
Dr. Tibor Šabo: 

Zlaté d·olož~~y. 
Pojem, účel a druhy· zlatých doložiek. 

Pri niektorých, najmä dlhodobých, obligáciach 'sa O'bvykle 
snažia smluvné strany zaistiť si hodnotové plnenie, t. j. aby sa 
podnota plnenia in solutione · rovnaJ a hodnote in obligatione, 
i pre prípad menových zmien. HodnO'tové plnenie si zaisťujú 
sinluvné strany ujednávaním pláenia nie v peniazoch, ale pria
mo v plodinách, obilí" uhlí, v zlate, alebo v cudzozemskej me
ne, v ktorej stálosť dôverujú, alebo ·síce v tuzemskej mene, 
pri čom však kvantitu plnenia ·(množstvo peňažných jednotiek) 
neurčujú podľa n'ominálnej hodnoty peňažnej jednotky, alé po
dľa hodnoty tovaru v ktorého ' hodnotu dôverujú, akO' na pr. 
obilia, uhlia, zlata a pod. V poslednom prípade ide o peňažné 
obligácie so štabilizačnými 'doložkami, ktoré dávajú inak su
márnym obligáciam charakter hodnotových peňažný·ch obligá
cii. Podstata štabilizačných doložiek , spočíva v tom, že pone
chávajú peniaze len vo funkcii platidla a vyraďujú ich z funk
cie merítka (určovateľa) ·hodnôi; ktorú funkciu preberajú stra
nami určené peňažné surogáty. 

Jedným druhO'm štabilizačných doložiek sú t. zv. zlaté do
ložky. Nimi rozumieme také .smluvné ustanovenja, ktorými si 
strany vymieňujú určenie . kvantity plnenia v peňažných jed
notkách podľa hodnoty zlata alebo podľa určitého obsahu zlata 
v peňažnej jednotke (obyčajne podľa zákonného obsahu zlata 
v deň uzavretia smluvy)., 

Zlaté doložky vyskytujú -sa najčastejšie ako 
1. doložka zlatej mince (na· pr. splatné v zlatých minciach), 
2. doložka zlatej hodnoty (na pr. zaplatiť hodnotu určitého 

.počtu gramO'v ' zlata v domácej mene), alebO' ako 
3. doložka zlatej menovej jedn'otky (splatné v zlatej koru

nove j mene). 
Doložky zlatej mince treba však rozlišovať podľa účelu. 

Strany si môžu ujednať doložku zlatej mince ako doložku, kto
.. rá činí zo všeobecného záväzku záväzok druhový bez akého
kO'ľvek štabilizačného účelu, alebo vo funkcii štabilizačnej' do

. lo~ky. Interpretácia býva často ťažká. Bude záležať vždy na 
vôli strán. Tak na príklad pri uJednaní , platenia 100 kusov 
zlatých 100 Ks minci (hrivien) nemožno ešte usudzovať na do-

' ložku štabilizačnú ale len doložku druhovú. Štabilizačný · účel 
však ~ude nesporný pri ujednaní plnenia: »Zaplaťte 100 kusov 
zlatých 100 Ks mincí ci v prípade nemožnosti 'ich vnútornú pro
tihodnotu«. Význam rozlišovania doložiek zlatých mincí ukáže 
sa pri prípadnej nemožnosti plnenia · v ujednaných minciach. 
Ak ide o »druhovú« doložku zlatej mince, nemožnO'sť plnenia 
má ten istý následO'k ako u peňažných druhových dlhov vô·· 



bec degradáciu vo všeobecný peňažný dlh. Ak ide však' o do
ložku zlatej mince so štabilizačným učelomi, nemožnosť plne
nia má potom iný následok a -to zúženie doložky v doložku 
zlatej hodnoty. 

Uvedené druhy zlatých doložiek líšia sa len v tom, že pri · 
doložke zlatej mince určená je kvantita plnenia podľa množ
stva zlata reálne obsaženého v tej ktorej zlatej minci, pri do
ložke zlatej hodnoty podľa ujednaného množstva zlata a pri 
doložke zlatej mennvej jednotky podľa kúpnej sily zlatej me
novej jednotky, ktorá -zas väčšinou odpovedá hodnDte urče
ného jej obsahu zlata. 

Pri ujednaní plnenia priamo v zlate nemožno . hovoriť o zla
tej doložke v našom pojatí, lebo v takom prípade nie je ujed
nané plnenie v peniazoch ale · priamo v zlate. O zlatých dolož
kách v našom pojatí možno .však hovoriť . len pri peňažných 
obligácíach. Ujednanie 'plnenia v zlate ovšem najistejšie za
bezpečuje hodnotové plnenia za predpokladu stálej hodnoty 
zlata, lebo veriteľ dostane vždy smluvenú kvantitu 'zlata bez 
ohľadu na jeho cenu v dôsledku menových zmien a v prípade 
vyradenia zlata z obratu dostane substitučne toľko. peňažných 
jednotiek, koľko stojí smluvené množstvo zlata v deň platenia. 
Takéto dohovory však možno zákonom vý~lovne vyhlásiť za 
neúčinné a nariadiť nútené prepočítanieplnenia. 

Prípustnosť a účinnosť zlatých doložiek. 
Všeobecné súkromné právo . pripúšťa ujednávanie zlatých 

doložiek na základe princípu smluvnej slobody, ba stojac na 
princípe poctivosti a viery v práVnom styku, kloní sa k hod
notovému plneniu i .v prípade nevYmienenia . zlatej doložky, 
aby veriteľ vždy dostal hodnotu, ktorú dal, čo sa zaiste .ne
prieči dobrým mravom. 

Je však otázka vakom vzťahu sú ustanovenia menového 
práva k zlatým doložkám .. Zlaté doložky objavujú sa obyčajne 
vo väčšej miere len z nedôvery v stálosť menovej sústavy. Hro
madný prejav nedôvery v stálosť meny a predpokladanie zne
hodnotenia meny môže znamenať určité nebezpečenstvo a 
ohrozenie verejných . ;záujmov a preto niekedy v záujme ve
rejného poriadku siaha sa k určitÝIJl opatreniam na úkor 
smluvnej slobody a smluvne nadobudnutých práv. Je vecou ' 

. menovej politiky, aby uvážila do akej miery je potrebné ob
medziť smluvnú slobodu ujednávať"zlaté doložky prípadne ob
medziť účinnosť ujednaných už zlatých doložiek. 

Menové právo stojí -na prinCípe nominalizmu, stanoví le
gálny a niekedy aj nútený kúrz platidiel. 

Pri hodnotení dosahu princípu nominalizmu, legálneho kur
zu, prípadne núteného kurzu na piípustnosť poťažne úč'innosť 
zlatých doložiek rozchádzajú sa mienky mnohých autorova 
ani judikatúra nie je vyhranená. Mnohí autori popierajú plat-
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nosť zlatých doložiek v dôsledku panujúceho princípu nomina
lizmu, nakoľko tento záväzne určuje nominálnu platnosť a za
stupiteľnosť obeživa a každá smluva, ktorá činí rozdiel v obe
žive, je neplatná. Táto argumentácia sa najčastejšie uvádzala 
proti doložke zlatej mince. 

Iní autori zas tvrdia , že princíp nominalizmu určuje len, že 
veriteľ nemôže požadovať viac, než je nominálna suma toho, 
čo dlžník podľa smluvy má . platiť. Keď potom veriteľ žiada 
v nominálnej hodnote sumu, ktorá odpovedá ujednanému plne
niu v množstve určenom reláciou zlata, nenaštrbuje tým prin
cíp nominalizmu. 

Platnosť zlatých doložiek popierala sa aj z dôvodov legál
neho kurzu platidiel, nakoľko tento určuje úplnú rovnoplat
nosť papierových a kovových (alebo v kove zakotvených) pe
ňazí v ich nominálnej hodnote a povinnosť ich prijímať v nomi
nálnej hodnote pod sankciou mora creditoris. Ujednanie zla
tej doložky ' považujú za protiviace sa legálnemu kurzu, z~ve
denému normou ď ordre public. 

I nútený kurz sa uvádzal ako dôvod neplatnosti zlatých 
doložiek. Avšak mnohí autori núteným kurzom pravdepodob
ne rozumeli kurz legálny, lebo argumentovali dôvodmi uvádza
nými v spojitosti s legálnym kurzom. Iní však popierali plat
nosť zlatý~h doložiek z dôvodu, že nútený kurz bol zavedený 
normou kogentnou vo .verejnom záujme a to najmä vo vnútro
zemskom. styku. 

V poslednom čase nepopiera sa už platnosť zlatých doložiek 
z dôvodu legálneho alebo núteného kurzu ak len pri zavedeni. 
týchto neboly zlaté doložky výslovne zakázané. Uznáva sa 
síce, že zlaté doložky sa priečia legálnemu kurzu, ale tvrdí 
sa, že legálny kurz je obyčajne stanovený normou iuris dis
positivi a ako taký pripúšťa odchylné dohovory. A tak práv
na náuka vykrištalizovala sa v tom smere, že nemožno vyvo
dzovať neplatnosť zlatých doložiek len z púhej existencie prin
cípov nominalizmu, legálneho- kurzu, prípadne núteného kur
zu, ak v pozitívnom práve niet výslovného zákazu' zlatých 
doložiek pod sankciou neplatnosti. 

O dosahu nominalizmu, legálneho kurzu a núteného kurzu 
platidiel na zlaté doložky bliŽšie a veľmi výstižne pojednáva 
Dr. Luby vo svojej knihe » Peňažné pohľadávky« . 

V bývalej Česko-Slovenskej republike nebrala sa v po
chybnosť platnosť zlatých doložiek z dôvodov nominalizmu, 
legálneho kurzu a ani núteného ku,fzU platidiel. Ale sporný 
bol dosah ustanovení devalvačných zákonov č. 25/1934 · Sb. z. 
a n. a č. 262/ 1936 Sb. z. a n. o prepočítaní. menovej jednotky, 
na účinnosť zlatých doložiek. Sporné ustanovenia tychto záko·· 
nov o prepočítaní menovej jednotky znejú: 

§ 1 ods. 5 zákona č. 262/1 936 Sb: z. an. : 
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»Koruna československá, stanovená podľa ods. 1 a 2, na
hradzuje vo všetkých právnych pomeroch, ktoré počítajú s ·ko
runou československou, dosavádnu menovú jednotku v pome
re 1 : 1«. 

Ustanovenie článku L ods. 3 zákona Č. 125/1934 Sb. z. a n. 
znie rovnako. 

V právnej náuke je spor o dosahu uvedených prepočítacích 
ustanovení na účinnosť ujednaných zlatých doložiek. 

Frählich (Právnik 1934 str. 341) uznáva účinnosť zlatých 
doložiek napriek týmto ustanoveniam, nakoľko pri zlatých ·do
ložkách nejde vraj o pomer, ktorý počíta s Kč, ale len o pomer. 
v ktorom sú síce peniaze in solutione ale in obligatione je urči
té množstvo zlata ako určovateľ kvantity plnenia: v Kč, takže 
ustanovenie o prepočítaní menovej jednotky v uvedenom zne
ní sa nedotýka vôbec zlatých doložiek. 

Winternitz (Právo československé 1934 str. 9) popiera účin
nosť zlatých doložiek s argumentáciou, že zlaté doložky boly 
obyčajne ujednané pre prípad zmeny kúpnej sily menovej 
jednotky. Keďže potom devalvačnými zákonmi kúpna sila me
novej jedriotky nebola zmenená, nemôžu strany uplatňovať zla
té doložky z dôvodu devalvácie už v shode s úmyslom s~rán. 

Wahle (Právnik 1935 str. -382) uznáva platnosť a úČinnosť 
zlatých doložiek i napriek panujúcemu princípu nominalizmu 
i uvedeným ustanoveniam devalvačných zákonov, ktoré po
dľa neho nevylučujú smluvné ujednanie i v inej hodnote . pla
tidiel, než nominálnej. 

Vybral (Právnik 1934 str. 533) rozlišuje zlaté doložky čo 
do účinnosti vzhľadom k uvedeným prepočítacím ustanove
niam devalvačných zákonov na pravé a nepravé. Pravé zlaté 
doložky považuje za účinné, nepravé za neúčinné. Pravými zla
tými doložkami rozumie ujednanie plnenia priamo · v zlate, 
alebo x gramov zlata v Kč. U týchto vraj nejde o pomer, ktorý 
počíta s Kč. Avšak u nepravých zlatých doložiek, ktorými roz
umie ujednanie plnenia v Kč s určitým obsahom zlata . alebo 
v určitej relácii k zlatu (doložka zlatej hodnoty, zlatej meno
vej jednotky a zlatej mince), ide vraj o pomer, ktorý počíta 
s Kč. Pri takýchto doložkách vraj peniaze nie sú len in solu
tione, ako tvrdí Frählich, ale aj in obligatione. Preto nepravé 
zlaté doložky treba vraj považovať za derogované prepočí
tacími ustanoveniami devalvačných zákonov. 

Nebesár (Právo československé L str. 7) považuje usta
novenia devalvačných zákonov na prepočítanie menovej jed
notky za všeobecné ustanovenia kogentné, ktoré derogujú vše
tkým opačným dohovorom. 

Sedláček (Komentár § 988 o. z. o.) stojí na stanovisku, že 
ustanovenia devalvačných zákonovoprepočítanie menovej 
jednotky eliminovaly len a nahradily ustanovenia §.§ 988 a 989 
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o. z. 0., ale nezrušily zlaté doložky, ktoré patria medzí »nado
budnuté práva« lebo zákon nemá zpätnej pôsobností, v aô- · 
sledku čoho sú podľa § 5 o. z. o. zachované všetky »nadobud
nuté práva«. 

Luhy (Peňažné pohľadávky str. 134) považuje prepočítaciu 
normu za ius dispositivum, ktorá pripúšťa odchylný dohovor, · 
takže sa nedá ~plikovať pri zlatých doložkách. 

Judikatúra na základe prepočítacieho ustanovenia článku 
L ods. 3 zák. Čís. 25/1934. Sb. z, a n. neuznávala účinnosť zlatých 
doložiek v ,rokoch 1934, 1935 a 1936 až do vydania druhého 
devalvačného zákona, lebo považovala uvedené prepočítacie 
ustanovenie za kogentné (arg. slová »vo všetkých .právnych 
pomeroch«), ktoré derogovalo zlatým doložkám (Rv IV. 171 / 
1935). 

V rozhodnutiach Rv III 288/36 a Rv IV 630/36 po vydaní 
nového devalvačného zákona č.262/36 Sb. z. a n. obsahujúceho 
v § 1 ods. 5 ustanovenie rovnako štylizované ako ustanovenie 
ods. 3 čl. 1. zák. Č. 25/1934 Sb. z. a n. zmenila judikatúra svoje 
stanovisko so zreteľom na dôvodovú zprávu, v ktorej je zmien
ka, že prepočítacím ustanovením nie sú dotknuté dohovory 
či tuzemské, či medzinárodné, ktoré znejú na československé 
koruny, vyjadrené určitým obsahom zlata. 

Podľa nášho názoru však neodchýlila sa judikatúra prá
vom od svojho stanoviska. Prepočítacie ustanovenia sú jasné 
a o ich kogentnosti nemôžu byť pochybnosti (arg. slová »vo 
všetkých právnych pomeroch«, tak aj v pomeroch, v ktorých 
boly ujednané zlaté doložky). Jasné ustanov:enie zákona ne
možno ináč vykladať ako znie, ani -na základe dôvodovej zprá
vy, ktorá nie je normou ani autentickým výkladom slov záko
na. K dôvodovej zpráve siaha sa len ako k pomôcke zistiť sku
točnú vôľu zákonodarcu v prípade nejasného alebo neúplného 
znenia zákona. 

Toto stanovisko možno podoprieť i hospodársky. Po .strán- · 
ke hospodárskej treba uznaťprepočítacie ustanovenia deval
vačných zákonov - ako ustanovenia, ktoré vylučujú zlaté 
doložky -- za opodstatnené, lebo sníženÍm obsahu zlata me
novej jednotky nezamýšľalo sa snížiť kúpnu silu menovej 
jednotky vo vnútrozemí a menová jednotka ani neutrpela vo 
vnútrozemí na svojej kúpnej sile, takže i hospodársky deval
vovaná koruna rovnala sa čo do kúpnej sily starej menovej 
jednotke. Veď na zamedzenie snÍženia kúpnej sily devalvova
nej koruny boly vykonané hneď po vydaní devalvačného zá
kona určité opatrenia podľa vl. nar. Č. 27/1934 Sb. z. a n. o opa
treniach proti bezdôvodnému zdražovaniu. 

Zlaté doložl{y a slovenské menové právo . 
. Ustanovenia § 2 vl. nar. Č. 45/1939 Sl. z. v shode s ustanove

ním § 2 ods. 2 vl. . nar. Č. 44/1939 Sl. z. určujú legálny kurz pre 
štátne zlaté · mince a bankovky Slovenskej národnej banky 
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(jediné neobmedzené zákonné platidlá) a to v nominálnej 
hodnote. , 

Legálny kurz znamená toľko , že každý je povinný štátne 
zlaté mince a bankovky prijať čo platidlo,,: ich zákonnej no
minálnej hodnote. 

Luby (Slovenské všeobecné súkromné právo 1. str. 303 a 
304) pri hodnotení dosahu legálneho kurzu stanoveného slo,
venským menovým právom na zlaté doložky uvádza: 

. » V dnešných časoch sa zásadne legálny kurz vzťahuje vždy 
na nominálnu hodnotu. To platí aj o slovenskej mene: naše 
menové obeživo musí každý prijať ako zákonné platidlo v tej 
hodnote, ktorá mu je v právnej norme pripísaná (a ktorá je na 
ňom aj vyznačená). 

Aj tu platí odchylka ytecty, ak strany dohovorily niečo iné
ho, napr. ak stanovily, že nebudú kurantné mince plniť podľa 
ich nominálnej hodnoty, ale podľa hodnoty, ktOorú budú mať 
vzhľadom k svojmu zlatémuobsahu«. 

Legálny kurz slovenského obeživa a na druhej strane po
vinnosť každého prijímať pri platení slovenské obeživo ako zá
konné platidlá v ich nominálnej hodnote, neznamená ešte aj 
povinnosť ujednávať plnenie v slovenskom obežive podľa no
minálnej hodnoty, Strany si môžu dohOovoriť plnenie sloven
ských kOorún v množstve určenom nie podľa nominálnej hod
noty, ale podľa hodnoty určitého mnOožstva zlata. Keď potom 
dlžník plní ujednané množstvo slovenských korún, nenaštrbu
je tým ani nominalizmus ani legálny kurz, lebo plní sloven
ské kOoruny v ich legálnom kurze, len ich množstvo bolo určené 
určitou reláciou k zlatu. Strany si zvolily za určovateľa (me
rítko) hodnoty iný statok než peniaze. 

Zo samotného legálneho kurzu stanOoveného slovenským 
menovým právom nemožno teda vyvodzovať neplatnosť zla
tých doložiek. 

K neplatnosti zlatých doložiek by bolo treba preto výslov
ného zákazu v pozitívnom práve ujednávať zlaté doložky pod 
sankciou neplatnosti. V slOovenskom práve však niet všeobec
ného pozitívneho predpisu, ktorým by boly zlaté doložky za
kázané alebo 'vyhlásené za neúčinne. Iba pri poistných smlu
vách na život a proti úrazu boly zlaté doložky ustanoveniami 
nariadenia s mocou zákona č . 27/1941 Sl. z. zakázané a zlaté 
doložky ujednané pred účinnosťou uvedeného nariadenia vy
hlásené za neúčinné. 

Jediný predpis, z ktorého by sa dala vyvodzovať neúčin
nosť (nie neplatnosť) zlatých ·doložiek, sú ustanovenia de
valvačných zákonov o prepočítaní českOoslovenskej koruny. 
Dosah týchto ustanovení je však sporný, ako už bolo. uvedené . 

. Po uvedených úvahách možno dospieť len k tomu záveru, 
že slovenský právny poriadok pripúšťa ujednávanie zlatých 
doložiek a v minulosti ujednané zlaté doložky uznáva za 
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účinné. Odchylka platí len pri poistných smluvach r:ta život 
a proti úrazom v dôsledku nariadenia s mocou zákona č. 27/ 
1941 Sl. z. Ďalšia _odchylka by platila pri zlatých doložkách, 
ujednaných ešte pred účinnosťou československých devalvač
ných zákonov, čo do ich účinnosti za predpokladu, že prepo
čítacie ustanovenia devalvačných zákonov derogovaly zlatým 
doložkám, ku ktorému stanovisku sa priklonili niektorí práv
nickí autori. Mnohí autori však ako aj judikatúra, ako sme' už 
uviedli, sú opačného stanoviska. _ 

Na koniec treba sa nám vyporiadať ešte so smluvami 
s ujednaným plnením priamo v zlate. Smluvy s ujednaným 
plnením v zlate mohly byť v zlate realizované do 24: febru
ára 1940 len s povolením Slovenskej národnej banky, lebo 
devizovými predpismi najmä ustanovením § 1 vl. nar. č. 102/ 
1939 Sl. z. bola dispozícia zlatom viazaná -na povolenie Slo
venskej národnej banky. Dispozícia zlatom bola však dňom 
24. februára 1940 zas uvoľnená vyhláškou ministra financií č. 
38/1940 Sl. z. na základe § 4 vl. nar. Č. 102/1939 Sl. z. , ktorým 
bol minister financií splnomocnený určiť výnimku ,z prihlaso
vacej povinnosti. (Je však sporné, či na základe tohto splno-
'mocnenia mohol minister financií uvoľniť aj dispozíciu zla
tom.) Ak uvoľnenie dispozície zlatom ' považujeme za 'kryté 
daným splnomocnením, potom smluvy s ujednaným plnením 
v zlate sú právne realizovateľné, ovšem je otázka, či môžu 
byť aj fakticky realizovateľné vzhľadom na to, že majitelia 
zl·ata boli povinní všetko zlato ponúknuť a , odviesť. 
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Spis Dr. Hrnčára je rozdelený na dve časti: ria č'asť 'vše
obecnú a časť zvláštnu. 

V časti všeobecnej zaoberá sa autor právnym rozborom 
problému štátneho dlhu pri štátnej sukcesii. Táto časť má- na 
štyri kapitoly. V prvej kapitole zaoberá sa autor s problémom 
štátnej sukcesie vôbec. V druhej' kapitole hovorí o postoji 
teórií , k štátnej sukcesii so zvláštnym zreteľom na 
otázku sukcesie štáťneho dlhu. Teórie o sukcesii _štátu 

,zadeľuje do troch skupín v doterajšej teórii obvykľých a to 
na teóriu súkromnoprávnu, verejnoprávnu a -teóriu kompe
tenčnú. Teórie o prevzatí štátneho dlhu neprejednáva v rámci 

_ takto stanovených skupín, ale tvorí si osobitné- merítko ' a ka
tegorizuje ich podľa toho, či sa stavajú k problému povin
nostiprevzatia štátneho dlhu kladne alebo záporne. Medzi 
teórie kladné zadeľuje zástancov súkromnoprávnej teórie, ďa
lej teórie, ktoré vychádzajú z verejnoprávnej konštrukcie 
o, dvojakej právnej osobnosti štátu, potom ' uvádza teórie bu-
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