedy železnice v tomto smyslu veřejná, ob
mezena byla co do smluyní _yo!nostt předpisem čl. 422. obch. 
zák.: nesměla totiž odepříti uzavření sm'l~u~y nákladní, byly-li 
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1m podmínky pod čís. 1- 3 článku taho uvedené (»Kontrahie
rungszwang«). Nyní sem hledí čl. 5. § 1 M. Ú. Z. a čl. 4. ž. p. ř., 

podle kterých je železnice povinna vykonati přepravu: a) vy
hověno-li předpisům úmluvy, pokud se týče platným podmínkám 
přepravním, b) je-li přeprava možná pravidelnými prO'středky 
přepravními a c) nebrání přepravě okolno.sth které 'železnice ne
mohla odvrátiti a které zdolati neby,lo v její moci. V ž. p. ř. se 
dodává ještě podmínka, že není přeprava zakázána zákonnými 
předpisy nebo opatřeními z důvodů veřejného pořádku. 

Hybná síla při železnicích těchto používaná nečiní v tom rozdílu, i ná
ležejí sem tudíž i dráhy koňské, elektrické, lanové, pokud are i připouštějí 
pro obecenstvo 'dopravu n á k I a d ů. 

Tento předpis obch. zák. (čl. 422.) jest úmluvou M. Ú. Z. 
(čl. 5. § 1) resp. reglementem (čl. 44.) potud zostřen, že dráha 
má povinnost přijmouti náklad k d~p~?- v ě_p_ří mj do každé 
stanice k dQvoz~_ nákladu zaříze~é, tedy i k dopravě na dráze 
jiné ~_ přímým listem nákladnj~. I tvoří tudíž v tuzemské do
pravě veškeré tuzemské veřejné železnice, v dopravě externí pak 
všechny ž'eleznice, do seznamu u centrá<lního úřadu v Bernu od 
zúčastněných států přihlášené, v tom směru nucené sdružení 
toho rázu, že každá z nich jest povinna převzí~áklad i za 
ostatní a založiti tím i pro ně práva resp. povinnosti ze smlouvy 
nákladní. Táž zásada platí dle čl. 4. M. Ú. C. i pro zavazadla při 
reezinár. tarifu ,nebo přípoji dle čl. 3/ 

II. Důležité novum :přináší nová úprava dopravou klQmbino~ 
vanou, t. j. možností ú ča s t i i j i n Ý c h pod n i k ů než -1 i 
žel ez n) c v _ž e l~z~p o měr u ~n-ák -l a d_n Lm: Se~ hledí jed~ 
nak čl. 2. obou úmluv, jednak § 3 vládního nařízení · čís . 143/1928 
(provádějícího § 1 zákona čís. 100/1927) a čl. 2. ž. p. ř. , 

Cit. č1. 2. M. Ú. Z. a M. Ú. C. ustanovuje, že krO'mě 'železnic 
mohóu b' ti z®sállY ' v s~~nam!l, zmíněném ve čl. 1. úmluv, trati 
s pravidelným provozem a u t o mobil ním nebO' p I a v e ob ním, 
které doplňují přepravu železniční a na kterých se koná mezi
národní přeprava pod odpovědností buď jednohO' ze smluvních 
států nebo jedné železnice z,apsané v seznamu. Pro podniky, které 
provozují přeprav~ na těchto tratích, latí vše 'c h n ~ v a~-_ 
k y a vše c hna ~ r á v a _p~y n o u c í r o žel e z nic e z t ě c h
to Ú m 1 u v, s výhradou od ch y 1 e k, nutně vyplývajících z riiz
nosti přepravy. Tyto odchylky n 'e smě jív š 'a k měn i tip ř e d-. 
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i s ů o ruč e n í, stanovených těmito úmluvami, a musí býti 
uveřejněny týmž způsobem jako tarify. 

V § 3 vlád. nařízení č. 14B/1928 ustanovuje se pak, že, mají
li býti do seznamu tratí zapsány dle čl. 1. a 58. úmluv též trati 
automobilové nebo plavební, musí zmíněné výše odchylky býti 
schváleny ministerstvem železnic ještě před oznámením tako
vý'ch tratí k zápisu a uveřejněny týmž způsobem jako tarify. čl. 
2. ·ž. p. ř. ustanovuje dále, že vzájemná přeprava s podniky, o něž 
jde, musí býti upravena tarifem na podkladě tohoto řádu s vý
hradou odchylek nutně vyplývajících z různosti přepravy".. 

III. Velmi důležitými pro určení smluvního obsahu jsou t . rzv. 
tar i fy v širším smyslu. Jsou to podle čl. 9. M. ú. Z. , čl. 23. M. 
Ú. C. a čl. 6 ž. p. ř. smluvní podmínky se strany železnic sesta
vené, jež obsahují ustanovení ro do ravní s.!lllouvu smě~odat
ná, dále údaje o dOP0v.!?Ích cenách (»tarify« to ve vlastním 
užším smy.slu). . 

Význam tarifů v širším smyslu jest ten, že jde tu o návrh pro lex con
tractus železnicí připravený; smlouva dopravní uzavírá se podle vyhláše
ných tarifů v » platnost« vstoupivších: jejich ustanovení, která se podle 
konkretní povahy smlouvy jeví býti pro obsah její použitelnými, stávají se 
uzavřením smlouvy její součástí. »Flatností tarifů« (srv. čl. 6 ž. p. ř.) míní 
se při tom tolik, že jde o ustanovení, v příčině kterých jest tu právní mož
nost, aby uzavřením smlouvy stala se jejím obsahem. Tarify stávají se za 
podmínek tu zmíněných smluvním obsahem, třebas . odesílatel jich obsahu 
nezná, ba o nich vůbec ani neví (»Submissio in contrahendo «. Srv. výše 
§ 7 na konci). 

IV. Stran listin pí·i železničním poměru nákladním užíva
ných l

) uvésti jest: 

1. Obsah a formu železničního n á k 1 ad n í h o listu upra
vují čl. 6. M. ú. Z. a čl. 47 ž. p. ř. Pojetí jiných než tuto připouš
těných prohlášení v list nákladní, vydání jiný·ch listin na 'místo 
listu nákladního, jakož i připojení jinakých písemrlOstí k náklad
nímu listu jest nepřípustným, pokud toho nedovoluje výslovně 
úmluva Bernská resp. pokud to nepředpisuje nebo nedovoluje 
dopravní řád nebo tarif správy železniční za schválení dozorčího 
úřadu. Listiny zmíněné resp. prohlášení s·mějí se však jen po
měru nákladního týkati (cit. čl. 6., § 7 resp. čl. 47. § 3). 

1) Viz F. V á ž n ý: O nej důležitěj ších listinách při nákl. smlouvě, str. 
46 násl. 
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Nák,ladní list jest jak v externí tak i v interní dopravě že
lezniční - až na jednotlivé výjimečné případy - listinou o b I i
gatorní. 

2. Vydání 1 Ls tun á 1 o ·ž n é.hi> (nakl~dacího) jest též v že
lezničním poměru nákladním přípustným, skutečně používá s·e 
ho jen však poskrovnu. . 

3. Důležitý význam praktický mají naproti tomu pot v r
ze n í o převzetí nákladu k dopravě železniční: 

Při zavaJzadlech odevzdávaných dráze při dopravě osobní 
jest to t. zv. lístek z a vaz ad 10 v ý; jest jednak důkazem o pře
vzetí zavazadel k dopravě, jednak slouží také za legitimaci při 
vydání jejich. (Viz čl. 20. a 21. M. ú. C., čl. 32. a 33. ,ž. p. ř.) 

Témuž účelu do jisté míry slouží také d u p I i kát I i s tu 
n á k I a dní h o_---=- listina to v mezinárodní dopravě obligatorní, 
v interní dopravě fakultativní - na němžto železnice odesílateli 
potvrzuje, že a kdy, náklad k dopravě převzala (čl. 8., § 5 M. ú. Z. 
a čl. 53., §§ 5 a 6 ž. p. ř.) [V dopravě tuzemské může také na 
místo takového duplikátu vydán býti odesílateli zvláštní t. zv. 
prijímací list anebo může býti příjem nákladu potvrzen i ve 
zvláštní knížce stvrzenkové anebo jinak. čl. 53., § 7. a 8. ž. 
p. ř.] 

Duplikát listu nákladního vykazuje arciť do jisté míry význam právní 
přesahující úroveň pouhých papírů legitimačních jsa v jednotlivých směrec-h 
i hmotně-právní podmínkou pro výkon práv z nákladního poměru a jeví 
bdíž potud ráz papíru cenného, arciť t. zv. nedokonalého. Bližší srovn.: 
Her ID a n n - O t a v s k Ý ve Sborníku věd práv. a státních sv. 1. (»0 právní 
povaze duplikátu železničního listu nákladního«) , nyní též V á ž n Ý 1. c., 
str. 53 násl. 

Při 'zboží t. zv. expresním čili spěšninách (čL 36. ž. 
p. ř.) užívá se listu zavaza_dl~ého (jenž se odesílateli vy
dává a pak jeho legitimací jest). 

§ 42. 

3. Některé zvláštnosti co do práva závazků ze železniční 

nákladní smlouvy. 

1. Stran povinnosti dopravu včas nastoupiti a provésti platí, 
že doprava má se díti v ořadí ve kte}'émž ~áld~.!! 
k.J;~n.sport]l bylp~ijat-, leč . 'by nutkavé ohledy dopravy 

Prof. Dr. Karel Hermann-Otavský, O obchodech. 10 
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anebo veřejný zájem jinak velely (zásada: »point de faveur pour 
pe1'sonne«). Porušení povinnosti zavazuje dráhu k náhradě škody 
(čl. 5., §§ 4 a 6 M. Ú. Z., čl. 60., §§ 3 a 5 ž. p. ř., čl. 283. obch. 
zák.) . 

V příčině dopravní lhůty nastupovací či ex pe dič ní a 
prováděcí či transportní lišiti jest trojí druh nákladu: ex
p r e sní čili spěšný, r y chl Ý a o b y č e j n ý. 

a) Ex p r es n í pák~d i8.pěšniny) , jehož doprava děje se jako při za
vazadlech cestovních, totiž doprava může býti žádána nejbližším vlakem, 
dodá-li se náklad alespoň do 15 minut před odjezdem. (Platí však jen pro 
dopravu interní.) čl. 36., 40., 32. ž. p. ř. 

b) ~h 1 Ý náklad (rychlozboží, Eilgut, grande vitesse) a ob -
č e j Ii Ý náklad (zboží nákladní, Frachtgut, petite vitesse) se rÚznÍ délkou 
lhÚtý jednak t. zv. výpravní (expediční), jednak přepravní (transportní). 
K tomu viz čl. 11. M. Ú. Z. a čl. 55. ž. p. ř. 

,Cestovní zavazadla podléhají v tom směru pro souvislost své přepra
vy s dopravou osobní předpisÚm o této. 

2. Disposice cont~Q!Slres) .QdesHatelovy stran nákladu na 
dopravě (»rollendes Gut«) připouštějí se do stejné doby jako 
podle čl. 402., 405. obch. zák. (čl. 21., § 4 M. Ú. Z., čl. 72., § 11 
ž. p. ř.) 

Arci však vázán jest v Ý k o n disposičního práva tohoto 
důležitými formálními podmínkami: disposice státi se musí pod 
sankcí neplatnosti pí sem n ě s použitím u r čit é h o for m u
l á ř ~a prostřednictvím s t a nic e ode s í I a c í; byl-li pak vydán 
duplikát nákladního listu (v externí dopravě jest obli
gatorní), musí se dále - rovněž pod sankcí neplatnosti zmíně
ných disposicí - ~uplikát stanici zasílací pro k á z a t i a dis
J2Q..sice ~n~m_ o Q a k _o v_a tj. Byl-li vydán na místě duplikátu -
což v interní dopravě se připouští - t. zv. 1 i s t při jím a c í 
(Aufnahmeschein), platí o něm totéž. čl. 21., § 2 lVI. Ú. Z." čl. 71., 

§ 5 ž. p. ř. 

. Destinatář se zde může tudíž snadno zabezpečiti proti disposicím ode
sílatele, od něhož na př. zboží dopravované koupil: dá si od něho odevzdati 
duplikát nákladního listu a znemožní tím jeho contreorclres. - Srv. výše 

§ 23 ad 1. 

Dráha smí provedení disposicí zminěných odepříti, odložiti 
anebo se od nich uchýliti jen z důvodů u vedených ve čl. 22. M. 
ú. Z., resp. čl. 72., § 1 ž. p.ř·. 
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o legitimaci »držitele« zavazadlového lístku (event. za předložení jíz
denky) k vyžádání si zavazadla ve stanici odesílací nebo v některé stanici 
na ces,tě, viz čl. 21. § 4 M. Ú. C. resp. čl. 33. § 5 ž. p. ř. 

3. Nastala-li v nastoupení nebo provádění dopravy ll.řekáž
ka nahodilá, má si dráha vyž,ádati dis osice odesílatelovy (t. zv. -
»nedobrovolné« a contr. případu sub 2). -----

Jenom tenkráte, mÚŽe-li v transportu býti pokračováno jinou cestou 
(scil. kolejovou), přísluší dráze - s výhradou jinakých opatření dozorčího 
ú~adu - rozhodnouti, zdali to jest v zájmu odesílatele, aby transport ten 
del se touto pomocnou cestou, anebo aby náklad byl zadržen a odesílatel 
o dispo~i~i do~ádá~. ?desílatel může tu za jistých podmínek od smlouvy 
odstOUPItI. (VIZ tez cl. 394. odst. 2 obch. zák.) čl. 23. M. Ú. Z., čl. 73. 
ž. p. ř. 

ZvláŠ'tní obmezení nastává tu též, by,I-li vydán duplikát listu 
nákladního nebo list přijímací: odesílatel, jenž »není v držení« 
těchto' listin, nemůže totiž učiniti opatření, jimiž mění se buď 
osoba příjemcova nebo místo určení (čl. 23., § 4 'M. Ú. Z., čl. 73., 
§ 3 ž. p. ř.). Význam předpisu toho jest zajisté ten že také tuto 
jest pod m í n k o u v Ý k o n u disposičního práva' odesílatelova 
předložení listin zmíněných. (Viz bližší ve Sborníku 1, str. 390.) 

,1. Ručení dráhy za ztrátu 'l ~šk9~ení ná
k 1 a d u upravené ve čl 27. M. Ú. Z., čl. 30. M. Ú. C., resp. čl. 89. 
ž. p ř., jest celkem v so!!.hlasu se základní zásadou. čl. 395. obch. · 
zák. Jakožto momenty od ručení liberující uvádí se v cit. Čl. 27. 
úmluvy: zavinění' osoby k příkazu oprávněné nebo příkaz její 
dráhou nezaviněný, vlas'tní vadnost zboží anebo vis maior. že 
však také za škodu vzniklou z vad obalu zevně neReznatelných 
dráha neručí, vyplývá zřejmě z čl. 12., § 4 M. Ú. Z. a čl. 30., § 2, 
odst. 2. M. Ú. C. Důvody liberační zahrnuje pro dopravu interní 
cit. čl. 89., §§ 3 a 4 ž. p. ř.; sr'v. též čl. 56., §§ 5' a 6. 

Ručení železnice za zboží podle ustanovení ž. p. ř. končí se ve stanici 
~rčení, označené v nákladním listu, i tehdy, zapsal-li odesílatel do nákl. 
lIstu. ~ísto, určení (.čl. 48., § 2 a). Co do další přepravy má železnice povin
nostI 1 prava spedItora. Dováží-li však železnice spěšniny nebo zboží ve 
st~~ičnÍm místě nebo do sousedních míst podle čl. 39. nebo 65. ž. p. ř., 
ruCl za dovoz ze stanice určení jako povozník (čl. 89., § 6 ž p. ř.) -
Osoby, jichžto železnice při dovozu t~kovém užije (hledí sem ~ěm. te;min 
»r:ollfuhrun.:erne~mer<<: valníkoví dopravci, valníkáři), pokládají se za za
mestnance zelezmce podle čl. 101; tato ručí totiž za ně ve své službě bez 

10* 
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obmezení; jen když provádějí na žádost zájemců úkor:y' ~t~ré že~:z~ci n:
příslušejí, jsou pokládáni za zmocněnce toho, za nehoz JSou cmru. (cl. 
101. ž. p. ř.) 

5. Přísné toto ručel1L g~áJ.ly ~ůže_ býti smlouvou ,resp. r~
glementy vyloučeno nebo obmezeno jen, po~ud~zako~ ~y.
slovně dopouští. Provedení této zásady ve cl. 423., obch. zak~ 

-;yslovené obsaženo nyní v normách úmluvy Bernske resp. o ~e 
se opírajících předpisech. Rozhodnými jsou tu čl. 28. a 31. M. u. 
Z., čl. 90. a 93. Ž. p. ř. 

Tak se v y I u č u jev cit. čl. 28. resp. 90. ručení, ~rá~y -: arci; s vý-

1 d ' ka u o J'eJ'ím zavinění - za škodu ze zvlastruch nekterych ne-Ha ou pru z I'Vt 'h 
bezpeČÍ, při čemž o škodě, jež podle konkretního případu ze zv ~s ,m v o 

b v , h m o 1.} I a nastati až do protidůkazu se za to poklada, ze ne ezpeCl ono o 1, v, h 
z něho vskutku povstala. (Zvláště sem náleží doprava v ,otev~e~ych vozec,' 

J obalu neb nedostatek jeho odesílatelem v nákladmm lIste dotVl"ze~e, 
vany . . v·"v tJ ) 
nakládání a skládání zboží odesílatelem resp. přlJemcem, Zlva ZVIra a a . 

Podobně obsahují cit. čl. 31. resp. 93. ob mez e n í r~čen! za ~trátu, na 
váze stanovením »l1ormální sazby« určitým percentem, za Jehovz ztrat~ draha 
neručí při zboží, jež podle pí'irozené povahy své na doprave zpraVIdla na 
váze tratí. Protidůkaz jest však přípustným. 

6. Objeví-li železnice č~stečnou ztrátu neb_o poš~oze~í ,ná~la
du nebo domnívá-li se toho, nebo tvrdí-li tak opravneny, Jes~ 
'železnice povinna bez průtahu a pokud možno v přítomnos:l 
oprávněného, zá isem z'istiti stav a váhu nákladu ~jJokud ;-~Q~
no též velikost škody-, ~'í příčinu ~~@l!,~gy vzmk1:t., O~lS za
pisu budiž oprávněnému k žádosti jeho vydán. Neu:zna-h tento 
zjištění zápisem, mů'že navrhnouti zjištění s~udní p~dle ~stano
vení zákonných. (čl. 43. M. Ú. Z. a M. Ú. C., cl. 105. z. p. r.) 

Z t ' pokládá se železniční náklad i bez zvláštního průkazu již a z raceny . ., , vh 
tenkráte, zdrží-li se vydání jeho ' příjemci resp. přIchystam ~ro .ne, 0. ve 
právu mezinárodním 30 dní po lhůtě dodací ~od~e č!: 11:; . prosla-lI zasIlk.a 
více státy kromě státu odesílacího a státu urcem, pndab Je~t ~ tomu to~
krát po 10 dnech, kolika více státy prošla, nejvíce v~ak ,30 dnu (~l. 30.v~' u: 
Z.); při mezinárodních cestovních zavazadlech pl~tI lhut,a 1v~ dm po ~adosh 

'd . (Vl 32 M ú C) Ve právu pak intermm plah prI cestovmch za
o vy eJ c. . . . . . V' vV' v b I r 30 
vazadlech lhůta 14 dní po žádosti o výdej, pn :pesnme:. ne Yv,a- 1 ve . 
dnech po uplynutí dodací lhůty přichystána k odberu, a prl ZbOZl, nebylo-ll 
v téže' lhůtě příjemci dodáno nebo přichystáno k cdběru (čl. 92., §§ 1 a 

2 ž. p. ř.). 
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Přivádějí-li se nároky z přepravní smlouvy proti dráze m i
m o s o II dn ě k platnosti (t.zv. reklamace), dlužno učiniti tak 
písemn~ a připojiti doklady (čl. 40. obou úmluv, čl. 102. ž. p. ř.). 

K soudnímu uplatnění náhradních nároků legitimovány jsou 
osoby uvedené ve čl. 41. úmluv, resp. čl. 103., §§ 3 a 4 ž. p. ř. 

Odchylně vůči čl. 396. obch. zák. jest pro určení obnosu ná
hradního 'za ztrátu nál<ladu dle M. Ú. Z. resp. dle Ž. p~ ř. rozho~ 
DOU cena - nikoli místa a času dodacího - nýbrž místa a doby! 
kde a_kdy náklfl,d k~Qpravě bylpřij~t~ při čemž jest rozhodnou 
bursovní cena, není-li pak té, tržní cena, a není-li ani té, obecná 
cena zboží téhož druhu a jakoS'ti - . důsledkem toho pak se k této 
ceně přičítá, co na clech, útratách a dovozném vydáno (čl. 29. 
M. ú. Z., čl. 91. ž. p. ř.) ; náhrada ' určuje se podle těchto ustano
vení maximální sazbou za chybící kilogram hrubé váhy, s vyhl'a
dou nižšího maxima při zlevněných tarifech dle čl. 34. M. Ú. Z., 
resp. 96. ž. p. ř. Za plnou škodu ručí dráha, vznikla-li obmyslností 
nebo hrubou nedbalostí s její strany (čl. 36. M. Ú. Z., čl. 98. Ž. 

p. ř.), a to až do dvojnásobné výše nejvyšších částek, vytčených 
pro její ručení ve čl. 29., 32. až 35. M. Ú. Z. resp. čl. 91., 94. až 
97. ž. p. ř. - Co do měny viz čl. 56. M. Ú. Z. 

Při cestovních zavazadlech určuje se náhrada za ztrátu po
dle čl. 31. M. ú . C.: dokáže-li se výše škody, nejvýš na 20 fr za 
chybějící kilogram hrubé váhy, nedokáže-li se výše škody, úhrn
kem 10 fr za kilogram a nahradí se výdaje za'placené 'za ztra
cené zavazadlo. Vyhrazeny jsou případy opověděného zájmu na 
dodání, j akaž i zlého úmyslu a hrubé nedbalosti železnice. (čl. 
35.,36. M. ú. C.) - Co do měny viz čl. 56. M. Ú. C. 

7. Ze zásad pod čís. 6 uvedených připouštějí se jednak ve 
prospěch železnic, jednak v zájmu oprávněných důležité výjimky 
ve čl. 34. a 3,5. M. Ú. Z., resp. ve čl. 96. a 97. ž. p. ř. 

a) Poskytuje-li železnice zvláštní podmínky přepravní (ta
rify výjimečné, speciální, zlevněné sazby) vůČi pOdmínkám- ~by
čejným (tarifům všeobecným, pravidelným), může obmeziti ná
hradu přislušející oprávněnému při ztrátě, poškození nebo ph-=
kročení dodací lhůty na u,rčitou nejvyšší částku (61. 34. M. Ú. Z., 
čl. 96. ž. p. ř.). -. 

b) Jak v obou mezinárodních úmluvách (čl. 3>5), tak i v žel. 
přepravním řádu (čl. 97.) dopouští se při podán~ nákladu o ově
děti t. zv. zájem ~a dodání za _určitý p.Qplatek;. v tomto :případě 
zvyšuj e se pak, po případě až do opověděné výše, náhradní nárok 
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pro opozdění, resp. překročení lhůty dodací pro ztrátu a poško

zení nákladu. 
8. železnice ručí _podle obou úmluv (čl. 27., § 3 M. Ú. Z., čl. 

30., § 3 M. Ú. C.), jakož i podle práva interního (čl. 89., § 5 ž. 
p. ř.) za škodu z opozdě1l-ého dodáni n.§.b výdej~ resp. 
pře k roč e n í do d a cíl h ů t X, neprokáže-li, že zpozdění 
bylo způsobeno_ okolnostmi, kterých nemohla odvrátiti a které 
zdolati neby,lo v její moci. Výši náhrady ustanovují čl. 33. M. Ú . 

Z., čl. 34. M. Ú. C., čl. 95. ž. p. ř. 
9. Nároky výše zmíněn~PToti železnici romlču 'í se v jed- -

nom roce, zakládají-li se pak v dolosním nebo hrubě nedbalém ' 
jednání se strany dráhy, ve třech letech, počítajíc při poškození, 
částečné ztrátě a . opozděném výdeji nebo dodání od doby, kdy 
náklad byl vydán resp. dodán, při plné ztrátě od uplynutí lhůty 
dodací resp. ode dne, kdy mělo býti zavazadlo vydáno (čl. 45. 
obou úmluv, čl. 107. Ž. p . ř.). Promlčený nárok náhradní nemůže 
býti vůbec ani námitkou ani žalobou navzájem k platnosti při
veden (čl. 46. resp. 108.). O stavení promlčení viz čl. 45. resp. 

107., §§ 3 a 4. 
10. V souhlasu s čl. 401. obch. zák. stanoví čl. 26., §§ 1 a 2 

M. Ú. Z., čl. 29. M. Ú. C. , jakož i čl. 88. Ž. p. ř. korreální záv~zek
železni~, která vstupuje ve smlouvu přepravní převzetím 'llá
kladu s původním listem nákladním resp. převzetím spěšniny 
nebo cestovního zavazadla, co do zmíněných vý-še nároků. 
Zvláštním 'způsobem jest však při. tom upravena passivní legi
timace železnic při provádění náhradních nároků: tyto mohou 
totiž _ s výhradou vzájemného regresu zúčastněných železnic 
_ _ žalobou uplatněny býti jen proti železnici odesílací nebo proti 
železnici určení anebo proti té, na níž se udála skutečnost oprav
ňující k -žalobě. Nedostala-li železnice určení náklad, může nic
méně býti žalována. (čl. 42. obou úmluv, čl. 104., § 1 lit. c) žel. 

pře řádu.) 
11. U za~a'~~~el, kteráJ~dopray~ nebyla dráze zvláště ode-

~zgána _ ježto je má cesI.l!iicí při Isobě_ (zavazadla ruční, Hand
gepack) _ rovněž u 'zvířat, o která jest cestujícímu podle čl. 
15., § 3 M. Ú. C. pečovati, ručí železnice jen za _škody, které -
sama zavinila. Společného ručení v těchto případech není (čl. ,28. 
M. ú. C., čl. 26., § 3a čl. 27., § 6 ž. p. ř.). 

Poznamenati jest, že za _zava'zadla.,L ať cesiovní, ať ruční, 
která odevzdána byla k d..9~ášení v nádražním obvodu nosičů~ 
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od ~elez~ice ustanoven' v , v " , 

J
'í k v -:- ::- YI!h. rUCI ze]ezfilce tak Jako za zavazadla 

u prepra ve prevzatá. Nosiči se kl' -:, _ - v v ' 

. leznice. (čl. 34., §§ 4 a 5 Ž y po adaJI za zamestnance ze-
železničních staničních ' h' p. r.) Z~ yzavaz~dla odevzdaná do 
každý uschovan' ku ~sc, oven ~radl zelezfilce, má-li vinu, za 
35. ž. p. ř.). ';') y IS plokazanou skodu až do částky 500 Kč (čl. 

P o zná m k a. N a S loven s k u 
~ li ~ i platí, pokud j ~e o nákladní smlouvu~ pr~:o d !:::u a: s :d~ 

ate, ,t. J. ve hlavmch rysech, Ecuhlasného Bl'" 't P menatI: . lze J es pozna-

l. ' Pokud j de o o b e c n é norm o 1 y , , 
zuje uherský obchodní za'k v y srn ouve nakladm, vyka-

y " - on ovsem také úch lk ' h 
nektere zavažnější jsou: y y, z filC žto 

~: P?dle § 399 odst. 4 nahrazuj e dovozník I v 

prokaze-ll se j emu nebo jeho lid h b ' pnou skodu, 
myslné jednání (J- k Vl 3 em ru a nedbalost nebo ob-

2 P dl §. ma c. 96. odst. 5. Srv. výše str. 127 ) 
. oe · 402 dOVlozník odpovíd - . t .. h v v,' , 

plnění převzaté dopravy (Jinak čl 40aOzaV'~' JltC z pouzlVa při 
3 V . . . . yse sr. 128.) 

b
vl 1" t§ 404 odst., 3 dodává se (na rozdíl od čl. 402) že 
,) - 1 vys aven receplS v , 1 v , " • , Cl , 

recepisu. ' pns USl pravo dlsposiční jen majiteli 

srv. ~'ý~ §8'~~\~~~t. ~ kObm:zu,~e se (na rozdíl od čl. 409. odst. 1, 
k " za onne zastavní právo dovozníka na dobu 

~~, ud ,nebyl na~lad příjemci odeVlzdán. Důsledek rozdílu toh~ 
JevuJe se take v § 414 od ' d '" .. 5 P dl pOVl aJlClm Jmak -předpisu čl 412 

. o e § 416 má býti (na r d 'l d Vl " 
nakladací list jasně J' ako tak ' t

OZ 
tl o C ,: 414.) náložný Č. . ovy v ex u oznacen. . 

II. Pokud jde o dopravu vl' V " 
potud že Bernsk' k ze e znl c nI, provedena unifikace 

, a onvence z r 1890 "V dV' 
(zák. čl. XXV /1892)' 'v,v, ,JIZ rIve v Uhrách platila 

železniční (nařízepí z' 1~. S k~~~~=J~I~~ ~o, d2aot3kYs' ba.) dopravní řád 
zaveden arci 

. ,'~ )v Jest, si uvědomiti, že ručení dráh 
pada JIZ z ramce smlouvy náklad '. 't ~ za, t, zv. zavazadla ruč n í vy-
l: obch, z"ák.) dány jsou se zřetel~l, Cl . vpr;dp~sy, (a st~jně též čl. 425, čís. 
mch pomerů: nákladního a osobníh m k tesne vecne souvIslosti obou doprav
zvláště podaných (na zavazadlov~' fr:~s)Po~! ,»cestovních zavazadel« dráze 
smlouvy, uzavřené 'podáním a ';:" ~s e eJe se na podkladu nákladní 
r~čnÍch .,zavazadel, dráze neode;~IlJet:m zav~za~la k~ přepravě; transport 
nakladm, nýbrž má svůj podkl ddan~ch" nem predmetem zvláštní smlouvy 

a pravm v osobním poměru transportním, 
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pro celou republiku; na území dříve uherském' nahrazen jím 
dopravní řád zavedený vládním nařízením uher. ministerstva č. 
5592jM. E. 1 z r. 1909. - Viz též Fajnor-Záturecký, Ná
stin, str. 301-304. 

Nyní jest arci unifikace provedena i formálně zavedením 
mezinárodních úmluv M. Ú. Z. a M. Ú. C., jakož i nového 'želez
ničního přepravního řádu (čís. 144/ 1928), tak že zbývá jen ještě 
různost v některýeh směrech co do subsidiárních norem o smlou
vě nákladní v zákonících obchodních. 
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