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kur. rozh.: rozhod,nUltí král. kurie (p"řev,z,ata z Dra T. Lowa
,,1)as ungarische Handelsgesetz", vyd. II. z r.
1910).
Mullendorff: Dr. E. Mullendo'rff, Das Lomba:rd:geschaft, vyd.
1910.
Návrh iSubk'om~tétu (Dr. Krčmář): "Všeo'becnáčáis,t ohčanského izákoníl(,aa právo obligační." NávI'!h
iS'll'bko,mitétu pro revi,si obč. zákloníkla pno Českosilovenskou repuIbliiku (re.ferent Dr. J. Krčmář), vyd.
1924.
(Dl'. Stieber): "Věcné 'právo." Návl1h 'subkormi"
.tétu pm revisi 'ohč. zákoníka pro
Českolslovenskou republHw (referent Dr. M. Sti ebe,r), vyd. 1924~
(Dr. Weis's): "Oblig:a,ční 'Právo a náhrada. ŠIlwdy." Návlrh sub'lmmitétu ,H'O revisi
obč. zákoníka pro ČeskolSlo,venskou
,reipubhku (referent Dr. E. Weiss),
vyd. 1924.
.
not. ř.: zákon ze d,ne 25.červell1ce 1871. čís. 75 ř. z. (notářský řáJd rak).
not. ř. uh.: uh. zák. čl. XXXV:1874 a VII:1886 (uhenský !llJOtátský řád).
!IlOV. III.: zák. ze dne 19. března 1916. čÍs. 69 ř. z. (,tře!tí
dílčí novel,a k obec.obč. zákoníku).
obec. o'bč. zák.: zák. ze dne 1. června 1811. čís. 946 sb. J. z.
(Obecný ,ohča:nský zákoník).
Obslt L: Dr. Georg Ohst, Has Bankgels'cháH. sv. L, vyd.
1920.
" II.: týž s'pis, 'sv. n., vyd. 1920.
P1sko: Dr. F'i:sko, LehTbuch des osterrekhilschen Hrundelsrechtes, vyd. 1923.
Ra:nda-Eigentum: Dr. A. Randa, DaJs Eigenthumsre'chlt. vyd. 1893.
Randa G. Z.: Dra Ha,ndy článek: "Beitrage ZUl' Lehre vom
Pfandredlte, insbesonde're an Werthpapieren",
otištěný v "Allg. osL Gericht,s-Zei.tung", !l'OČ.
1899, lS,tl'. 164-167.
RaJ11da-Handelisrecht I.: Dr. A. Randa, Dals osterreich~s,che HaTIideilsl'echt, díl 1., vyd. 1911.
"
..
II.: tÝiŽ .spis. díl II.. vyd. 1912.
Rrunda-V,las'tlllictví: Dr. A. Randa, VlastnktvÍ. vyd. VII. z r. 1922.
Reisdl 1.: Dr. Rei,sch & Dr. Kretbig. Bi,lanlz und Steuer,
díl L, vyd. 1914.
" II.: týž slpi,s, d.íI II., vyd. 1915.
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Riesser: Dr. Riesselr, D8is Bankdeipo'tge,s,e,tz. vyd. 1913.
Schey: Dr. J. Schéy, Die Obligatio,nsverhaltn1srse des
ost. allg. P,rivatrechts.
Staub-Piisk'o, K'ommentar 'ZUl' AHg. Deutschen
Handellsgesetzbuch, Ausg,abe Jfu Os,terreich,
dH 1., vyd. 1908.
..
"II.: týž SpilS, díl II., vyd. 1910.
Stubenrauch L: Dr. M. Stubenmuch, Commentar zum os't. aIlg.
burge'rlichen Gesetzbnche, sv. I., vyd. 1902.
"
II.: týž 'spis, sv. II., vyd. 1903.
šek. zák.: 'zák. ze dme 3. dubna 1906, Ms. 84 ř. z. (rek.
'šekový ,zákon).
šek. !Zák. ull. : ,zák. ze dne 28. prosince 1908, čÍ:S. LVIII (uher"ký šek'ový zákon).
Tilsch-Obč. ;právo.: Dr. E. Til:sch, Občanské (právo r,ak!oUJské,čás't
všeobecná" vyd. 1913.
Ti1scll-Zástavla ručrrÍ: Dr. E. T,j;lseh, Zás,tava ,ruční dle ,ra;l(onls~(ého
práva ohč.anlSkého, vyd. 1897.
Itrest. Izák.: trestnÍzálmnze dne 27. května 1852, čís. 117
ř. !z.

Váž.sb.: Dr. F. Vážný, rsbÍ:r&a l'olzhodnurtí nejvyššího
lSoudu.
vyrovn. ř.: zák. ze Idne 10. prosInce 1914. čís. 337 ř. z.
(díl II.: vyrov,návad řád).
V YTOVill. ř. uh.: min. nař.čí's. 4.070:1915, o mimok,ornkurlsním
nuceném řízení vYl'o.vnáv,acím (uhe'rSlkém) .

PŘEDMLUVA.

Byv poveren vy-pracovamm zákona ze dne 10. října
1924, čís. 241 Sb. z. a n., o povinnostech bankéřů při úschově
cenných papírů, pokládám za svou povinnost předložiti
veřejnosti pečlivý výklad tohoto zákona. Nešetřil jsem námahy, abych vyčerpal látku do nejmenších podrobností a
tím připravil E'polehlivý podklad pro další vývoj našeho
obchodu s cennými papíry.
Nový zákon klade zvýšené požadavky na právnickou
erudici bankovních praktiků; to maje na zřeteli. věnoval
jsem první část spisu soustavnému výkladu právního podkladu bankovních obchodů s cennými papíry zákonem
dotčených, což ostatek má i tu nepopíratelnou výhodu, že
nebylo nutno zatížiti vlastní interpretaci zákona vysvětliv
kami základních právnických pojmů.
Budu spokojen uznámÍm laskwvého čtenáře, byť by
bylo jen zlomkem oné míry svědomitosti, s jakou jsem se
svého úkolu podjal.
V Praze v září 1925.
A u t o r.

1

ÚVOD.

Zákon o povhíl~ostech bankéřů při úschově cenných
se úpravně dotýká bankovního obchodu uschovacího (depositního), úvěrového proti ruční zástavě (lombardního) a obstaratelského (komisionářského).
Jak pro snažší vniknutí do obsahu, rozsahu a účelu
změn, které řečený zákon zavádí, tak s ohledem na to, že
tyto změny vyhraněně specielního rázu budou pro převáž
nou část právního obchodu bez významu, pokládá se vhodným přikročiti před vlastním výkladem nového zákona
k zevrubnějšímu rozboru dosavadní všeobecné právní
úpravy naznačených smluvních poměrů.
Arciť v souladu s účelem tohoto spisu se bude tento
všeobecný výklad pohybovati pod zorným úhlem, že uschovatelem, zástavním věřitelem nebo obstaratelem jest ba nk é ř, t. j. kupec ve smyslu obchodního práva,l) provozující
papírů

") Kupcem ve srn. obch. zák. ;"ilst, kdo provozuje vlastním jménem
po živnostensku některý z obchodů uvedených ve čl. 271, čís. 1-4
a ve čl. 272, čís. 1-5 obch. zák. (Rand.a-Handelsrecht 1., str. 65 a 91).
Pojetí kupce podle uh. obch. zák. jest totéž, neboť se rovnčž pi'edpokládá živnostenský provoz obchodů vlastním jménem; obchody vypočítávají ustanovení § 258, čís. 1-5 a § 259, čís. 1--7 cit. zák. (arg.
§ 3 téhož zákona). Dlužno rozeznávati kupce plného práva od
kupců práva neúplného. Pouze ta osoba (fysická 1 právní) jest k u pe e m pln é II o p r á v a, jejíž podnik jest většího rozsahu, takže plati
daú výdělkovou aspoú v míře zákonem ze dne 30. června 1921, čís. 260
Sb. z. a h. stanovené; společnosti s ručením obmezeným jsou však bez
ohledu na svou poplatnost vždy kupci plného práva (§ 61 posl. věta
zák. ze dne 6. března 1906, Čí,s. 58 ř. z., který platí též na Slúvensku
a v Podkarpatské Rusi podle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 271
Sb. z. a n.). Ostatní kupci méně zdanění a - bez ohledu na svou poplatnost - podomní obrhodníci js.ou· t. zv. k u P cin e ú pln é ho.
p rá v a. - Jak rakouský tak uherský obch. zákon přiznává kupcům
plného prá va větší práva, ukládá jim' však též větší p,ovinnos,ti: jsou
oprávnění užívati firmy a ustanovovati prokuristy, musejí všal( vésti
obchodní knihy a. dáti se zapsati do rejstříku obchodního (čl. 1 svrchu
cit. zák. čís. 260/1921, a čl. 19 a §16 o.bch. zák.). Je-li kupec plného
práva z.apsán do obchodního. rejstříku, požívá výhod i v jiných oborech
právních, tak na pj\ jest oprávněn ke splátkovému obchodu s losy
(§ 2 zák. ze dne 30. června 1878, čís. 90 ř. z.), může založiti příslušnost
bursovního rozhodčího soudu, přiJav. bejl námitky závěrečný lístek
s rozhodčí klausulí (čl. XIV. uv. zák. k civ. 1'. s.), a provozuje-li banľ
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obchody uvedené ve čl. 272, čís. 2, resp. § 259, ČÍS. 2 obch.
zák., a že předmětem obchodu jsou cen n é pap í r y.
Otázku, co vlastně cenné papíry jsou, platné právo nezodpovídá, ač výraz ten ani obecnému občanskému právu
(§ 970 a) obec. obč. zák.),2) ani právu obchodnímu (na př.
čL 271, 301, 313, 376 a §§ 258, 294, 309, 381 obch. zák.; čl. III.
min. nař. ze dne 28. října 1865, čís. 110 ř. z.), stejně jako
jiným oborům právním (§ 56 civ. řádu soudního, §§ 265,
2,68 exek. řádu, § 99 patentu o nesporném řízení), neznám
není.
Nedostatek zákonného určení pojmu "cenné papíry"
jest poclwpitelný pro nemožnost vyhledati společné pojmové znaky všech listin, jež se, jak se níže rozvádí, mezi
cenné papíry zahrnují.
Odrazem těchto nesnází jest též neustálenost definice
cenných papírů na poli právní vědy;3) v celku se v~ak
shodně vytýká okruh listin uznávaných za cenné paplry,
jež se pak třídí podle různých hledisek. 4 )
Rozlišují-li se cenné papíry podle obsahu do nich vepsaného práva, rozeznávají se:
1. cenné papíry ko r por a ční (Korporationspapiere),
t. j. papíry, které zajišťují členství a tím podíl na společenském majetku; podle našeho práva sem náležejí jediné
akcie 4U) a je provisorně nahražujíeí zatímní listy (Interimsseheine; § 28 min. nař. ze dne 20. září 1899, Č. 175 ř. z.
a § 148 obeh. zák.);
kéi'ské obchody, může prováděti též šekové obchody (§ 1 šek. zák.
a § 2 uh. šek. zák.); rovněž pouze na zarejstříkované kupce obmezuje
pr.axe ustanovení §§ 241 a násl. uh. konk. zák. o kupeckém konkur,su
(viz dra Tibora L6wa "Das ung. I-Iandelsgesetz", vyd. 11., str. 27).
2) Ve znění § 128 nov. III.
3) Srv. Pavlíčkův článek "Cenné papíry" v Otttově Slovníku Naučném, sv. V., str. 2-89, kde se cen n é pap í r y definují jako listiny
o nároku souh'omoprávním, v nichž právo z l1stiny vyplývající s vlastnictvím papíru jest tak nerozlučně spojeno, že papír sám s sebou nese
právo to a že pouze na základě l:iJstiny té lze je ku platnosti přivésti;
Pisko (str. 296) uvádí jako nejrozšířenější definici Brunnerovu:
"Cenný papír jest listina o soukromém právu, jehož zhodnocení jest
soukromoprávně podmíněno majitelstvím listiny," současně však právem poukazuje na její nedokonal,ost s ohledem na ust. § 1428 obec.
obč. zák., podle něhož detenee listiny jest nutná ku zhodnocení každé
pohledávky dokumentované dluhopisem; Krainzova (11., str. 143) definice se kryje v celku 's Brunnerovou.
4) Srv. prameny v před~šlé poznámce uvedené a K,olouškovo dílo
,,0 obchodu s cennými papíry".
4 a ) Podle zákonné definice jsou akcie určité, nabJ'rvacími způsoby
obč. práva převoditelné podíly na společenském podniko'vém fondu,
na něž se ručení úČ8Jstníků obmezuje (§ 1, lit. b) rak. sp()lk. zák. ze
dne 26. listopadu 1852, čÍs. 253 r.. z.).

2. cenné papíry o b s a h u věc n é h o (s,achenreehtliche \Vertpapiere), které zahrnují jednak papíry, poskytující nějaké věcné právo, jednak t. zv. papíry tra dič n í
nebo n a z b o ž í (Traditions-, \iVarenpapiere), jež obsahují
slib na vydání nějakého zboží a jejichž předání má týž
právní účinek jako odevzdání!~amotného zboží.
Do prvé skupiny náležejí: zástavní listy (zák. ze dne
24. dubna 1874, č. 48 ř. z.), dílčí dlužní úpisy hypotečně zajištěné, buď majiteli svědčící nebo na řad vystavené (zák.
z 24. dubna 1874, Č. 49 ř. z.), založené bankovní dlužní
úpisy (zák. z 27. prosince 1905, Č. 213 ř. z.) a Um obdobné
dílčí dluhopisy elektrických podniků všeužitečných (§ 6 zák.
z 22. července 1919, Č. 438 Sb. z. a n. a § 4 vl. nař. ze dne
25. října 1920, čís. 612 Sb. z. a n.); k cenným papírúm tradičním se pak čítají: nakládací list (čl. 413-419 a §§ 415
až 419 obch. zák.), konossement (čl. 302 a ~ 295 obeh. zák.)
a list skladní (čl. 302 a § 295 ob ch. zák.) , který sestává
ze dvou, samostatného oběhu schopných částí, a to recepisu a warrantu (§§ 23-25 zák. z 28. dubna 1889, Č. 14 ř. z.
a § 411 'Obch. zák.).
3. Cenné papíry, které obsahují slib zaplacení určité
peněžní částky nebo jiných zastupitelských věcí, se nazývají obl i g a ční m i nebo též v Ý pIa t n Ý mi (Forderungspapiere, Einlosungspapiere); sem patří: směnka, šek,
kupecké poukázky a zavazovací listy (t. zv. bony, zní-li
na určitou částku peněz nebo jiných věcí zastupitelných)
podle čL 301 resp. § 294 obeh. zák., titry nezaloženého státního dluhu, nefundované dílčí dlužní úpisy, spořitelní
knížky, vkladní knížky, losy atp.
Dále jest pro náš výklad důležito rozdělení cenných
papírů podle způsobu,
jak jest obsahern. listiny určen
oprávněný k výkonu vepsaného práva; s tohoto hlediska
se rozpadají cenné papíry v tyt'o tři základní skupiny:
a) na cen n é p a:o í r y ma.i i tel i s věd č í c í (cenné
papíry au portem' - Inhaberpapiere),
.
b) na pap í r y na řad (indos'Sable Papiere, Ordrepapiere) a
c) na rek t a pap í r y (Rektapapiere).
Ad a) Cen n é pap í r y m a j i t e l i s věd Č í c í charakterisuje výsUŽllězásada, z §§ 371 a 1393 obec. obč. zák.
dovozená, že k výkonu práva v ně veps1aného vůči jejich
vydateli jest povolán každý jejich držitel (detentor) - a
jedině tento - a dále, že každý bezelstný nabyvatel listiny
nabude jejího vlastnictví i do ní vepsaného práva. 5 )
5) Krainz II., str. 144.
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Podle toho nelze za takové papíry pokládati pouhé
L zv. 1 e g i t i mač n í pap í r y, jako na př. lístek do
šatny, zástavní lístek, na majitele znějící po.iistku atp.,
které pouze poskytují vydateli tu výhodu, že nemusí zkoumati, je-li doručitel skutečně oprávúěn, a že, plnil-li bezelstně doručiteli, zprošťuje se platně svého závazku; múže
však na doručiteli požadovati prúkaz o tom, že týž jest
oprávněn k přijetí plnění ať již jako púvodní věřitel, ať
již jako jeho právní nástupce anebo zástupce.
Oprávnění
každého držitele cenného papíru au porteurbuď se nepřímo podává z celkového obsahu papíru,
anebo, a to obyčejně, dochází přímého výrazu ve vepsanémslibu vydavatelově, že splní buď InaHteli vúbec (prostá doložka majiteli svědčící), anebo určité osobě a zároveň
majiteli (alternativní doložka majiteli svědČící).6)
K cenným papírům au porteur nutno však též čítati
listiny nesoucí určité jméno, jestliže vepsáni toho jména
má pouze za účel odlišiti listinu od listin téže podoby
(na př. spořitelní knížky, vkladní knížky záložen, bank
atp.) ;7) nabývají však povahy papírú na jméno, je-li nutno,
aby půdatel prokázal své oprávnění, na př. sdělením hesla,
pravostí podpisu, legitimacÍ atp.
Pro právní obchod jsou zvláště významny cenné papíry majiteli svědčící, jež mají povahu e f e k t ú či p apí r ů hro m a d n Ý ch (Massenpapiere), t. j. papírů, jichž
se současně vydává větší množství s dokonale stejným o})saliem, při nichž tedy u téhož druhu papírů nemá pro obchod v)TZnamU rozlišovati jednotlivé, navzá.iern dokonale
rovnocenné kusy. Efekty jsou tudíž cenné papíry zastupitelné, jež má na zřeteli čl. 301 a § 294 obeh. zák.; charakterisuje je, že se hospodářsky zhodnocují zcizením.
") Pisko, str. 294.
7), Spo.htelní knížky a ,kladní knížky záložen, bank atp., jsou od
ostatnlch typú cenných papírů na majitele znejících potud odlišné
povahy, že jejich držitel jest sice oprávnen uplatúovati pohledávku
(vklad), avšak, byť by knížky poctive nabyl, nestává .se jejím vla:Stníkem ani věl'itelem z ní; nemajíce tedy obou charakteristických znaků
cenných papírů au portem', zahrnují se výše uvedené papíry mezi t. zv.
ne d o k o n a 1 é papíry svědčící majiteli. - Sem náležejí též talony,
neboť jejich po dateli sice musí býti vydán nový kupol1ov§· arch, avšak
ani bezelstný nallyva'tel pouhého talOnu (Lez plášte) nemá náležité
ochrany; podle § lG naío. ze dne 81. srpna 191G, čís. Z~)7 I'. z. totiž st'lčí
k jeho znehodnocení, protestuje-li držitel plašte u zavázaného proti
vydání nových kuponů na pi'edloženÍ pouhého talonu, což tento musí
na plášti poznamenati (Krainz - System 11., stl'. 151 a další); totéž
obdobně platí podle § 36 ull. zák. čl. ze dne 12. kvetna 1881, čís.
XXXIII. s tou odchylkou, že k j"ečené poznámce nR plášti (resp.
v kreditní knize) dochází na pi'íkaz soudní, vydaný k žádosti držitele
pláště.
.

Nejběžnějšími

hromadnými papíry jsou akcie

inter-

Íl~iní listy,S) pak svrchu pod č. 2. vyjmenované cG'nné paplry obsahu věcného a z výplatn~Tch cenných papírů titry
nezaloženého státního dluhu a nefundované dílčí dlužní
úpisy. Jsou-li vyjmenované druhy papírů slosovatelnými
pokládají se za zastupitelné až do doby slosování.
'
.. Poznamenati slUŠÍ, že vydávati cenné papíry na maJItele lze toliko se zvláštním státním schválením. leč by
šlo o určité typy papírů na majitele, jejichž vydáváni jest
'i:ákonně upraveno;9) takové úpravy se dostalo na př, šeku
zákonem ze dne 3. dubna 1906, čís. 84 ř'. z., resp. uh. zák, čl. ze
dne 28. prosince 1908, čís. LVIII, spořitelní knížce zákonem
ze dne 14. dubna 1920, čís. 302 Sb. z. a n.; vydávání jiný'ch
knížek vkladních upravuje zákon ze dne 10. říina 1924.
čís. 239 Sb. z. a n., který připouští vkla,dní knížky ban~
kovní jen za určitých podmínek a na podkladě zvláštního
schválení státního.
Ad b) Cen n Ý m pap í ľ e mna řad, čili ordrepapírem (Ordrepapier), nazývá se onen papír, z něhož platí za
oprávněna ten, na jehož řad
znPO) 11)
zái',~

,.

o

~r;teri:~11~ích
CJS.

listech jest zmínka v § 28 min. nai'. ze dne 20.
1 m r. z., v § lCí4 obcll. zák. a v § 5 zák. ze dne 8. července

192o, ClF, 143 Sb. z. a n.
, ,~) Z,i,sa,da, že au portem' pa,pír~: nelze volne vydávati, není nikde
v za).,onc l)l~ln:J.O vyslovena; vyvozuJe se· pouze nephmo, a to jednak
~ ustanovem § 1001 obec. obč. zák., vyžadujícího k platnosti dlužního
UPISU" aby:' Dem byl vehtel jménem uveden, jednak z uznaného princ:pu, z~ al~l papíry na i'ad nelSmčjí se vydá·mti, pokud toho zvláštní
za:~onne ))l:edpl~Y ~ledovolují. N'ení však správno odyolávati se pro
odnom ao.tcenc zasady dekretu ze dne 17. prosince 1847 čís. 1105
Sb. z. ~.," neb?t tento d~kret upravuje toliko soukromé emi~e dílčích
dluhoPl,SU predplserr:, ze takové dluhopisy smějí zníti nejménč. na
100"z1. K. Ul. (:=?1O h) a pouze na jména věř'itelů, a zákazem výdeje
d~lClch dluhop.lSU au porteur; proti tomuto zákazu vydané dílčí dluho~)lS~. ]~ou, aľ~l~ neplatné (§, 879 obec; obč., z~k. ye znění § 90 nov. III.)
a .le]lCl1 ',X~a.vatel Jest zavazan k na hrade skody. uvedenému dekretu
nd,z,e . UP}'l~l ,P?vahy zákona, z čehož ovšem následuje, že soukromé
dll~ly dl,uzm ~PlSY na majitele mohou b§rti vydány pouze na podkladě
~,,:lastml;o zakona;. ~)ak arciť .dlužno pokládati do:sud praktikovaný
: r~os ~rY; ra~. mll~l~ters~:,a fm~ncí ze dne 19, dubna 1910, čís. 9768
IV lZ O~?Zl11k byv. mlsLodrzltelstvl pro král. České ze dne 19. července
l~lO" ~lS. 107.?77), lderý' přiJ~oušt~ za jist)'ch podmínek a s pouhým
s,o~el1lm mmlsto:'sh:a fmanCl emIse soukrom.§'ch dílčích dluhopisů na
~aJ~tele, ~za opatrem contra legem (Stubenrauch II., str. 215, pozn. 2.;
h.ramz lL, str. 144 a 145; viz též Schey, str. 188 a další· a StaubPl.s.ko 11., s.tr. 129 ·a další).
'
.
~O) Pi,~~~' sY". 29~; !{raivl~~ (11., str. J72) deyfjnuje ordrepapíry, jako
cen~e paply, 1,te18 Jako ventele ·oznacuJl urcltouosobu nebo onoho
k~oy~ od ní,obdrží tad. Dáváme pi'edno:st Piskově definici Jako přes~
nf'J~r,; .. n~bot nelze u ordrepapÍrů o oprávněném mluviti yždy jako
ventell (tak na pi', u korporač.ních papírů).
") Osoba, kterou z papíru zavázaný označil za oprávněnou, na-

sum

°
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Mezi papíry na řad náleží předem akcie na jméno a
by ordredoložky neobsahovaly (čl. 182 a § 173
obch. zák. a čl. 9 a 98 [§§ 8 a 112) směn. řádu; t. zv. zákonné
ordrepapíry); dále, Jsou-li vystaveny na řad, tyto druhy
cenných papírů: kupecké poukázky a z'avazovací listy,
konossementy, nakládací listy, skladní listy veřejných
skladišť, námořní listy,11a) námořní pojistky (čl. 301, 302,
§§ 294, 295, 441 obch. zák. a §§ 18 a 19 zák. ze dne 28. dubna
1889, č. 64 ř. z., o veřej. skladištích), dílčí dlužní úpisy (zák.
z 24. dubna 1874, čís. 49 ř. z.), šeky (§ 6 šek. zák. a ~ 6 šek.
zák. uh.). Volnost vydávati cenné papíry na řad není neobmezena; právní řád totiž připouští pouze určité typy
truklOvých cenných papírů ('arg. čl. 304 'Obch. zák.).
Ad c) Mezi rek t a pap í r y,12) t. j. takové cenné papíry, jež udávají jméno oprávněného bez připojení o1'dredoložky, se řadí: kupecké poukázky a zavazovací listy,
konossementy, nakládací listy, skladní listy veřejných
skl1adišť, námořní pojistky, námořní listy, zní-li prostě na
určité jméno, dále dílčí dlužní úpisy na .iméno, šeky, na
nichž jest příjemce pojmenován bez připojení alternativní
klaUisule majiteli svědčící (viz svrchu pod a) ), a na určité
jméno vinkulované cenné papíry au porteUl'.
Tak zvané zákonné ordrepapíry (viz svrchu pod b))
stávají se rektapapíry teprve zápornou ordredoložkou ("nikoli na řad"), čímž se zrušuje jejich převoditelnost rubopisem.
Pro účel, který tímto výkladem sledujeme, jest podřadného vý'znamu třídění cenných papírů podle povahy
zavázaného - papíry státní, zemské, papíry veřejných korporací na jedné a papíry soukromé na straně druhé
anebo podle toho, zda papír již sám o sobě nese dotyčné
právo (papíry absolutní) nebo zda jest papír toliko základem a podmínkou práva (papíry relativní), atp.
směnka, byť

zývá se remitentem. Remitent a ka.ždý další oprávněný může platně
převésti papil' rubopisem (indossamentem, girem), t. j. prohlášením
o převodu práv z papíru plynoucích na jiného (ruhopisníka, indosatář,e, giratáře). Obsahuje-li toto prohlášení kromě ordredoložky ("Zaplaťte za mne" nebo "za mne") a podpisu prohlašujícího (rubopisce,
indossanta, giranta) též jméno nově oprávněného (rubopisníka, indossatáře, giratáře), mluví se o indo'3Samentu úplném. Při neúplném
indossamentu (blancoindossamentu) není udáno jméno rubopisníkovo, mnohdy též schází ordredoložka, podpis rubopiscův arciť jest
nutný.
Ha) t. j. listiny, vystavené rejdařem o zápůjčce, kterou sjednal
v rámci své zákonné plné mod, dav zástavou loď a její náklad: viz
Pisko, str. 32 a 292.
12) Piska, stl'. 293; srv. dále Hermannův čl. "Rektapapíry" Y Ottově
Slovníku Naučném, BY. XXI., str. 525-526.
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o rozdílu !Tlezi papírem- km e n o v Ý m a ve dle j š í m se vykládá níže v § 4, pozn. 15.
Pro právní poměry týkající se cenných papírú, zejména
pak papírú znějících na majitele nebo na řad, jest závažného významu otázka, kterým okamžikem vzniká závazek
z takového papíru. Pro nedostatek výslovného zákonného
ustanovení, které by tuto otázku zodpovědělo, není o tom
íednotného mínění. Podle převažujícího názoru, který se
hlavně opírá o nepřípustnost námitky vůči bezelstnému
nabyvateli, že papír nebyl vydavatelem dán do oběhu nebo
~e mezi tímto a prv-uím nabyvatelem nedošlo ke smlouvě/ 3 )
nabývá cenný papír závaznosti již prostým vyhotovením
(t e o r i e t v ú r č í, Kreationstheorie). Mnozí čelní teoretikové naproti tomu uvádějí, že pouze z důvodu právní
bezpečnosti obchodu se nemúže namítati nedostatek řád
ného vydání papíru proti poctivému nabyvateli, zajisté
VŠa!k, že takovou námitku lze uplatňovati proti držiteli,
nenabyvšímu papíru právním jednáním a náležitě nelegitimovanému; spojují tedy vznik závazku z papíru s vydáním jeho, t. j. okamžikem, kdy vy datel papíru se dobrovolně vzdal jeho držby (t e o ri e vyd á n í, Begebungs-,
Emissionstheorie).14) Podřadnějšího významu jest pojetí,
že podmínkou právní závaznosti cenného papíru jest, aby
s jeho vydavatelem (t eo1' i es m I o u v y, Vertragstheorie).
Z povahy cenných pa.pírů na ma.iitele nebo na řad zně
jících dále vyplývá, že dlužník z takového papíru .iest povinen dluh zapraviti pouze proti jeho vrácení;15) v dů
sledku toho ztrátou nebo zničením papíru zaniká i právo
v něj inkorporované a dlužník se svého závazku zprošťuje.
Pouze výjimkou z dúvoduslušnosti připouští právní řád
náhražku původního cenného papíru ve formě soudního
nálezu,prohlašujícího původní listinu za právně bezúčin
nou Ca mor t i s a cep ap í r u). Předpisy o amortisačním
řízení nejsou jednotné ani v oboru přejatého rakouského
ani uherského práva.
Pro území Čech, Moravy a Slezska platí především
('1. 73 směn. řádu, Upif:,&vující netoUko amorti.slad směnek,
nýbrž - s některými menšími odchylkami - též šeků
13) Další

důvody

pro

tvůrčí

teorii uvádí

Krainzův

System lL, na

str. 146.
H) Viz Pisko, str. 300.
15) Tato kODsekvence dochází positivníllo výrazu všeobecně pro
au pOl'teur papíry v § 1428 obec. obč. zák. a pl'O o'rdre papíry ve čl. 303
a § 296 ob cll. zák., specielně pak: pro nákladní listy ye čl. 418, resp. § 419
obcll. zák., pro skladní listy (warranty) v § 29 zák. ze dne 28. dubna 1889,
čfs. 64 j\ z., resp. v § 444 ob cll. zák., pro směnky ve čl. 39, resp. § 39
směn. i:ádu a pro šeky v § 11 šek. zák., resp. § 10 uh. šek. zák.
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(arg. § 21 šek. zák.), kupeck)Tch poukázek a zavazovacích
znějících na řad a na zastupitelné plnění
(arg.
ob cll. zák.), skladních listů a warrantů (arg. § 39
zák. ze dne 28. dubna 1889, čÍs. 64 ř. z.); podle specielního
předpisu §§ 10-12 min. nař. ze dne 24. dubna 1885. čís. 49
ř. z.
se řídí amortisace zástavních lístků zastavárenských;16) pod všeobecná ustanovení nanzenÍ ze dne
31. srpna 1915, čís. 2ó7 ř. z. pak Sl) a dají ostatní cemlé papíry, pokud jich zákon výslovně neprohlašuje za neumolístků,
čl. 305

řitelné. 17 )

K těmto normám, upravujícím
amortisačního řízení, druží se předpisy

a
o soudní přísluš
ílOSti ve věcech amortisačních. Sem náleží především zákon ze dne 3. května 1868, čís. 36 ř. z., který k amortísací
akcií, zatímních listů, zástavních listú, dílčích dlužních
úpisů, kllponů, spořitelních knížek, požitkových list-ú, pokladničních poukázek, šeků a podobných obchodních papru, pokud vyjmenované papíry vydaly akciové společ
nosti nebo komanditní společnosti na akcie, pak spolky,
ústavy a podniky, zřízené se státním povolením a podrobené státnímu dozoru, povolává zemský (krajský) soud,
v je.hož obvodu vydaJe1 má sídlo (§ 1 cít. zák.); k amortisací pak cenných papÍrú, znějících na majitele
dodatečně vinkulovan~Tch nebo
papírů s kupony na majitele, vydan}Tch
cemí nebo jednotlivci, anebo obcemi,
soud, určený podle místa emise, a je-li těchto
podle místa nejprve v papíru udaného (?J 2 cit.
Ve
směnek a cenných papírl], na způsob směnek amol'tisovatelných, provádí amortisačnÍ řízení obchodní soud (obchodní senát kraj. soudu) místa platebního;
míst,o, kJde se úvěrní knihy
rozhoduje pro
nost zemského (krajského) soudu pro aniortisaci úvěrních
papírů s,tejnor,od}Tch se státním~ obligacemi (§ 115, odst. 1,
j. n.). Výhradně u zemského soudu v Praze nutno zakročiti
o a,molrtisaCÍ státních obligací nebo cenných papírů vy ..
daných Bankovním úřadem ministerstva financí (arg. cit.
1(\) Té'ž osnova o poštovní spohtelnc Československé upravuje
amortisaci vkladních knížek poštovní spo:htelny zcela samostatně,
opomíjejíc soudní i'ízenÍ (§ 13 osnovy).
17) Keamortisovatelnými jsou: státoYky a bankoYky, losy třídní
loterie a loterií dohro činných a samostatné talony (§ 2 cit. nal'.); ohledně talonů jest soudní amortisace zbytečnou, hledíc l~ jednoduchému
řízení Yýše v pozn. 7) naznačenému. které k témuž y}'sledku yede. Poznamenati sluší, že kupony se amortisují stejně jako hlavní papíry
(§ 7 cit. nai'.),

11

§ 115 j. n.; § 13 vlád. nař. ze dne 12. května 1919. čís. 246
Sb. z. a n.).18)
.

Pokud by se s uvedenými zásadami nevystačilo, platl
posl. odst., j. n.,. ,~tanovící přisluš
nost okresního soudu, v jehož obvodu ma zadatel za amortisaci obecné sudiště ve věcech sporn}Tch.
Podobný obraz skýtá právní úprava am?rtisa~n~ho ří:
zení platná na Slovensku a v Podkarpatske RuSl: Krome
uh. ~ák. čl. z·e dne 12. května 1881, čís. XXXIII,19) který j:,st
normou všeobecného rázu, setkáváme se tu se zvláštnlm
ř:ízením při amorÚsaci směnek (§§ 77-79 směn. Ť'ádu),
které platí též pro kupecké poukázky (arg. ~ 298 oJ)cll.
zák.), dále pro skladní listy a warranty (arg. ~ 452 obch.
zák.) ;20) pro šeky platí zvláštní samostatné přecLpisy §§ 20
a 21 uh. šek. zák.
Co se soudní příslušnosti týče, platí všeobecná zásada,
vyslovená v § 2, odst. 321 ) svrch~ cit. ull. zák. čl. XXX~II:
1881, že žádost o amortisaci dlužno podati u sboroveho
soudu pro věci obchodní, v jehož obvodu má vydatel pasídlo nebo závod;22) pokud by vš'ak běželo o amortisaci směnek, kupeck~Tch poukázek nebo skladních listú a
,,~nlirrantú jest příslušným "borov~T soud, určený plateb~lím
místem (§ 77 směn. řádu uh. a § 20 šek. zák. uh. ve spOJeni
s § 5, odst. 2 uh. zák. čl. ze dne 25. července 1912, Č. LIV.).c3)
podpůrný předpis § í 15,

'B) Y
bdí tu o normu platnou pro celý obvod republiky.
'.' pádu,
funkci Bankovního úl'adu .min. fin. pl'eyezt;le ~ Náro~ní
banka Československá, nabude platnostl obsahenr shodny S 59 zak.
ze dne 14. dubna 1920, čts.347 Sb. z. a n.
lUl § 21 tohoto zák. vylucuje z amortisace: státovky a bankovky,
zúročitelné státní pokladniční poukázky, zástavní lístky státní za~ta
Yárny, losy dobročinll)'ch loterií (státl1í~h i soukrom}'c]~), cenné paplJ')'.
jichž text vý'sloyně yylučuJe amortlsaCl, a talony a, coz Jest od rakouského zákona odchylkou ("iz
17), též lmpony; o znehodnocení
samostatn}'ch ztracen'Í'ch
byla 1'eč v'S-še v pozn. 7; podobn?> se
znehodnocují pouhé l(upony; soud totiž na žádost držitele pláště udel~
za"ázanómu pl'íkaz, aby hodnotu kupom1 vyplatil pouze podateh
hlavního papíFu (§ 33 cit. zák.).
CO) Též zálStavní lístky za,stavárenské se amortisují podle ustanovení platných pro směnky (814 uh. zák, čl.. Z8 dne 14. bl'ema l~tll, Č. XIV.!.
21) odst. 2. tohoto paragrafu zřejme pozbyl významu změnou státoprú vnícl1 pOHrcrú.
22) K ammtisaci zástavních lístků zHstavárenských royněž jest
phslušným sborový soud sidla majitele z.astavárny (§ 14 uh. zák. čl.
XIV.: lt-!81 cit. v pozn. 20).
23) Pouze přechodného významu a svého druhu amortisační normou jelst "láli, nal·. ze dne 6. listopadu 1920, č1s. 611 Sb. z. a n. o Yýplatě yei'ejn}'ch penez uložených na vkladní knížky, jež byly zavlečeny
do Macfarska; platnost tohoto nař., původně jen na Slovensko obmez.ená, byla rozšířena na Podkarpatskou Rus Yládním nal" ze dne 11.
ledna 1923, čís. 5 Sb. z. a n.

ČÁST

I.

§ 1.

Právní prameny.
Přejímání cenných p8Jpků. do úpatrování, pOlskytová1ní
úvěrů na cenné papíry a nákup a prodej cenných papírů
vlastním jménem na cizí účet jsou právní jednání, jež spa-

dají pod pojem smlouvy us!chovací, smlouvy zástavní, pokud se týče, smlouvy ohstaratelské.
Sjednávají-li se pak tyto smlouvy 13,0 živil1olstens!ku/)
t. j. pramení-li z nich trvalý vý:dělek uschov8Jtele, zást8Jvního věřitele nebo obstaratele, jeví se t. zv. relativnimi obchody, které uvádí obchodní zákon pod čl. 272, Č. 2 a 3,
resp. § 259, čÍs. 2 a 3.
Obchodní zákon - v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
pIaltí zák,on ze dne 17. prosince 1862, Č. 1 Ť'. z. z roku 1863,
na Slovensku pak a v Podkarpatské Rusi uh. zák. čl. ze
dne 16. května 1875, Č. XXXVII - jest součástí práva. obchodního, jež opět tvoří odvětví práva soukromého. výzI1ačným zása,dním znakem soukromého práva. pak jelst, že
jest převážně povahy dispositivní, t. j. dophíuje nebo vykládá vůli právně jednajících. 2 )
Z tohoto poznatku a ze shodného ustanovení obou uvedených zákonů (čl. 1, resp. § 1) plyne, že pro úpra.vu vzájemného poměru mezi smluvními stranami rozhoduji:
1. především sniJuvní podmínky· a teprve, není-li
smlouva ve všech směrech úplnou,
2. ustaI10venÍ obchodního záko.na, tedy ve pneme
smlouvy obstaratelské především čL 360~378, resp. §§ 368
až 383 obeh. zák., a z něho obdobou čerpané právní zásady,
1) Viz Randa - Handelsrecht Ii str. 66; Staub-Pisko, l, str. 18.
2) Tilsch - Obč. právo, str. 4G.Opakem práva dispositivního jest
p r á vod o 11 U C o v a c í (kogentní t. j. taková zákonná pravidla, jež

nemohou býti soukromou

vůlí měněna

anebo z platnosti

vyloučena.
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§ 1.
§ 1.

by se zákon sám především na :obyčejové právo 3 ) odvolával,
3. v dalším pořadu právo obyčejové, a konečně
4. zásady obecného občanskéhO práva.
Ovšem pro smlouvu uschovací a pro smlouvu zástavní
maj! zás:;dy obecného občanského práva prvořadý význam,
ponevadz, nehledě k ryze specielním předpisúm, na př.
§ 434 a dalších obch. zák. resp. zák. ze dne 28. dubna 1889
čÍs. 64 ř. z., které upravují uschovací smlouvu svého druhu'
(úschovu ve skladišti), určují pojem a obsah těchto smluv.
V zemích českých, v nichž platí rakouský systém
právúÍ, jsou zásady 'Ůbecnéh'Ů práva občanského shrnuty
v obecný občanský zákoník, vyhlášený patentem ze dne
1. června 1811, čÍs. 946 sb. z. S., a jeho zákonné doplňky.
.
~ap!oti t~mu jest uherské obecné právo občanské, pod
]ehoz vlIvem Jest Slovensko a Podkarpatská Rus, po výtce
právem obyčejovým, jehož poznwtky se především čerpají·
z díla Weil:'bbczyho "Opus tripartitum juris cOíl1suetudina:rií
inclyti regni Hungariae" z roku 1517, krátCe "Tripartiturri"
zvaného, dále z usnesení judex-kuriální konference za'Se~a~šíod 23. ledna do 3. dubna 1861, a z judikatury, zeJmena z rozhodnutí královské kurie (resp. nejvyššiho
soudu v Brně).
Rozdíly mezi oběma občansk}Tmi právy však nejsou
značné, pováží-li se, že též do uherského práva vnikly
prvky práva římského a germánského a že tento přizpů
sobov'ací proces byl uspíšen absolutistickým režimem,
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leč

3) Právo obyčejové vzniká tím, že se jisté zálsady právního rázu
trvale zachovávají v pi'esvědčení. že jest nutno jich jako zásad právních dbáti. V duchu právního systému rakDuského (arg. § 10 obec. obč.
zák.) .se pr~;o ?byčej?-yé může uplatniti pouze potud, pokud se zákonne (t. J. radne kvallfIkované) právo vý.slDvně na ně odvolává' v obDyU soukromého práva rakouského se na právo obyčejové odyol~yá obchodní zákoník (čL 1 obch. zák.), jest však pochybno neběží-li tu
o pouhé obc~o.dní zvyklos~i. O ~ c hod ní z v y:( los t' i (u s a n c e)
nemohou tyorrtr pramen prava, trebas byly Ischvaleny rninIstenskými
vý~os~; jsou.ť to~ik:o pravid~y, jež se v obchodním s,tyku vžila a při
SP~Vt:"JI k c;bJasnem ..smluvm vule stran; v této funkci. jak,o interpret~cm P?Dl.ucka ma]l. zhusta p~ednost před interpretačními pravidly
~akonnyml. Obchodm zvyklostI lllilOhdy vylučují platnost dokonce
1 dlsposit-ivních předpisů zákonných, dan.ých k tomu účelu' aby vůli
stran doplúovaly; tento zjev není ovšem v l'ozporu s poz~atkeDl, že
::lSance nemohou býti pramenem práva, neboť má svůj podklad v tom
7: e zákonné pl'edpisy dispo,sitivní neplatí, pokud se nesrovnávají s pro~
Jevel1o~ v~lí stran, a ž~ projev vůle se zásadně může státi i "mlčky",
t~dy ze]mena podrobennn se usancím. V případě, že některé ze smluvmch stran aneb oběma nebyla zvyklost známa dlužno rozhodovati
podle všeobecných zásad o nedostatcích a vadách vůle kteréž zásady
s~ níže v pozn. 2 k § 3 rozvádějí. (Sry. Randa - Handel~recht I str. 27'
Tllsch - Obě. právo, str. 35, 39-41, 48 a 49.)
"

přechodně
(1852-1861) dovedl zjednati obecnému
občanskému zákoníku v Uhrách výhradnou platnost. Leč

uherského práva obyčejového měl
zákoník na další vývoj tohoto práva tak
že se praxe řídila zásadami rakouského
práva a tím ve skutečnosti provedla téměř úplnou unifikaci úbou právních systémů. )
Jest na bíledni, že pokud se Slovenska a Podkarpatské
Rusi týče, tento vývoj se po zřízení státu Československého
dO\TI'šil púsobením soudců, vychovaných pod vlivem rakouského právního řádu. 5 )
TeT:.to stav a snaha nezatemniti výklad podrobnostmi,
jež by mohly míti nejvýše přechodný význam, vedly
k tomu, že se v dalším k zásadám uherského obyčejového
práva nepřihlíží.
4

4) Sr. Almási 1., str. 20--21; Heymann, str. 13.
Ostatně lze důvodně o tom pDchybovati, bylo-li uherské soukl:ome právo cbyi'ejoYé do československého právního systému př'e
vzato, kdyžtě hylo zákonem z 28. :l'íjna 1918, čís. 11 Sb. z. a n., přejato
pouze právo kodifilwyané a, rovněž § 98 ústavní listiny ukládá soudcům, aby vykonávali úřad neodvisle, jsouce vázáni jen z á k o n e m;
uh. zák. čl. IV.: 1869 ovšem přiléhavě v § 19 stanovil že soudce má
souditi podle zákonů, ob y č e j ů, majících moc zákona, a nařízení
vydaných v zákonné cestě (sr. Almási I, str. 15).
2

5)

§ 2.
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Je-li však apatravání vecl, ať již výhradným, ať pře~
važujícím haspodářským účelem (motiv smluvní čili causa
v subjektivním smyslu)2"') smlauvy, nutno vždy takovou
smlauvu pasuzavati jaka smlauvu uschavací a tudíž vztáh'l1Jauti na paměl' Z ní vyplývající, ustanavení 19. hlavy
obec. abč. zák., byť by smluvní podmínky, sledujíce ještě
jiné účely, arciť jaka vedlejší, přibližavaly právní paměr
uschavací saučasně k právnímu paměru ze smlouvy jinéhO'
typu. S )
ProtO' dlužna uznatí, že běží a paměr z uschavac1
smlauvy a nikaliv
a) z e z á p ů j č k y (mutuum, § 983 a další obec. obč,
zák.), byť se ukladatel zastupitelných cenných papírů spo·
kajil s tím, aby mu byly vráceny papíry téhož druhu a
v témž mnaž'ství - eaž případně může míti za následek,
že uschavatel nabude mažnosti libavalně s kusy nakládati
a jich prO' sebe haspadářsky zužitkovati -, jestliže z okal-

I

uschovací.

§ 2.

Pojem uschovací smlouvy.
Jak již vpředu byla řečena, má bankoyní úschava )
cenných p3,Jpírů (bankavní obchad depasitní) svůj právní
záJklq;d v J:Lmmajdně sjednl1vaných uschovacích srrnlouvwch.
Podle pojetí abec. obč. zákaníku (§ 857 a násL) v z n ik á u s c h o v a c í sml o u va (depositum, Vervmhrungsvertrag) tím, že jed e'll (uschavatel, depositář) pře j Ímá věc ad dr u h é h a (ukladatele, depane'llta)2) k a p a·
tra v á'll í (custodia).
Pavinnost k apatravání cizí věci vyplývá též z jiných
smluv, tak na př.zástavnímu věřiteli ze smlauvy a ruční
zástavě (§ 1369 abec. obč. zák.), pradateli ze 'smlouvy trhavé
(§ 1061 cit. zák.), abstarateli ze smlauvy abstaratelské
(čL 367 la § 373 obeh. zák.) anebo Ze z,cela rozdílného právníhO' důvadu, jaka na př. nálezci věci (~390 abec. abč.
zák.).
1

1) Výraz "úschova" přiléhá jak k označeni poměru, ze smlouvy
uschovací plY1loucího, tak k označení předmětu smlouvy (t. zv. depot),
jde-li o cenné papíry. - V obchodní smlouvě má výraz "depot" mnohdy
širší význam, neboť se pod ním vyrozumívají vůbec z jakéhokoliv
právního důvodu bance svěřené cenné papíry na ro'Zlišenou od vla.stních papírů banky (nostro papírů).
2) Zdali ukladatel jest nebo není vla,stníkem věci, jest pro platnost
uschovací .smlouvy nerozhodno (viz Schey, str. 285, Krainz-System Ilo,
str. 247); podle převlád,a,jícího mínění, jemuž zjednal průchod Scl1.ey
{stl'. 286 a další), dokonce i svou vlastní věc může uschovatel pl>evz,íti
do platné úschovy (depo:situm suae rei), je-li si vědom svého vlastnictví (opačného názoru jest Krainz, klada důraz na výraz "cizí" použitý v § 957; viz System n., pozu. 9); Scheyovo stanovisko pj'>ijal za
své též návrh subkomitétu (Dr. Krčmář'), vyškrtnuv zmíněné slovo
"cizí" (viz mmže, str. 47 a 163).

2 a ) Viz Randa '- Právo vlastnické, vyd. 1900, str. 137.
3) T. zv. "smíšené smlouvy"; v teorii jest sporno., mají-li s'e talwvé
smIouvy současně podřizovati normám platným pro různé Ismluvní
typy - na pj\ ph úschově ke 'správě zásadám o smlouvě uschovací
a o příkazu - (teorie kombinační), nebo zásadám pouze typu jednoho,
takže zás,ad typu druhého se použíVá jen podpůrně nebo obdobou
(teorie absorpční), anebo mají-li se smíšené smlouvy pokládaJí za innominátní, t. j. za zákonem jako přesné typy neupravené, na které se
pak zásady phbuzných typů mohou vůbec jen obdi()bou použíti (teorie
obdoby); sr. Krainz n., ,s,tr. 104, 165 a 245; Schey (str. 292-297 a souvislá pozn. 42) se důrazně vyslovuje pro teorii abso;rpční, odmítaje
v úbo.ru soukromých právních jednání možnost ideální konkurence,
~otiž, že by mohla jedna a táž skutková podstata právníhO jednání
spadati současně pod právní zásady platné 13'1'0 1'0zdí1né typy. Od těchto
,,!smíšených smluv" dlužno podle Scheye rozeznávati pi'ípady, v nichž
se uschovací smlouva "lmmbinuje" s jiným smluvním typem, kde
tudíž docházejí výrazu svérázné právní účinky každého z obou práv·
ních jednání. Schey rozeznává případy: a) Jest možno, že ve dle deposita existuje ještě druhý, od něho. zcela neodvislý právní poměr, při
čemž tento. se s oním stýká pouze ve smluvním předmět,ě" jako na př.
kontokorentní neboobstaratelská smlouva" v jejíž důsledku p:Nplývají
nebo odplývají kusy depotu. Tím se na právní povaze deposita ničeho
nemění. b) Dále jest možno., že smlouv.a uschov.ací 13 o s tup n ě přejde
v jiný obligační poměr anebo naopak, že jiný obligační poměr se vystřídá s pomerem depositním a to tím způsobem, že se novým ujednáním prvotní poměr zruší a na Jeho místo nastoupí v platl1!Oist druhý
(13 r o měn a dl u h u, t. zv. nepravá novace; viz Keatnz II, str. 241
a Schey, str. 85), tak na pf., jestliže již (roz. kons.titutem po!s'8lSornim)
předané koupené zbnží se ještě nějakou dobu ponechá v prodatelově
úschově. c) Ostatne ta,l\:!ová změna dluhu může býti již pi'edem smluvními EJtranami zamýšlena, přesneji ř8čcno, nějaká věc může býti dána
nejprve do úschovy, současn,ě se však podmínečně smluví jiný právní
poměr; sem náležejí případy, když se sice věc převezme v npatrovaní
leč příjemci se dovolí, aby, bude-li chtíti, použil věci k určitému účelu:
čímž může se podleokolnOlstí pi>ípadu depositum změniti v nájem
nebo půjč.ku.

2"
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případu najevo vychází, že smluvní vůle se nesla
nebo především k opatrování věci a nikoliv k
skytnutí úvěru uschovateli.

ností

lučně

výpo,

, Pro rozhodnutí otázky, který z obou těchto důvodů
smluvních v konkrétním případě převažu.ie, bude směro
datnou okolnost, je-li hospodářsky možno, aby uschovatel
byl s to splniti svou - pro úschovnJ'T poměr charakteristickou - povinnost vrátiti uschovanou věc na požádání (§ 962
obec. obč. zák.).
Této možnosti arciť jest u uschovatele, který po živnostensku přejímá úschovy, neboť mnohost úschov mu dovoluje, aby udržoval pouze "pokladní hotovost", normálním
nárokům na vrácení vyhovující, a přebytek hospodářsky
zužitkoval.
Proto v pochybnostech o právní povaze takového
smluvního poměru třeba při bankovním uložení cenných
napÍrů usuzovati na pon1.ěr depositní ovšem nepravidelný; víz násL paragraf - a nikoliv zápůjčkový.4)
lOvšem možno jest též, že i pravidelná úschova cenných
papírů může shodným projevem Yllle smlu·vních stran J?ře
jíti proměnou důvodu smluvního (§ 1376 obec. obč. zak.)
v zápůjčku 5 ), a tedy že nastane případ, na který se vztahuje ustanovení § 959 obec. obč. zák., významné pro stanovení r<ozdílného okamžiku přechodu nebezpečí náhodné
škody na uschlo/vaně věci na do.savadního UischoíVatele
podle t<oiho, úd které ze smluvních stran vyšel popud ke
. zm,lěně smluvního důvodu. 6 )
Posléz zmíněný případ proměny deposita v zápůjčku
jest sice častým zjevem ve vzájemném obchodním styku
bankéřů zajisté však vzácným v poměru slo'ukromníkaukladat~le cenných papírů k bankéři, který jest jejich
uschovatelem.
b) Rovněž nelze mluviti opů j Č c e (commodatum,
§ 971 a násl. obec. obč. zák.), nýbrž o depositu, připustí-li
ukladatel, aby uschovatel příležitostně jistým způsobem
věci užil,
aniž by se zamýšlelo povýšiti přenechání věci
k užívání za hlavní účel smluvnP)
Pro cenné papíry jako smluvní předmět múže míti takové rozlišování půjčkového a depositního poměru praktický význam při svolení ukladatele, aby uschovatel použil jeho akcií k hlasování ve valných hromadách akcionářů nebo k výkonu odběrných práv plynoucích z jeho pa") Sr. Schey., str. 55-57, 358-367.
5) Sl'. lit. b) poznámky 3.
6) Schey, str. 357-358; Krainz II, str: 252.
7) Schey, str. 388 a 310; Krainz II, str. 252.
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pírů, v
těchto

tomto případě arciť bez·újmy náhrady protihodnoty
práv.
Co bylo řečeno o možnosti přeměny uschovací smlouvy
v zápůjČku (lit. a) předposl. odst.) a s tím souvislém významu ustanovení § 959 obec. obč. zák., platí též pro pře
chod oné .smlouvy v půjčku.
c) Dále depositní a nik?liv n á jer::- n ~ p o m ~ Y, (loc~
tio conductio rei, § 1090 a nasl. obec. obc. zak.) vzmka z najmu pancéřové s<chránky (sa.fes), poněvadž přenechání 11I:l.j.atého p,rOlstoru jest vedlejším účelem smluvním, kdežto
hlavní záleží v péči pronajímajícího bankéře o bezpečnost
schránky a tím nepřímo o bezpečnost jejího obsahu. S )
d) S pří k a zem (mandatum, § 1002 a násl. obec. obě.
zák.) má četné společné známky ú s c h o v a cen n Ý c h
pap í r ů k e spr á v ě, při níž jest uschovatel zavázán,
aby v zastoupení ukladatele předsevzal řadu jednání, če
lících k výkonu a ochraně práv z depotu plynoucích (k inkarsu kuponů, k opa,třellÍ nových kuponov~Tch archú, k výměně zatímních úpisů za kusy definitivní, ke kontrole
slosování, k výkonu odběrných práv, k doplatkům na papíry při úpisu plně nesplacené, ke konversi cenných papírů, ke složení akcií pro ukladatele na valnou hl~omadu;
k pojištění papírů proti ztrátě kursovní nebo slosovacl
atp.).9)
Vskutku však běží o uschovací smlouvu, poněvadž
hlavním důvodem smlouvy jest opatrování cenných papírů. IO )

e) Smlouva uschovací se liší od z á s ta v ní tím, že
této běží především o pojištění příjemce věci, u oné
však o zajištění jejího odevzdatele. Dlužno tudíž pokládati
"k r y c í dep o to> (Depo<t zur Deckung) za předmět uschovací smlouvy, pokud hlavním motivem odevzdání cenných
papírů jest bezpečně je uložiti a pouze vedlejší pohnutkou
přiměti uschovatele k poskytnutí úvěru.H)
Uvedené rozlišování jednotlivých smluvních typů nemá pouze theoretickou cenu, nýbrž značný praktický význam, pováží-li se, jaké svérázné znaky vykazuje uschovací poměr (např. oprávnění ukladatele žáJdati předčasné
vrácení věci [§ 952 obec. obě. zák.], prostá detence uschovatelova [§ 958 cit. zák.], úpravia nárokú uS1ť;hovatelových na
náhradu výloh [§ 967 cit. zák.], preklusivní lhůta 30denní,
při

8) Schey, str. 289---290 a 394; Krainz II, str. 246 a 247.

9) Obst'r, str. 430 a 431; Kautsch l, str. 77.
10) Schey, str. 290 a 291; Krainz II, str. 246.

") Schey, str. 292 a 297.
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stanovená v § 967 cit. zák., pro

uplatnění

vzájemných ná-

roků).

V souvislosti s hořejším výkladem třeba &e zmíniti
o zjevech, kdy běží o poměr krajně podobný uschovadmu, leč přes to nelze naň vztáhnouti zásady, platné
pl~O úschovu.
Jsou to t. zv. s o u dní a ad min i str a t i v n í deposita, při nichž vztah mezi stranou a úřadem jest povahy
veřejnoprávní, jsa určován specielními předpisy veřejného
rázu.
Jestliže soud věci sám v úschovu nepřevezme, nýbrž ji
odevzdá "třetímu" k ,opatrování, jako k tomu na př. může
dojíti podle § 1425 obec. obč.zák., třeba při soukromoprávním posuzování případu rozeznávati jednak poměr mezi
soudem a třetím, jednak vztah onoho třetího ke stranám.
Kdežto na poměr mezi soudem a třetím nelze hleděti
jako na poměr depositní, nýbrž na příkazní, jest vztah
stran k třetímu, 1. j. k soudem ustanovenému uschovateli,
charakterisován hospodářským účelem "opatrování", pročež možno jej pojÍlnati jako depositní poměr podle zásad
obec. obč. zák.
Podobně existuje soukromoprávní poměr depositní
mezi ukladatelem a bankou při t. zv. ba n k o v n í ú s ch ov ě s o u dní c h dep o s i t/2) ovšem poměr modifikovaný
účelem a účinky soudního uložení. 13 )

§ 3.

Sjednáni uschovací smlouvy,
§ 957 obec. ,obě. zák. rozeznává od smlouvy uschovaCÍ
$mlouvu o vzetí věci v uschování, jež jest před
běžnou smlouvou
(pactum de contrahendo) pro obě
smluvní 'strany závaznou za podmínek § 936 cit. zák., t. j.
byly-li stanoveny podstatné body smlouvy uschovaCÍ a
určen čas jejího sjednání a nenaJstala-li v mezičasí taková
12) Banlmvní úschovu soudních deposit upravuje na př. u Zemské
banky v Praze min. nař. ze dne 15. prosince 1909, čís. 201 ř. z. změněné
vládním nař. ze dne 12. ledna 1920, čís. 32 Sb. z. a n. a posléz 'vlád. nal".
ze dne 27. bl'ezna 1925, čís. 49 Sb. z. a n.; u spoN telen § 14 zák. ze dne
14. dubna 1920, čís. 302 Sb. z,. a n.; u poštovního úřadu šekového zák.
ze dne 25. dubna 1924, ČÍSI. 88 Sb. z. a n. a jeho 13mv. nal'. ze dne 22.
května 1924, čís. 108 Sb. z. a n.
13) Schey, str. 348-351.
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změna

pomeru, že se zmařH smluvní účel nebo pominula
v druhou stranu.
U s c h o v a c í sml o u va o sobě jest t. zv. kontraktem reálním/) a tudíž ke skutkové pod!statě jednání, jímž
poměr úschovný vzniká, náleží jak shodný projev smluvní
vůle o účelu tohoto jednání (t. j. o opatrování),2) tak pře
dání věci.
důvěra

1) Sl'. Schey, str. 284 a 299; Krainz II, str. 246; naproti tomu mnozí
pokládají pojetí obec. obč. zák., že depositum jest reálním kontraktem,
v podlstatě již nelogickým s ohledem na všeobecné pravidlo § 936 obec.
obč. zák. o závaznosti prostého smluvního souhlasu: sr. Šiklův článek
"DepGsitum" v Ottově Slovníku ~aučném, sv. vn, str. 317.
2) I. Kdyby tu nebylo talwvého obapolně shodného projevu vůle
o právním důvodu jednání - každá strana by totiž sledovala jin)!
hospodářsko-právní účel a podle toho by se projevy obou stran růz,
nily -, smlouva by nevznikla pro ne d o r o z umě n í (dislsensus, Missverg,tandnis) v podstatné části smlouvy (§ 869 obec. obč. zák.). Při tom
jest nerozhodno, zdali strany omylem pokládaly svá prohlášení za totožná, čili nic. Nedorozumění však, které se netýká podstatných bodů
smlouvy, jakými jsou právní důvod, pl·edmět smlouvy a zvláštní jeho
vlastnost atp., nebrání tomu, aby smlouva platně vznikla. H. Kdežto. iak naznačeno,. nedorozumění záleží ve shodě vůle každé
ze stran s "jějím projevem, "avšak v rozporu vzájemných projevů (každá
strana chce něco jiného a tudíž něco jiného projevuje), může se vyskytnouti též ta vada smluvní vůle, že projevy stran se navzájem obbahově kryjí, ale mezi skutečnou vůlí jedné z nich a jejím projevem
jest rozpor (strana prOhlašuje to, co nechce). Takový rozpor mezi skutečnou vůlí a projevem může býti buďto úmyslný anebo bezděčný. Jestliže strana z ú m y!s 1 n ě projevuje to, co skutečně nechce (na př"
z nepoznatelného žertu nebo v úmyslu někoho ošáliti), smlouva rovněž
nevznikne, ale ten, kdo smluvní vůli předstírá (simuluje), je8t povinen
druhé straně k plné náhradě škody (§ 869 ve 8pojení s §§ 1323 a 1324
obec. obě. zák.). Stává se, že obě strany ve vzájemné dohodě úmyslně
projevují, co nechtějí (t. zv. oboustranná simulace), buď nemajíce
zájmu, aby vůbec k nějaké smlouvě došlo, anebo majíce zájem na tom,
aby jiná smlouva, kt,erou sjednávají, zů.stala utajena; činí tak zpravidla 8 úmyslem poškoditi věřitele, fiskus a t. p. Pí"edstíraná smlcmva
úce nevznikne, ale na ochranu dobré víry třetích osob pokládá se za
platnou (§ 916 obec. obč. zák. ve znění § 103 nov. III.). - B e zě č n)< rozpor mezi skutečnou vůlí a projevem jest o myl e I I v o b" a h u: strana projevuje tOl, co nechce, z nejasné představy O' obsahu
svého prohlášení (přikládá 8vému projevu smysl jiný, nežli jaký mu
podle objektivního výkladu pi"ÍsluŠí). - Jistota právního obchodu by
sice vyžadovala, aby vždy platilo jediné to, na co lze z vnějšího projevu vůle a usuzovati, a tudíž aby prohlašující vždy nesl důsledky svého
phpadného omylu (teorie prohlášení); vyšší zřetele spravedlnosti však
si vynucují ohled na skutečnou vůli jednajícího a její pohnutky (teorie vůle), uznává se však, že tyto 'ohledy nesmějí jíti tak daleko, aby
byly na újmu dobré víJ'e druhé strany (teorie důvěry). Tomut,o teoretickém'.l pojetí hoví zákon, stanově pro obchodní smlouvy zásadu, že
smlouva jest neplatna za těchto tří současně splněných předpokladů:
1. m Ý 1 í c í m u sem u s i 1 P i'i hod i t i o myl pod s t a t n ý, t. j.
podstatného kusu sm}ouvy se týkající (jalw předmětu smlouvy nebo
Jeho význačné vlastnosti, někdy osoby spolukontrahentovy, resp. jeho
. vlastnosti, jestliže na ní, jako při úvěrních jednáních, záleží, dále, práv-
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Co se týče projevu smluvní vůle, zákon nežádá
zvláštní formy, pročež platí všeobecná pravidla ~!:l 863 (ve
znění § 83 nov. III) a 883 obec. obč. zák. a pro bankovní
úschovu cenných papírů především rozhodného čl. 317 a
§ 311 obch. zák., podle nichž může dojíti ke siednání

smlouvy též ústně a případně i mlčky (konkludentním
činem).2a)
K právní účinnosti projevu vůle stran a tedy k platnému vzniku uschovacího poměru se žádá, aby obě strany
byly dostatečně způsobilé k právním činům (~865 obec.
obč. zák.); kromě toho se jako u právních jednání vů-
bec 3 ) - předpokládá jejich způsobilost k právům a volná
disposice v příčině srnluvních práv, resp. závazků. )

ního důvodu čili právní povahy smlovy atp., takže, nebýti omylu, nebylo by ke smlouvě vůbec došlo; §§ 871 [ve znění § 86 nov. III.] a 873
obeo. obč. zák. a § 872 cit. zák. a contr.); 2. dr u h o u str a n u 11 e 1 z e
p o k 1 á da t i z a JJ e zel s t n o u, t. j. za přesvědčenou o tom, že p1'ohlášeníspolukontrahenta odpovídá jeho skutečné vůli. Bezelstnou není
podle zálwna strana netoliko tehdy, jestliže o její dobré YH"e vůbec nemůže býti l"eči omyl sama úmyslně vyvolala nebo třetím vyvolati
dala aneb omyl postřehla a jeho využila ~, nýbrž i když omyl spolukontrahentův nevědomky vyvolala nebo z hrubé nedbalosti ho nepostl"ehla ("ač z okolnGstí musil býti zl"ejmý") anebo ještě včas, t. j. před
tím, než v důvěře v prohlášení něco zařídila, jí omyl byl vyjasněn
(§§ 871 a 875 [ve zncní § 87 nov. IILj obec. obč. zák): ::J. m Ý 1 í c í se
s li ran a na 1 é h á na ne p 1 a t n o s t sml o u v y buď do'hovorem
se spolukontrahentem anebo soudní cestou (žalobou, námitkou) mluví se tu o neplatnosti l' e la t i vn í, odvislé totiž od ohování se
mýlící se strany. Pro soudní uplatúo"ání neplatnosti smlouvy a náhrady škody na spolustraně běží tHletá lhúta (§ 1487 obec. obč. zák. ve
znění § 195 uvv. HL); jde-li pak Domyl vyvolanir lstí Jruhé strany,
třicetiletá lhůta (§ 1478 cit. zák). Ovšem mýlící se musí vrátiti vše,
čeho ze zvrácené smlouvy získal (§ 877 téhož zák.).
III. Konečně vadnou může býti smluvní vůle již od svého pů
vodu, a to buď pro nesprávnou představu o okolnosti, která vúli vyvolala (omyl v pohnutce), anebo pro násilné vyvolání vůle (donucení). Pohnutky vůle nemají podle zásady vyslovené v §§ 572 a 901
obec. občanského zákona zpravidla právního významu a proto
též o myl v po hnu t ce, ve který se projeVUjící sám uvedl,
nečiní zásadně
smlouvu neplatnou; jediná výjimka z toho se
podává z ustanovení věty první § 901 cit. zákona ve spojení
s § 699 téhož zák., když totiž správnoist pohnutky jest vSrslovnou smluvní podmínkou, kdy pak rozhGdují pravidla o vlivu podmínek na trvání
smlouvy. - Že projev vyllucený fy s i c kým Jl á s i 1 i m není s to
přivoditi ismlouvu, jest na bíledni, neboť 'O smluvní vůli tu vůbec nelze
mluvitI. - Byla-li však vůle vyvolána buď lstí - čili omyl v pohnutce
byl způsoben lstivým předstíráním - anebo do n u cen í m d u š e vním, t. j. nátlakem na duševní stav projevujícího způsobeným hrozbou, nastává neplatnost smlouvy - a tG opět jen relativní - pouze za
určitých podmínek. Dlužno tu rozeznávati: a) jestliže spolukontrahent sám lstivě anebo nespravedlivou hrozbou, vzbudivší u projevujícího důvodnou bázeň, smlouvu vyvolal, jest tato {relativně) neplatnGu
bez ohledu na jiné okolnosti (arg. § 870 cit. zák. ve znění § 85 nov. lIL);
b) jestliže jednání pod a) naznačeného se dopustil někdo třetí, jest
smlouva (relativně) neplatnou jen tehdy, jestliže omyl v pohnutce jest
piOdstatný - totiž bez něho by ke smlouvě vůhec nebylo došlo -, resp.
jestliže hrozhou byl Yynucen souhlas s podstatným kusem smlouvy
a spolukontrahent měl v jednání třetího účast aneb o něm zřejmě vě
děti musil (arg. § 875 a v něm obsažená citace § 87'0 až 874 obec. obč.
zák.). (Prameny: Tilsch, Obč. právo, str. 148-154; týž, Ruční zástava,
str. 35 a 36; Randa,. Eigentum, str. 272 a násl., zejména str. 298 a 299;
K,rainz I, stl'. 254--273; Stubenrauch II, str. 23·-34 a 97-99; Dr. Samek,
Reforma všeobecného zákoníku občanského, vyd. 1917, str. 82-86.)
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Konkludentní čin jest takové zachování se, jež není pi'ímo
k. tomu určeno, aby bylo prostředkem k projevu určité právní vůle,
pl"ece však jest to110 způsobu, ze lze z něho podle zkušenosti bezpečně
souditi na onu "ůli; též pouhé mlčení může se za zvláštních okolností
jeviti konkludentním činem. (sr. Dra Heyrovského článek "Konkludentní jednání" v Ottově Sl. Naučném, sv. XIV., str. (09). Úschova
může se konkludentně sjednati na př. tím, že zástayce zaplatí bankéh
zápůjčku na cenné papíry, aniž by jich žádal zpět.
3) Tilsch, Obč. právo, str. 141.
J) Z P ů s o b i los t í k P r á v ů m se vyrozumívá schopnost míti
práva a závazky. Platný práyní řád uznává za způSGbilou k právům
každou osobu (fy:sickou i právnickOU), stanově pouze některá obmezení
takové způsobilosti; pro obor smluvně právní má obmezení způsobi
[·osti k právům potud význam, že řeholník, složivší slavné sliby, nemůže - nchledě k některým výjimkám - nabývati nového jmění jednáními mezi živými (pro jeho dřívější jmění zNdí se soudně opatrovník podle § 182 patentu o řízení nesporném ze dne 9. srpna 1854, čÍs. 208
1', z.) a že sMh z linie nebo reservy jest v době ode dne deserce až do
návratu (resp. zatčení) nezpůsobilý nabývati jmění, které mu ve státním území phpadá dědictvím, odkazem nebG darováním na případ
smrti (§ 208, lit. c) voj. trest. zák. ze dne 15. ledna 1855, Č. 18 ř. z.,
jehož platnost nebyla dotčena novelou ze dne 14. října lB19, Č. 556
Sb. z. a 11.). - Z P li s o bil Ý m k p r á vn í m čin ů m jest pouze ten,
kdo vlastním osobním činem může založiti právo nebo závazek. Za osobu úplně nezpůsobilou k právním činům může platně jednati toliko
její zákonný zástupce (otec, poručník atd.), kdežto částečně nezpúsobilý jedná sice sám, ale pouze tehdy s právním účinkem, schválí-li
jednání zákonný zástupce. Z povahy osob právnických, jako org.anismů
neživSTch, vypl}Tvá, že právní jednání mohou za ně činiti toliko fysické
osohy; které fysicl,é osoby jsou k tomu povolány, urč.uje ústava
novy, nadační listina) dotyčné právnické osoby. ZpůsobUost k právním
činům vykazuje různý obsah podle toho, pro který obor práva (trestního, soukromého atd.) má význam. Ani na poli sGukromého práva
není úprava podmínek zpúsobilosti k právním činům jednotna; nutno
tu rozeznávati způsobilolst k uzavi'ení manžeIství, testovací způsobilost,
smluvní způsobilost. Pro určení smluvní způsobilosti jest pi'edevším
směrodatným § 865 obec. obč. zák. (ve spojitosti s příslušnými ustanoveními rodinného a poručenského práva, jichž se dOVOlává), 1'e'sp., pokud ,se Slovenska a Podkarpatské Rusi týče, uh. zák. čl. XX: 1877 (poručenský zákon); obojí pak cit. normy doznaly změny a sjednocení
zákonem ze dne 23. července 1919, čís. 447 Sb. z. a n. Podle toho jsou
k sjednávání smluv úplně nezpůsobilými: děti do dokončeného sedmého roku, cboh na duchu (zuřiví, šílení a. blbí) a přechodně nephčetní; částe,čná pak nezpůsobilost smluvní v tom se jeví, a) že ne d os pěl í (osoby mezi 7. až 14. rokem: § 21 obec. obč. zák.) nemohou
jednání, jež zavazují obě strany anebo samotného nedoispělce, podstoupiti platně bez ,schválení zákonného zástupce, resp. soudu (§§ 865
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Jak již bylo řečeno, nestačí k platnému vzniku uschosmlouvy prostá dohoda stran o úschově, nýbrž jest
nutno, aby věc byla uschovateli nebo jeho zástupci též skutečně, t. j. z ruky do ruky, odevzdána (h mot n á tra d i c e:
§ 426 obec. obč. zák.; 5) tím uschovatel nabývá detence věci,
jež jest nutna, aby věc mohl opatrovati.

Má-li již uschovatel věc ve své detenci z jiného právního důvodu (na př. jako zástavu, komisní zboží atp.),
ovšem dostačuje, shodnou-li se prostě strany na tom, že
uschovatel ji má nadále definovati jako úschovu. 5a )
Při sjednávání bankovních úschov převládá forma písemná. Důvodem toho jest netoliko princip řádného obchodního vedení, nýbrž též pravidelný zjev, že se současně
sjednává též s m I o u v a o spr á věd e p o s i t a ("úschova
ke správě", tedy smlouva smíšená, jak se o tom vykládá
pod § 2) anebo se úschova kom~inuje se smlou,vou kontokorentní, resp. obstaratelskou (VIZ pozn. 2 k § 2).
Od písemného sjednání uschovací smlouvy, jež jes~
ovšem díspositivní listinou0) - a tudíž, byla-li stranaml
umluvena nísemná forma smlouvy (sr. §§ 884 a 886 obec.
obč. zák. v~ znění §§ 92 regp. 94 nov. III.) bez takové listiny
smlouva neexistuje -, nutno rozeznávati dep o s i t ní
1 i S t,6a) který jest pouze jedním z prúkazních p:rostředk~
ukladrutelový'ch, aby dokázal, že uschovací smliO'uva, přl
padně pouze ústně sjednaná, byla uzavřena.
Depositní list jest tedy pouze listinou průvodní.?)
Formálnímu depositnímu listu se právní povahou
rovná uschovatelem kvitovaný a ukladateli vydaný propis
konsignace odevzdaných cenných papírů (bordereau).8) Po-
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a .233 cit. zák.), leč by se dali najmouti cLo služeb, nebo se zavazovali
v mezích toho, co pílí nabyli (§ 24{) cit. zák. ve znění § 3 nov. III), anebo
leč by i'ádně zapravili dluh pravý a dospělý (§ 1421 cit. zák.); co do
způsobilosti jsou nedospělcům postaveni na roveú řeholníci po slavných slibech potud, že rovněž jSlou nezpůsobilí zavazovati se právlúmi
jednáními; b) že ne zle t i 1 í (osoby od 14. do 21. roku [§ 1 zák. ze dne
23. července 1919, čÍs. 447 Sb. z. a n.], pokud Ise již dříve nestaly plnoletými podle § 252 obec. obč. zák., resp. § 5 cit. zák. čís. 447/19) mohou
též volně nakládati s tím, co jim bylo odevzdáno do vlastnictvÍ k UŽÍvání, a v mezích toho se zavazovati (§§ 151 a 246 obec. obč. zák.); táž
volnost přísluší nezletilcům aspoú 181etým ve ph čině čistých přebytků
jejiCh příjmů, svolí-li k tomu poručenský úřad (§ 3 cit. zák. čís. 447/19);
v témž zásadně rozsahu jako nezletilci jsou ·obmezeni ve smluvní způ
sobilosti soudně prOhlášení marllotratníci (§ 273 obec. obč. zák.),
hluchoněmí pod dobrovolnou kuratelou (§ 275, věta druhá cit. zák.)
a pl'íislušníci řadového vojska nebo zálohy, odsouzení vojenským
soudem podle voj. trestního zák. k smrti anebo k těžkému žaláři, a to
od prohlášení právšoplatného rozsudku do odpykání trestu (§ 45, lit. d)
a §§ 46 a 47 svrchu cit. voj. trestního zák.). (Uherské právo vylmzuje od vylíčených zásad hlavně tu odchylku, že rozeznává nezletilce
pod zákonný věk [mladší 12 let] a nezletilce zákonného věku [od 12.
do 21. roku]; kdežto osoby pod zákonný věk jsou úplno nezpůsobilé
k právním činům vůbec, zmírl1uje se u nezletilců zákonného voku
obmezenÍ smluvní způsobilosti podle stupňů stáh a to v témž rozisalm,
jak se svrchu pod lit. a) a b) uvádí). - Pro bezpečnost právního
obchodu jest nemalého vSrznamu předpis § 4 častěji cit. zák.Čí-s. 447/19,
že nezletilec starší 18 let ručí za veškerou škodu, předistírá-li druhé
smluvní straně zletilost a tato pi'ed sjednáním smlouvy nemohla získati zpráv o pravém stavu. - Zákon druhdy zakazuje a prohlašuje
za neplatná, resp. neúčinná, jednotlivcova právní jednání buď veškerá
anebo jistého druhu, která se týkají jeho majetkových součástek;
mluvi se tu o obmezenÍ disposičn.Í volnosti; tak na pi'.
podle § 379, čÍs. 2 exek. i'. nesmí se pod neplatností zciziti ani zastaviti věc, ztížená soudním zákazem zcizení nebo zastavení; podle
§ 1 konk 1\ (§ 1 konk. zák.) pozbývá úpadc,e vyhlášením konkursu
práva nakládati se jměním, náležejícím do konkursní podstaty; pO.dobné obmezení disposičnÍ volnosti stanoví § 8 vyl'ovn. ř., resp. § 17
ull. min. nal'. čÍs. 4070;1915 M. E. o mimokonk. nuceném vyrovnávacím
l'Ízení. (Prameny: Tilsch, Obč. právo, str. 94-1:24; Krainz 1., str.
140-194; Stubenrauch I, str. 58-65; týž II, str. 17-21; Almási, Ung.
Privatrecht r, str. 48-88).
5) Poněvadž při úschově (a podobně i při zástavě) běží o přeyod
de ten ce věc i (t. j. pouhé faktické moci nad věcí) a nikoliv její
drž by (t. j. de tence spojené s vůli míti věc pro sebe) resp. vlastnictví, nemá tu jako př'evádocí forma smyslu k on s t i t u t P o s es o T ní (§ 428,vě'ba Iprvni 'obec. ohč. 'zák.), jenlž 'v ,t,om 'záleŽÍ. 'že dOls:avadní držitel resp. vlastník (zde by to byl ukladatel) prokazatelným
zpŮisobem dá na jevo vůli, že věc nadále podrží v detenci pno nabyvatele (zde by to byl uschovatel); věc by totiž přes dotčený pl'evodní

al~t zůstala v detenci ukladatelově. Rovněž nepřichází ph depositech
v úvahu tak zv. tradice symbolicl(á ve smyslu § 427 cit. zák.;
na tom ničello nemění že jest možný případ, že by se cenné papíry,
pod uzávěrou se naléz~jící, odevzdaly uschovateli odevzdáním klíčů,
tedy nástrojů" neboť tu ve věci samé běží o skutečné odevzdání
podle"§ 42() cit: zák.
. Randa, Eigentum, str. 307; též Schey, str.
299, pozn. 8).
.
3a) V poslÉ'z dotčených phpildech, kdy se sjednává uschovacl
smlouva o věci, která již jest v uschovatelově detenci, dlužno. r,o~ezn~
vati tento dvojí možný skutkový podklad: 1. Uschovatel detmu]e "ec
jako vlastník, jsa obligačně zavázán ji převésti do ukladaieloya, vlastnictví (tak tomu začalsté bývá Pl'i věci vkomis} 'opaU~né a dosud ~?
vl3istnictví přikazatelova reSl}. ukladatelova neprevedene); v tomto pnpadě zpravidla zavírá smluvní dohoda o úschově v sebe konstitut
posesorní (na rozdíl od případu v pozn. 5. uvedeného jest tu .ovšem
konstituentem uschovatel), v jehož důsledku ukladatel nabývá držby
a vlastnictví věci. kcLežto uschovateli zbývá pouhá detence. - 2.
Uschovatel věc detinuje z jiného obligačního poměru (na pl'. ze
smlouvy o svěl'ení věci jako zástavy), kterýž obligační poměr smlouvě
uschovací předchází; v tomto případě vzniká uschovací smlouva"proměnou dluhu", t. j. prostě již shodným projevem vůle stran, že věc
má býti nadále detinována jako úschova (srv. Schey, str. 299).
") SChey, str. 159.
Ga) Depositní list udává jmenovitou hodnotu (počet kUSŮ), druh,
serie a čísla (jiné rozlišovací známky) a Isplatnost připojených kuponů
cennýcll papírů, jež se odevzdávají do úschovy.
7) Schey, str. 321 a 322.
8) Riesser, str. 40.
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tvrzenkou, kterou podrží uschovatel, jest buď s depositním
listem stejnoobsažná listina vystavená ukladatelem (t. zv.
"depositní prohlášení") anebo stejnopis zmíněné konsignace.
Zákonem uznaná smluvní svoboda umožňuje stranám
nejrůznější úpravu depositního poměru, která vede k tvoření určitě vyhraněných a svými právními důsledky velmi
pronikavě se líšÍcích typů smlouvy uschovací.
Popudem k tvoření různých typů úschovy jest zastupitelnost9) věcí v úschovu odevzdávaných, která vedle no !'má 1 n í p r a v i d e I n é u s c h o v a c í sml o u v y (depositum regulare, gewohnlicher regelmaBiger V1erwahrungsvertrag)l°) připouští též zvláštní odrůdy této (viz níže výklad pod § 5) nebo ú s c h o v u ne p r a v i d e 1 n o u (depositum irregulare, unregelmaBiger Verwahrungsvertrag; viz
níže výklad pod § 6).
Béře-li se pak zřetel na zevnější úpravu, v jaké se věci
odevzdávají, mluví se o ú s c h o v ě o t e vře 11. é (offenes
Depot) a ú s c h o v ě u z a vře n é (verschlossenes Depot),l1)
jak § 966 obec. obč.
rozlišuje.

§ 4.

o
úschova, kterou upravují_ dispositivní zásady l) § 958
a násL obec. obč. zákoníku, se označuje právní vědou jako
obyčejná (normální) pravidelná úschova.
Z těchto zásad jsou pro takovou úschovu zvláště význačn}rmi ty, které určují
postavení uschovatele
k uschované věci, kdežto ostatní jsou více méně společny
jak odrůdám pravidelné úschovy, tak úschově nepravidelné.
") zaJstupitelnýnll jsou věci, při nichž obvykle nezáleží. na individua1itěa které tedy bez újmy oprávněného mohou býti nahraženy
jinými věcmi téhož druhu a množství. Obec. obč. zák. nezná výrazu
"zastupitelnost" 70 ci, směšuje pojem zastupite.lnosti s poimem "zuživatelnosti". Tyto vlastnosti se zhusta stýkají, nejsou však totožnými,
pročež dlužno v jednotlivém případě výkladem zjistiti, co zákon míní
výrazem "zuživatelná věc". Při depositu (vIIz § 959 cit. zák.) arciť záleží na rozlišování zastupitelnosti od nezastupitelnosti a nikoliv zuživatelnosti od nezuživatelnosti: Tilsch, Obě. právo, str. 127; též Schley,
str. 60 a 351, pozn. 3.
JO) Schey, str. 298.
") Riesser, str. 33.
1) tedy smlouvou změnitelné: srv. výklad v § 1, odst. 3.
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Všeobecný ráz řečený~h, zása~ připouští, a~y, mohly
býti v plném rozsahu navazany téz na bankovm uschovu
cenných papírů.
I. Právni postavení uschovatele k uschované věci.

Právní postavení uschovatele k uschované věci určují
ustanovení §§ 958 a 961 obec. obč. zák. takto:
a) u s c h o vat e lne n a b Ý v á a n i v I a s tni c tví,
a n i drž byv ě c i v ú s c 11. o v u pře v z a t é, n Ý b r ž
je st p o u hý m jej í m de ten t o r e m2) (Inhaber).
Z této zásady vyplývá předem ten důležitý důsledek,
ž.e, kdyby uschovatel upadl do konkursu nebo vyrovnání,
přísluší ukladateli práyo, aby uschované cenné papíry byly
mu vydány ze jmění uschovatelova (t. zv. p r á v o vyl uč o va c í: §§ 11a 44 konk. ř., § 42 konk. zák., §§ 11 a 21
vyrovn. ř. a § 18 vyrovn. ř. uh.); není tudíž ukladatel vystaven nebezpečí majetlwvé újmy jako obecný věřitepa)
Dalším nutným důsledkem tohoto poměru jest zásada,
ze všeobecného ustanovení § 1311 obec. obč. zák. vyplývající
a v § 964 téhož zák. nad to výslovně zdůrazněná, že uschovatele zpra vidl a nestíhá nebezpečí náholdné škody n.a
uschované věci; o výjimkách bude pojednáno níže.
Proti svémocnému nakládání uschovatelovu jest ukladatel chráněn trestním zákonem, ježto přivlastnění nebo
zadT.ženÍ svěřené věci je,~t zpronevěrou (§ 183 rak. tTest.
zák.. reSip. § 355 uh. trest. zák.).
Zákon však nepředpisuje uschovateli, jakým způsobem
má naložiti s uschovanou věcí, aby bylo zevně zjevno, že
2)' Detence uschovatelova nemá držeb ní ochrany ani neopravňuje
ke svépomoci proti třetím osobám, tím méně ovšem proti ukladateli,
neboť tento zůstává právním držitelem věci (§§ 344--346 obec. obč.
zák.); nepl"ímo arciť požívá uschovatel ochrany drželmí žalohou a rovněž mu nelze odepříti právo nutné obrany (§ 19 cit. zák.), zavírá-li
ohrožení detence věci v sobě zásah do jeho držební sféry (násilné
nebo lstivé vniknutí do jeho provozovny, domu atp.) aneho útok na
jeho os·obu (viz Schey, str. 310 a další). - Podle návrhu subkomitétu
pro revisi ohč. zákoníka pro Čsl. republiku ("Všeobecná část obč. zákoníka a právo obligační", vyd, II. z r. 1924, str. 48a 165) má býti
§ 961 doplnen ustanovením: "Aby této povinnosti mohl 'dostáti, můž,e
[uschovatel] užíti ž.a.lob, které se přiznávají držiteli (§§ 339, 345 a násl.)";
tím se uschGvateli má poskytnouti poseisorní ochrana v zájmu deponenta, nikoli ovšem proti němu.
a
2 ) Kdyby depot. bylo uschovatelem zastaveno a po zahájení konkursu zcizeno, může ukladatel vindikovati pro sebe výtěžek (arg. § 44,
odst. 2, konk. ř.; viz též nález nejv. s. ze dne 2. července 1880, čÍs.
7342, G.-U.-W. sh. čís. 8038); podobně jest ukladatel chráněn i ve vyrovnávacím řízení uschovatelově (§ 21, odst. 2, vyroVll. ř.).

30

náleží ukladateli, a kterému, a nikoliv do jmění uschovatelova, a tedy aby jednak se předešlo možným omylům
uschovatelovým při nakládání, jednak se usnadnil výkon
vylučovacího práva.
Po této stránce se vžilo, že při bankovní úschově se
pro ,každého jednotlivého ukladatele skládají, buď jeho
veškeré cenné papíry pod spol,ečnou pásku nesoucí jeho
jméno (j e dno t n á ú s c h o v a jed 11. otl i v á, jed no tn é in d i v i du e 1 n í dep o tj, nebo podle druhů pod více
takových pásek; takto druhově srovnaným cenným papírům, jež různým ukladatelům náležejí, se pak vykazuje
společná prostor a (d r u h .o v á ú s ch o v a jed not li v á,
gen e r i c k é dep o t i II d i v i d u e 1 n í).3)
K žádoucÍIDu celkovému přehledu takto provedených
úschov slouží k ni h y dep o s i t n V) především dep os i t ln í k n i h y o s ob n í, které uvádějí u jednoho každého ukladatele papíry pro něho uschované.
Nevyznačují-li tyto knihy čísel a jiných rozlišovacích
známek cenný!ch papírů, řádný přehled toho žádá, aby
v nich bylo poukázáno aspoň na příslušné jiné záznamy
(na pl'. na zápis v primanotě cenných pa,pírů) nebo na
účetní doklad (na pl'. bordereau, na depositní prohlášení
atp.), leč by se dotyčná data vedla ve zvláštní kntze.
Vde p o s i t n í c h k n i h ách věc 11. Ý c h se naopak
vede v evidenci zásoba UScllo,vaných cenných papírů s údajem jmen ukladatelů.
Ovšem průkaz o obsahu individuelního depotu nezůstává obmezen pouze na zápisy v obchodních knihách
uschovatelových, nýbrž podává se též z depotního listu
(sr. výklad pod § 3), který ariCÍt' při takovém depotu uvádí
čísla cenných papírů. Tento údaj čísel jest rozhodující
okolností, z,e které nutno, usuzovati, že smluvní s;trany
měly v úmyslu uzavříti obyčejnou pravidelnou smlouvou
uschovací.
b) Uschovatel zásadně nemá práva, užívat i věc i, k t e r o u pře v z a. 1 v ú s c h o v u.
Jak již však bylo výše pod §2, Ht. b) vyloženo, pojem
uschovad ,Sim1ouvy toho nevylučuje, aby (lllS!cihJO!vatel byl
smluvně olpTávněn užíti věci jisltým způsobem (Ina pl', k výkonu hla,sovadch práv z uSlchovaných lakcií) , který při
pravidelné úschově arcH' nesmí míti v zápěti újmu uikladja;telova vla:s,tnictvL
3) Výhody druhové úsehovy i'ednotlivé j:s,ou průzračné
teeh ke správě, pováží-li se na př. pracovní úspora ph
kuponů.

4) Srl'. Reiseh 1., str. 189 a 191 a
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representanti takové osoby (na př. členové představenstva,
ředitelé atp.) a zřízenci jimi k tomu ustanovení.
Přenechá-li uschovatel detenci a opatrování sobě svě
Í'ené věcí třetímu - tento má pak p:roti uschovateli sám
postavení uschovatele - mluvíme o pod ú s c h o v ě (subdeposici nebo substituci při úschově) a onoho třetího nazývám.e pod u s c h o vat e 1 e m.
Dá-li uschovatel věc do podúschovy, není tím zproštěn
povinnosti ji opatrovati, nýbrž jest zavázán dozírati na
řádné provádění úschovy poduschovatelem a tedy pečo
vati o to, aby, jak toho předpis § 962 obec. obč. zák. vyžaduje, bylo vrácení věci kdykoliv možným. IO )
Co do podmínek uschovatelova ručení dlužno rozeznávati, zdali dal věc do podúschovy s,e svolením ukladatele
neb z nutné potřeby, čili nic; v prve dotčených případech,
t. zv. "oprávněné" podúschovy, zodpovídá totiž· uschovatel
jen za vinu ve volbě poduschovatele, kdežto při podúschově
"ne,oprávněné" i za náhodu, která při tom věc postihla
(§ 965 obec. obč. zák.)Y)
Soudní praxe uznává, že ukladatel má právo žádati
o sdělení místa, kde jeho depot jest uschováno. 12 )
O podúschově arciť nelze mluviti, vydá-li uschovatel
se souhlasem ukladatele věc jinému v úschovu, při čemž
z vůle stran se má dosavádní uschovací poměr zrušiti.
b) Z výše uvedných zásad se podává pravidlo, též
v § 961 přím.o vyslovené, že při pravidelné (nm:ll1.álil1í)
úschově jest u s c h
vat e 1 p o v in e n v r á t i t i u k 1 ad a tel i (případně jeho řádně vykázanému zmocněnci nebo
právnímu nástupci) t o u ž věc (species), v té m ž s t a v u,
v j a k é m j i pře v z a 1, a s veš k e l' Ý m pří r ů s t k e m.
pr'i bankovní úschově cienných papírů t. zv. hromadnýd1. (viz "Úvod"), to znamená, že musejí býti vráceny kusy
těchže čísel nebo případných jiných rozlišovacích známek,13) dále že ukladatel má právo též na vrácení pří
slušenství,H) totiž talonú a kuponú, které byl s kmeno1vým

papírem (pláštěm)15) složil. Byla-li ovšem sjednána úschova
ke správě, ztenčuje se nárok na vrácení příslušenství in
natura o kupony, které byly při splatnosti zpeněženy.
Nemůže-li uschovatel dostáti vůbec anebo úplně své
povinnosti vrátiti věc pro její zkázu fysickou (na př. požárem) nebo právní (na př. odcizením), platí zásada, ž,e náhoda jej vůbec zprošťuje závaznosti k jakékoliv náhradě,
a to i tehdy, když by byl mohl svěřenou věc zachrániti
obětí vlastní, byť méně cenné věci (§ 964 obec. obě. zák.);
je-li však us,chova-tel v prodlení s vrácením věci, zodpovídá
za každou, i nahodilou škodu, která by ji nebyla u ukla·datele stihla (§ 965 cit. zák.); kromě tohoto a již dříve zmíněného případu ručení za náhodu (při nedovoleném užití
věci a neoprávněné její podúschově) jest uschovatel práv
ze škody, kterou věc utrpěla, toliko podle všeobecnýdl,
níže pod e) rozvedených zásad o náhradě škodě.
Kdežto při otevřlených úschovách jest uschovatelovo risiko náhrady škody v celku předem určitelné a má svůj
důvod v zavinění jeho nebo osob, za kte,ré ručí, není tomu
tak při úschovách uzavřených, kdy zákon (§ 966 cit. zák.)
připouští, aby ukladatel, jemuž se vrátí takové depot s porušenou Ulzávěrou, nebo jehož takové depot stihla zkáza,
určil přísahou svou škodu. Toto risiko obmezuje pouze
úvaha soudcova o pravděpodobnosti tvrzení ukladatelova
a možnost daná uschovateli, aby vedl protidůkaz o tom,
že závěra byla porušena bez jeho viny. lG)
Nedošlo-li k jiné úmluvě o místě, kde má býti uschovaná vě,c vrácena, platí pro bankovní úschovy zásada, že
ukladatel si ji má vybrati v závodě, resp. bydlišti uschovatelově (a.rg. čl. 324, §§ 322 a 323 obch. zák.) ;17) to se též
srovnává s charakteristickou povahou restitučního závazku
uscnov,atelova jako dluhu výběrného (Holschuld).18)19)
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10)

Schey, str. 309; Krainz II, str. 248.

11) Viz níže výklad pod lit. e) a

předchozí

pozn. 6.

12) Viz rozh. nejv. s. ze dne 24. září 1891, cit. na str. 513 Scheyova

vydání obec. obč. zák. z r. 1916.
13) Určování totožnosti hromadně vydaného cenného papíru výlučně jinou rozlišovací známkou než číslem (na př. písmenou) jest sice
možno, ale u nás se v praxi nevyskytuje. Naproti tomu nejsou vzácnými pl'ípady, že nutno takový papír individualisovati současně jak
čí-slem, tak písmenou, rozvrhuje-li ,S-3 totiž emise na serie písmenami
označené a phcházejí-li uvniti' každé serie táž čísla.
14) Krainz I, str. 238, Schey, str. 319.
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i5) Právní věda IstavÍ proti sobě pojem km e n o v é ho (hlavního)
cen n é hop a p í r u na jedné a ve dle j š í hop a pí r u na straně
druhé. Pro toto rozlišování jest směrodatným, že v kmenový papír
(plášť) jest inkorpol'ováno právo, z něhož vyplývají nároky na opětující
se plnění, kdežto vedlejší papír (kupony) jsou listiny, vykazující právo
na. výběr takového jednotlivého plnění; talon pak jest listina povahy
nedokonalého cenného papíru majiteli svědčícího, která opravňuje
k odběru dotčených nových vedlejších cenných papírů; viz Piska, str.
295,296,307 a 308; též "Úvod".
16) Ustanovení § 966 se jeví celkem zastaralým s ohledem na § 273
dv. ř. s., resp. § 271 uh. civ. ř. S.
17) Použití cit. zák. ustanovení na bankovní úschovy jest odůyod
něno čl. 277, resp. § 264 obeh. zák.
18) Schey, str. 319.
19) Dlu'hem Y)~'hěrnÝ1m VYll',o:zumí-váme, mUisÍ-li yčhtel přijíti sám
k dlužníkovi pra plnění; opakem jest dluh doručný (Bringsc~uld).
]
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c) Byť by byla smluvena doba úschovy, jest u s c h ovat e 1 povinen vrátiti u schovanou věc, k d yk o 1 i v li k 1 a dat e 1 oje jív r á cen í po ž á d á; uSichovatel může ovšem požadovati náhradu škody, která mu
z pfedóasného "\'1J.'ácení vzešla (§§ 962 a 963 ohec. ob'č. zák.).20)
Prodlévá-li uschovatel s vrácením věci, jednak ručí
i za náhodu, která by ji nebyla u ukladatele stihla, jednak
jest pro porušení smluvní povinnosti zavázán k náhradě
škody (§§ 1295,21) 1323 a 1324 obec. obč. zák., resp. čl. 283
a § 272 obch. zák.).

vidla nečiní výjimku ani výše rozvedené případy § 965 obele.
obč. zák. (protiprávní užívání úschovy, neoprávněná podúschova a prodlení s vrácením úschovy), nehoť náhoda
jest tu následkem - třeba jen nepřímým - jeho zavinění
(§ 1311, věta druhá cit. zák.)24)
Ze škody třetími osobami zaviněné jest uschovatel podle všeobecných zásad zpravidla jen tehdy prá!v, lze-li mu
přičísti byť jen vzdálenou vinu na zavinění těchlto :0IS0rb;
takto ručí za poduschovatele při oprávněné substituci,
neboť za jeho zavinění jen potud zodpovídá, pokud mu lze
přikládati vinu pří jeho výběru (§ 1315 a anal. § 1010, věty
druhé obec. obč. zák.); stejně ručÍ, použil-li neschopné nebo
nebezpečné osoby k obstarání svých věcí, za škodu, kterou
v této své č1nno,sti z.působ'i'lIa (cit. § 1325). Sem o,st'atně slpadají též přípa(ly povinnosti k náhradě škody z deliktu (krá.
deže, vloupání atp.) kohokoliv třetího, umožněné tím, že
uschovatel zanedbal náležitou péči (na př. ul:ožením úschovy (lo Ichatrné schránky); takového ručení není uschovatel
ani tehdy prost, je-li ukladatel v prodlení s převzetím
ú,SChovy.24a)
Výjimiečně z'Ůdpovídá uschovatel za zaVInění CÍiz,Í, ač
mu nelze při tom ani vzdálené viny přičítati; tak podle všeobecného pí'edpisu § 1313 a) cit. zák. ručí na základě pouhého poměru zaměstnavatelského za každou, byť i deliktem,24b) ,avšak ,při výkonu služby 25) způsobenou škodu svými
zřízenci právě tak, jako kdyby ji sám byl zavinil; rozdílu
nečiní, jednal-li zřízenec podle příkazu či proti němu;25a)
ve stejné míře, jak se všeobecně uznává,26) postihuje ru-

d) Naproti tomu uschovatel v zásadě nemá
p r á v,a věc v ú s c II o v u m u s věř e n o u pře dčasně
vrátiti.
Za výjimku z této zásady uznává zákon jedině případy,
kdy nepředvídaná okolnost buď uschovateli znemožňuje
další bezpečnou úschovu, anebo kdy další úschova by byla
na vlastní jeho újmu (§ 962 obec. obě. zák.).
Odepírá-li ukladatel v těchto případech předčasné při
jetí věci, U'ználvá sle pí'ípustným, aby uscho,vatel složil ji
k soudItI a,neibo ji 'Odevzdal v podúschovu. 22 )
e) Výše byly uvedeny jednotlivé případy, ktdy u s c h 0vatel jest povinen ukladateli náhradou
š k o d y pro neplnění nebo nepořádné plnění svých smluvnich povinností.
Ručení za takovou škodu nastupuje v konkl'etním pří
padě ovšlem jen tehdy, jsou-li tu splněny všeobecné podmínky, . za kterých povinnost k náhradě škody vzniká
(§§ 1293 a násl. obec. obč. zák.), zejména tehdy, lze-li uschovateli vyčísti zavinění škody; za vinu se mu přičítá zanedbání náležité péče, jejíž mírou v depositním obchodu jest
podle zákona (čl. 282, § 271 obch. zák.) péče řáidného kupce. 23 )
Samozřejmě zodpovídá uschovatel též za škodu, kterou při
vodil úmyslně a chtěně svým chováním odporujícím právu
anebo se příčícím dobrým mravům, z,ejména zneuživ zlomyslně svého práva (§ 1294, věta třetí, § 1295, odst. 2, obec.
obč. zák., tento § ve znění § 154 no'v. III).
Za škodu náhodnou, t. j. takovou, která vzešla přes vynlaložení náležité péče,23a) uschovatel neiručÍ; z tohoto pir:aKrainz II, str. 247.
Ye znění § 154, nov. ur.
Schey, str. 318.
Viz výše pozn. 9 a výklad v § 19, A n.
2a a ) Srv. rozh. nejv. s. ze dne 30. ledna 18tH, cit. na str. 689
Scheyova vyd. obč. zák. z r. 1916.
20)
21)
22)
23)

24) Podle Randy (,,0 závazcích k náhradé skody", str. 26) možno
v takov}'ch pHpadech "přivoděné náhody" (casus mixtus) mluviti
o zodpovědností za škodu jen tehdy, je-li tu jistá souvÍlsIost mezi činem
a nahodilou škodou. Tento Randův názor došel uznání v "Návrhu sub},:·omi:tétu (dl'. Kr.čmái')·· tímzpůso'bem, že v § 965 ·se umo'ŽĎwie Uls'chovateli důkaz, že by nahodilá škoda byla í jinak uschovanou věc postihla (srv. str. 49 a 166 cH. díla).
Ua) Viz rozh. nejv. s. ze dne 19. prosince 1922, Váž. sb. čís. 2114.
24b) Srv. v}Tvody Randovy na str. 34 a násl. jeho,. v předešl. pozn.
24 cit. spisu.
25) Viz však též judikáty citované v pOHL 2 k § 1313 Scheyova
vydání obec. obč. zák. z r. 1916, jež vyslovují zásadu, že zaměs,tnavatel
jest povinen nahraditi škodu, kterou způsobilo jednání pomócníků
třebas nesouvisející přímo s jich prací.
20 a ) Podaná interpretace § 1313a) kryje se s výkladem podaným
na str. 170 "Návrhu subkomitétu (dr. WeislS)". Srv. též rozh. nejv. s.
ze dne 31. ledna 1922, Váž. sb. Č:iIS. 1458, vyslovivší zásadu, že banka
ruč~ klientovi za škodu vzešlou tím, že :úřednictvo rn:'Ušilo služební
po,vmnost.
26) Výslovného všeobecného zákonného ustanovení o ručení hromadných osob za škodu jejich representanty způsobenou není, takové
ručení se však všeobecně uznává
(Randa ,.0 závazcích k náhradě
]'
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čení akciové banky, záložny a jiné hromadné osoby za
škodu, kterou zpúsobili v oboru své púsobnosti jejich zákonní nebo podle stanov zřízení zástupci neb orgánové (čle
nové správní rady, ředitelství atp.) a těmito ustanovení
zřízenci. 27)
Co se zpúsobu náhrady škody týče, má v prvé l'adě
místo náhrada naturální (za ztracené efekty jiné efekty
téhož druhu); není-li však taková náhrada dobře možna,
odčiňuje se škoda penězi (§ 1323 obec. obč. zák.).
Pro otázku, v jakém objemu má býti škoda při bankovních úschovách nalu'azena, jest dúležitým ustanovení
čl. 283, iresp. § 272 oibch. zák., podle něhož, není-li tu jiné
dohody, náhrada zahrnuje nejen skutečnou škodu (úbytek
na jmění: damnum emergens), nýbrž i ušlý zisk (prospěch
při pravidelném běhu věcí pravděpodobně dosažitelný:
lucrum ce3lslans) bez ro!Zdílu stupně zavinění; míra viny
přichálzí v úvahu toliko při hodnocení šk,ody:~?7a) ZiPŮSO
bno,~li škodJu na úschově pouze menší nedopatření, hral(lj
se pouze prostřední, obecná cena odhadní (§ 1332 obec.
občan. zák'0!I1a), při hrubé nedbalo,sti nebo zlém úmyslu
mimořádná (zlvláštní) cena, a byla-li škoda zpúsobena činem
trestnýan, ze i8:véViole nebo ze škodoHbosti, má se l1ahr~:t!di,ti
nejen c,ena obecná, případně zvláštní, nýbrž též cena zvláštního zalíbení (§ 1331 cit. zák.).28)
Povinnost uschovatelova k náhradě škody se uplati'íuje
žalobou ze smlouvy uschovací (žalobou ze smlouvy o' náhradu, Contractsklage auf Schadlosha1tung), vždyť jde
o pouhou změnu smluvních závazků uschovatele (arg. § 912
cit. zák.).
Ukladatel může však případně nastupovati proti uSlchovateU též žalobou opírající se o závazek z činu nedovoleného (žalobou z odškodnění, Entschadigungs1:lage, actio
ex delicto). 29)
.
Běží tu o žaloby ze zcela rozdílného právního důvodu,
vyžadující odlišného opodstatnění a podléhající přímo

škody", str. 33 a násl.). Tomuto právnímu přesvědčení činí za dost
"Návrh subkomitétu (dr. \Vei'ss)", str. 69, vsunutím druhého odst. do
§ 1313 toho,to znění: "Hromadné OIsoby ručí za škodu způsobenou zákonnými nebo podle stanov zřízenými zástupci neb'orgány v jejich pů
sobnosti 'stejně jako fysické osoby".
27) Viz Scheyovo vydání obec. obč. zák z r. 1916, pozn. la) k § 1313.
27 a ) Viz rozh. nejv. s. ze dne 11. dubna 1922, Váž. sb. čís, 1616
a tamže dovoláyanou literaturu.
28) Srv. Staub-Pisko II, str. 60/1.; Pislw, str. 1.58; též Randa ,,0 závazcích k náhradě škody", str. 91.
29) Srv. právě cit. Randúv spis, str. 117.

§ 4.

37

protichúdným zásadám o rozvržení průvodního břemene. 3D )
ze smlouvy totiž postačí ukladateli dokázati
toliko vznik závazku (existenci smlouvy) a, pokud možno,
vj'Tši škody,31) kdežto na uschovateli jest, aby prokázal svou
nevinu (arg. § 1298 obec. obč. zák.), musí tedy prokázati, že
př'es vynaloženi náležité píle a pozornosti nemohl škodlivých účinků odvrátiti; nastupuje-li však ukladatel žalobou
z odškodnění, musí prokazovati veškeré předpoklady vzniku uschovatelova závazku k náhradě škody z činu nedovoleného: bezprávnost činu, pokud 1l1.ožno svou majetkovou
škodu, příčinnou souvislost mezi činem a škodou a vinu
uschovatelovu (arg. § 1296 cÍt. zák.).
Podle všeobecného ustanovení § 1489 obec. obč. zák. 3a )
o promlčení žalob o náhradu škody, běží jak pro žalobu ze
smlouvy, tak pro žalobu z deliktu tří-, resp. 30Jetá lhůta promlčecí; to platí be,zvýhradně pro ty žalOby, jež mají z'a přerd
mět náhradu škody "pro nevrácení úschovy",34) kdežto,
žaluje-li ukladatel po převzetí úschovy uschovatele o náhradu škody zaviněné nedostat'ečným opatrováním, před
pokládá se kromě toho, že ještě neprošla 30dennÍ preklusiv'llí 34a ) lhůta stanovená v § 967 cit. zák. 35 )
Při žalobě

III. Práva uschovatelova,

Nebylo-li jinak smluveno, múže uschovatel podle § 967
a 969 obec. obč. zák. uplati'íovati vúči ukladateli tyto náľoky:
.
a) n á r o k 11. a n á hra d u š k o d y, kterou mu ukladatel způsobil buď svou vinou, zejména otálel-li s předčas_,
30) .Lze-li průvodní bhmě smluyně př'e>sunoutí, jest spoma
::itaub-PIsko II, str. 60, pozn. 2).
.
,31) Prův~az ? Y,:rš~ škody není nezbyt~ě nutný vzhledem k § 273
ClV. r. s., pnpoustejlClmU, aby soudce nahradu škody určil volným
uv~žením v případech, kdy sice jest jisto, že žalobci náhrada ])řísluší,
a','sak tOl?~,to ~~lze vůbec ane,bo jen s nepoměrnými obtížemi provésti
dukaz o JeJI VySl; srv. obdobne ustanovem § 271 uh. civ. l'.IS.
32) Srv. Randův v pozn. 28 cit. spis .. str. 14-33; též Stubenráuch
II, str. 647; takovéto rozvržení průvodního hi'emene ve sporech o náhradu škKldy odpovídá též principielnímu nazírání uh. procesního práva
('srv. 269 uh. civ. ř. s.).
33) Ve znění § 196 nov. III.
34) Srv. Scheyovo vydání obec. obč. zák. z r. 1916 pozn. 2 k § 967.
,
3"a)
preklusivní:.h lhůtách mluvíme tehdy, je'-li nějaké právo
zakonem ohmezeno na JIstou dobu anebo musí-li do určité doby nastati
jistá událos,t (výtka, oznámení), ahy právo zůstalo zachováno Takové
lI;tůty lze, zpr~YÍdla. sm~.uvní dohydou, prOdloužiti, což u lhůt iJromlče.
Clch !lem mozne (VIZ 1118Ch, Obl'. pravo, str. 184),
.
05) Srv. Schey, str. 340 a s tím souvisl}'- --S-klad na str. 247 a násl.

°
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ným pHjetím deposita, ač bylo odúvodněno, nebo naléhal-li
na předčasné jeho vrácení (§ 962 obč. zák.).
Co ,do zpúsobu, objemu a procesního uplatl10vání ukladatelova závazku k náhradě škody, platí obdobně zásady
svrchu pod II, lit. e) rozvedené; rovněž i zde platí, co tamže
bylo řečeno o podmínkách vzniku povinnosti k náhradě
škody, přirozeně ovšem vyjímajíc obdobné použití zásad
platných pro uschovatelovo ručení za náhodu; další podstatnou odchylkou jest, že pramenem škody zde múže býti
nedostatek péče řádného kupce pouze tehdy, je-li sjednání
uscho'vací smlouvy i pro ukladatele obchodem (čl. 282 ve
spojení se čl. 273, resp. §§ 271 a 260 obch. zák.) , tedy zpravidla, je-li ukladatelem ban.kéř; jinak padá - kromě zlého
úmyslu ovšem - v úvahu opominutí obyčejné či normální
pozornoiSti lidské ve smyslu § 1279 obec. obč.. zák. 36 )
Hledk k tomu, že ukladat'el jest za,vázán k zapravení
pelněžitých částek (viz níže ,plOd b) a cl1, platí, co Sle ::.~:i~
1u~ady týče, § 1333 obe,c. obč, zák., zavazující toho, kdJo pr.odlením t,akového plnění způsobil škodu, k z.aplacení úrloků
v míře zákonem s,tanOlvené,37) pokud smlouv,a výše úroIwvé jiil1iak neurčila;

jen tehdy a jen potud, kdy a pokud jím d'6púsitum jest
v době vrácení. S9 )
Zvláštní druh náhradního nároku vzchází uschovateli
ze zákona v případě, kdy v nouzi obětoval vlastní hodnoty
k záchraně deposita.
Poněv;a!ďž mu zákon povinnosti k takové oběti neukládá (§ 9640be c. ohě. zák.; sr. též s'vrchu II, lit. bl, č. 1),
jest tento náhradní nárok co do rozsahu obmezen - múžeť
se požadovati pouze přiměřená náhrada a nikoliv plná hodnota obětovaných věcí - a podmíněn výsledkem, takže nemá místa při marné oběti,4°)
c) Konečně i bez smluvního ujednání má u s c h ovat e 1, kter)T po živnostensku provozuje depositní obchod,
n á l' o k n a u s c h o va c í od měn u jak podLe obec. obč.
z,ákoníka (§ 969), tak podle obchodního zákona (čl. 290
a § 284) a to ve výši místních obvyklých saz€b; tato odměna
bývá zpravidla zahrnuta v depositní poplatek.
d) Zákon (§ 1440 obec. obč. zák.)41) vylučuje právOl uschovatele uplatl10vati svou vlastní pohledávku za ukladatelem
proti nároku tohoto na vrácení deposita a docíliti tudíž zrušení svého restitučního závazku od poč ten í m (k o mpen s a c í).
Tato zásada, jejíž platnost ovšem může býti smluvní
dohodou stran vyloučena,42) má při ús!chově cenných papírů
praktický význam pouze pro náhradní nárok ukladatelův
(:sr. výklad sv,rchu pod II, lit. b)); jest totiž kompensa,ce
s nárokem na vrácení deposita in specie zpravidla vyloučena již předpis!em § 1438 obec. obě. zák., který pro za,počí
tatelnost protipohledávek stanovÍ podmínkou, že jsou stejnorodé.
e) Otázku, zdali uschovateli přísluší ze zákona 43 ) z adrž o v a c i (1' e ten Činí) právo k depositu, zodpovídá
obecný občanský zákoník záporně (§§ 471 a 1440),44) a tudíž
odepírá uschovateli i pro pohledávky s úschovou souvislé
(viz výše lit. a) až cl) výhodu, že by mohl býti o.dsouzen
k vrácení věci pouze proti plnění ukladatelově z ručky do

38

b) n á l' Ol k n a n á hra d u ú tra t, vynaložených
k udržení deposita (nutné náklady), anebo k rozmnožení
trvalých užitkú z něhOl (užitečné náklady).
Mezi nutné náklady náležející především útraty vzešlé
uschovateli z plnění vedlejších povinností, které vzal na
sebe při sjednávání uschovací smlouvy (na pí'. při úschově
ke s'právě), a,č-H nebyly již paušálně zahrnuty do úplaty za
úschovu (depositního poplatku).38)
Kdežto náklad nutný musí býti uschovateli nahrazen
bezpodmínečně, t. j. bez ohledu na docílený výsledek, platí
pro užitečný náklad zásada, že nárok naň lze uplatňovati

°

36) Sr. Randa ,,0 záxazeích k náhradě škody", str. 24/5.
t!om,
že i povinnost k náhradě škody ex mora accipiendi předp'Okládá zavinění věřitelovo (zde ukladatelovo), viz Stubenrauch II, sltr. 840/1. Škoda, způsobená uschovateli naléháním na předčasné vrácení deposita, může za,čalsté prakticky míti svůj pramen ve zlomyslném
a dobrým mravům se pÍ'Íčícím :zneužití práva (§ 1295, odst. 2. 'Obec. obč.
zák. ve znění nov. HL) ukladatelova, aby mu depositum bylo kdykoliv vráceno.
37) Vzhledem ke čl. 277, resp. § 264 obch. zák. pť'1jde při banko vnich úschovách vždy o zákonné úroky podle práva obchodního; tyto
obnášejí 6% (čl. 287 obch. zák.), na Slo'vensku pak a y Podkarpa.tské
Rusi 5% (§ 1 uh. zák. čl. XXXV: 1895 a § 1 uh. zák. čl. XXXVI: 1895,
kterýmiž předpisy byl pozméněn § 281 uh. obeh. zák., stanovící 6%
zákonnou úrokovou míru).
38) Schey, str. 326 a 327.

39

hodnotnější

1

ručky.

SChey, s'tr. 327 a 328.
SChey, str. 327; Krainz II, str. 249.
Ve znění § 53 nov. III.
Cit §§ jsou normou dispositivní: viz Schey, stl'. :374.
Na rozdíl od dob r o vol n é h o za.držovacího práva., na němž
se strany smluvily, a od s o u d c o v s k é h o zadržovacího práT a, jež
se opírá o pl"ozatímní opatření podle § 382, Č. 3 exek. řádu: sr. Krainz
I. ,str. 452.
.
44) Ve 'zně:ní § 52 :reISlp. § 53 'HOV. III.
39)
40)
41)
-'2)
43)
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V oboru obchodního ptl:á va rakouského i uherského se
však uznává v obsáhlé míře t. zv. k u pec k é P r á voz adrž o v a c í (čl. 313 až 316, §§ 309 a 310 obch. zál':..).
Oba řečené právní systémy upravují obsah tohoto práva
jednotně, přiznávajíce věřiteli jak oiprávnění dluŽiníkovu
věc do svého uspokojení zadržovati, tak se z ní uspokojiti.
Dosti podstatné odchylky se však jeví v podmínkách
vzniku kupeckého zadržovacího práva. Poměrnou strohost
zásad rakouského obchodního zákoníka vyrovnává do jisté
míry privilegium, jehož podll€. ministerského nařízení ze
dne 28. října 1865, čÍs. 110 ř. z. požívají ústavy, provozující
úvěirní obchody a jsoucí pod státním dozo-rem 45 ) (níže zkráceně "úvěrní ústa vy" zvané); pro Bankovní úřad ministerstva financí platí zvláštní předpis § 6 vládního nařízení ze
dne 12. května 1919, čís. 246 Sb. z. a [1. (viz též § 65 zári.. ze
dne 14. dubna 1920, čÍs. 347 Sb. z. a n., mající význam pro
Ná:rodní banku Čelskoisl(wenskou).
Naváží-li se tyto normy na bankovní úschovy, jichž samotná povaha plní zákonnou podmínku, že zadržující
uschovatel jest kupcem ve smyslu obchodního práv(46 ) a že
zadržovaná věc se dostala do jeho detence s vůlí dlužníka,
možno vysloviti pro v z n i k zadržovacího práva uschovatelova tyto zásady:
1. ukladatel musí býti vlastníkem deposita a, to v době,
kdy retlenónÍ pirávo vzniklo ;47) ve prolS,pěch úvěrních ústaNu
platí výjimka, že postačí jejich dobrá víra v ukladatelovo
vlastnictví;
2. ukladatel musí býti kupcem ve smyslu obchodního
práva; této podmínky vyžaduje § 309 obch. zák. pouze tehdy,
uplati'íuje-li se retenční právo pro nesplatnou pohledávku;
pro úvěrní ústavy ani toto obmezení neplatí.
3. Pohledávka, pro kterou se uplati'íuje retenční p:rávo,
nemusí bÝlti ani peněžní, mni s úschovou sOiUvislá [S1'. výše
plOd lit. a) a,ž cll, žádá se však, aby vzešla z obchodu ve
smyslu obchodního práva. 48 )

Rakouské právo (čL 313, odst. 1. obeh. zák.) dokonce
Idvoustrannost 49 ) a přímé sjednání takového obchodu mezi věřitelem a dlužníkem, uherské pak (§ 309,
odst. 2.) výjimečně a jedině dvoustrannost tehdy, není-li pohledávka, pro kt,erou se zadržuje, splatná. Úvěrní ústavy
mohou naproti tomu zadržovati i pro pohledávky, které
z obchodu nevznikly.
4. Dále musí býti taková pohledávka splatnou, leč by se
stal dlužník nejistým, upadnuv do konkursu, zastavív
platy, nebo tím, že na jeho jmění byla marně vedena
exekuce.
5. Přes to, že veškeiré výše uvedené předpoklady jsou
splněny, nevzniká zadržovací právo uschovateli, který pře
vzal záv~zek k určité disposicPO) s depositem anebo kterému
takovou disposici ukladatel uložil před nebo při odevzdání
věci; tato zásada však neplatí, jestližl8 se ukladatel stal nejistým dlužníkem teprve po převzretí takového závazku nebo
deposita anebo se po té uschovatel o jeho nejistotě dověděl.
Zadržovací právo uscllOivatelovo z a n i k á, byl-li ukladatelem včas jinak zajištěn anebo ztratil~li ať dobrovolně,
a ť nedobrovolně možnost nakláldati huď přímo nebo nepřímo s depositem. Uznává se, že disposiční moci neztrácí
věřitel tehdy, jestliže věc pro něho drží tři etí,51) pročež
možno přiznati uschovateli retenční Pl'ávo i v případě suhstituce [Sil'. výše výklad plOd II, lit. a)].
Jak již výše hylo řiečeno, nevyčerpává Sle o b s ah r eten ční hop r á vak up e c k é h o pouhým oprávněním
věc dlužníkovu zadržovati, nýbrž náleží k němu též právo

45) Státní dozor nad pen<"žními ús,tavy upravují: S 22 spolkového
zákona ze dne 26. listopadu 1852, čís. 253 ř. z. a jej interpretující rozhodnutí ze dne 18. února 1857, intimované notou mini,sterstva vnitra
ze dne 17. bi'ezna 1857, čís. 1876; S 18 spořitelního zák. ze dne 14. dubna 1920, č~s. 302 Sb. z. a n. a S 6 vlád. nařízení ze d...'1e 27. července 1920,
ČÍS. 465 Sb. z. a n.; podstatně jiného významu jest přímý státní doznl'
zav,edený podle S 3 zákona o pi'Íročí ze dne 10. lijna 1924, čís. 240
Sb. z. a n.
46) Viz výše ,.,lJvOd" pozn. 1.
47) Staub-Pisko, II, str. 1;)4. Sr. též kur. rozh. čÍs. 803/1903, Jez
rovněž vyslovuje princip, že ani bezelstnost zadržovateli neprospívá.
48) Ob c hod e m ve smylSlu obch. práva vyrozumíváme právní
jednání spadající pod případy vytčené ye čl. 271-273 obcb, zák. anebo
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se jevící buď jako jednání t. zv.hursovní podle zák. ze dne 1. dubna 1875, čís. 67. j\ Z., buď jako jednání ,skladištní podle zák. ze dne 28.
dubna 1889, čís. 64 j'. z. (sr. článek Dra Herrmanna:Otavrského "Obchod"
v Ottově Slovníku Naučném, sv. XVIII). - Hledíc k tomu, že o jednáních skladištních se zmiňuje S 259, čís. 4 uh. obell. zák. a dále, že
uherská judikatura l'adila též bursovní jednání mezi obchody ve smyslu S 260 cit. zák. (sr. rozh. budapeštské tabule čÍJs,. 3933/1883), m:ožno
"obchod" ve smyslu uherského ob ch. práva obdobně definovati jako
právní jednání spad.ající pod pl'ípady, které uvádějí SS 258-260 uh.
obeh. zák.
49) Obchodem d y o u str a 11 n Ý m se vyro'zum.ívá. obchodní jednání, jež jeist "obchodem" s hlediska obou smluvních stran a nikoliv
se zřetelem k toliko Jedné straně, kdy se mluví o obchodu jed 11 o str a n 11 é m (viz Pisko, str. 43).
50) Pod závazek uschoyatele k určité disposici nespadá arciť povinnost uschovatelova vrátiti depositum (viz výše výkl&d pod II, lit. bl,
nýbrž nutno takovou disposicí vyrozumívati zvláštní, pro ten který
pl'ípad smluvené nebo ukladatelem určené zvláštní nakládání, na př.
vydání deposita tl'etí osobě: sr. též Staub-Pi:sko II, str. 156 a 157.
51) Sr. Siaub-Pisko II, str. 155, 156 a 157.
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na prúdej její a na přednostní uspokojení se věřirtele z docílené prodejní ceny.
Oprávnění k zadržení depasita uplatl1uje se námitkau
proti ukladatelavě náraku na jeho vrácení, aprávněni
k pradeji pak žalobou na pavolení prodeje, pro kterouž žalobu jest místně příslušný soud zadržujícího, tedy uschovatelův (čl. 31552 ) a § 310 abch. zák).
Sorwd určí způsíob prodeje, zpravidla nařídí veřejný
prodej, aTCiť že může přípustiti též prodej z volné ruky. 53)
Této výhodné právní situace nezbavuje zadržujícího
uschovatele ani kankurs nebo vyrovnání ukladatelaiVo, ježto.
zákon (§ 10, odst. 2 konk. řádu, § 10, odst. 2 vyl'ovn. ř.) zaručuje zadržujíómu věřiteli vúbee postavení věřitele zástavního, tedy oddělné uspokojení. Co by případně po jeho uspakojení z věci přebývalo, náleží kankursnÍ podstatě (§ 48
konk. ř., § 52 konk. zák. a § 310, odst. 2 ob ch .. zák); kdyby
naopak zadržující uschavatel nebyl plně uspokojen, pak
konkuruje co do neuspokojené částky s obecnými věřiteli
ukladatele.
Zákon sice ukládá zadržujícímu, aby před výkonenl 1'etenčnilio plráva vyroL'lrUJl.l1ěl neprodleně dlužník1a, avšak
opo[Il~nu:tÍ této povinnoisti nemaří retenčního práva, nýbrž
zaiVazuje LZladirŽuj:fcího pouze k náhradě šk,ody.54)
Ve výkonu retenčního práva nemůže býti zadržuj:fcíil:Ušen později nabytými věcnými právy a tudíž ani vlastnictvím třetích, pokud ovšenl tito nejsou podivými nabyvateli, jež zákon (§§ 367 a 456 obec. obč. zák., čl. 306 a. § 29U
obch. zák.) v zájmu bezpečnosti právního obchodu chrání.
Dříve však} t. j. před nabytím retenčního práva, získaná
věcná práva třetích mají obecně pře dll10 st ; vykonávají-li
však zadržovací' právo úvěrní ústavy pro pohledávky
vzniklé z obchodu stanovami připuštěného, mají nárok na
přednostní uspokojení i před staršími perávy, jestliže jim
tato práva nebyla při převzetí věci známa nebo nebyla zře
telně pozna telna.
f) Byť by tu nebyla podmínek pro výkon zadržovacího
práva [sv,l~chu Ht. e)], je1st u s c h o v a te 10 p r á vně n
odepříti vrácení deposita:

1. dokud mu ukladatel nevydá potvrzení o vrácení deposita anebo nevrátí vydaného depositního listu;55) v těchto
případeich jest též oprávněn složiti depositum 11 soudu s tím
úč:i!nkem, že nebezpečí zhoršení nebo zkázy deposita pře
chází na ukladatele (§§ 1425, 142656 ) a 1428 obec. obč. zák).57)
2. Dokud neobd,rží jistoty, požaduje-li některý z více
ukladatelů sám o sobě vrácení společného deposita, vyjímaje ovšem případy aktivní k01Teality podle § 892 obec.
obč. zák.;58) uschovatel múže též složiti depositum k soudu
a tak se zprostiti svého závazku (§ 890, posl. věta obec. obč.
hák.). Sem náležejí jako nejběžnější pj"ípady, že v depositní
poměr vstoupí dědici pŮVOdního ukladatele.

52) Takto určená soudní příSlušnost zůstala pozdějšími proces.ními zákony nedotčena (čL VI, Č. 5 zákona ze dne 1. srpna 1895, Č. 110
ř. Z., na kterémž pi'edpisu noyela z 1. června 1914, i:. 118 i'. z. ničeho
nezměnila).

53) Staub-Pisko II, str. 1133.
54) Sr. rozh. nejv. soudu z 21. záN 1909, čÍs. 2841 y Adler-Clem.
sbírce.

IV. Zánik uschovacího
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poměru. 59)

Pro stanov'ení okamžiku, kdy poměr depositní zaniká,
j,est předem rozhodno, byla-li či nebyla-li smluvena doba
úschovy.
V prvém případě zaniká depositní poměr 11 p I Y n utím s m I u v e!ll é dob y, ačli nebyla smlouva mlčky prodloužena. Bečeným okamžikem vzchází uschovateli povinnost depositum vrátiti a povinnost pečlivého opatrování,
ul,oiželllá mu při ús,chově [Sll:. výše výklad pod II, lit. a)] se
mění v povinnost péče, k jaké jest vůči předmětu plněni
zavázán obliga.čnÍ dlužník vúbec, a jeho il'učení se nadále
neposuzuje podle specielnich předpisů o úschově, nýbrž podle všeobecných zásad o náhradě škody; proto na př. neručí
podle § 965 i za náhodu, nýbrž podle ~ 1315 6 °) obecného
obě. zákona pouze za vinu ve výběru osoby, jestližie svěNI
depositum třetímu, ač k tomu neměl ukladatelova sou~
hlasu; konečně, změniv své právní postavení, může složiti
depositum k soudu a tím se zprostiti své závaznosti (§ 1425
obec. obč. zák.).
3.') Ztracený depositní list může se nahm-díti soudním usnesením,
jež ho prohlásilo neplatným po provedeném umol'oncÍm i'ízení (§ 13
nař. ze dne 31. prosince 1915, čís. 257 i\ z.); k yydání takoyého usnesení
jest příSlušným okrelsnÍ soud bydliště ukladatelova (§ 115 j. n.); amot'ttsace depositního listu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi se řídí
podle ust. §§ 749 a nás1. uh. civ. ř. 8., platných pro amortisaci listi:n.
56) Ve znění § 174 nov. III.
57) Sr. Schey, str. 330 a další.
58) T. j. vyjímaje případy, kdy' spoluukladatelé jsou smluvw\
oprávněni nerozdílně požadovati vrácení deposita a kdy tedy uschovatel musí vydati depositum onomu z nich, kte1rý o to první po.žád:i
(sr. Schey, sir. 341, kde se odkazuje na výklad na stl'. 251 a další: téz
8tubenrauch lL str. 69).
59) Schey, str. 338 a 339.
!JO) Ve znění § H11 nov. III.
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Nebyla-li smluvní doba stanovena (§963 obec. obč. zák.),
se poměr depositní v Ý p o věd í 61 ) jedné ze smluvních stran, při čemž nastává v právním postavení uschovatelově táž změna, jak p'l:ávě bylo vyloženo.
Dalšími skutečnostmi, jimiž poměr depositní zaniká,
jest na byt í v I a s t n ic tví dep o s i t a u s c h o vat elem nebo pro měn a d I u h u (viz pozn. 3) k § 2 tohoto
spisu).
Mezi nejčastější případy, kdy zanikají bankovní deposita tím, že jich vlastnictví nabude us,chovatel, náliežejí ony,
kdy uldadlatel udělí bankéíi příkaz ke ,prodeji deposita· a
ba:l1ikéř . vs,toupí dio příkazu jako samosmluvnik. 61a )
končí

V. Časové obmezení pro uplatňování nároků z úschovného
poměru. 62 )

Nároky z depositního poměru se promlčují podle všezásad právních (III. díl, 4. hlava obec. obč. zák.).
Pro úschovy movitých věcí a tudíž též pro bankovní
deposita platí nad to zvláštní ustanovení § 967, pnsl. věty
obč. zák., že vzájemné pohledávky uschova,telovy a ukladatelovy mohou býti uplatněny pouze ve 30 dnech po vrácenÍ. Z to11oto zákonného ustanovení předem vyplývá, že
pod ně nespadá nárOk ukladatelův na vrácení deposita
neibo na :náhradu zaň, nebylo-li vráceno (viz výše II, lit. e);
naopak však jeho nárok na náhradu pro nedostatečnou
péči (viz výše II, lit. a) jest řečenou lhůtou obmezen.
Z nároků uschovatelových, kterých se řečená 30dennÍ
lhůta týče, jsou to ony na náhradu škody a útrat v rozsahu
výše pod III, lit. a) a b) uvedeném, nikoliv však nárok na
uschovareí odměnu.
Aby uvedené nároky ne,zanikly, jest ve smYíslu zákona
nutno zak,ročiti o ně soudně anebo mimosoudně dO' 30 dnů
pn té, kdy bylo depnsitum vydánO', resp. převzato; jinak
totiž se má za to, že strana se svého nároku vzdala.
Z př'evládajícího názoru, že řečená lhůta jest preklusNní, a dál!e z poznatku, že svrchu uvedený předpis § 967
obec. obč. zák jest normou povahy dispositivní, 63) vyplývá
obecn~'ch

til) Seher, na str. 338 v pozn. 4. zdůrazllu.ie, že požádání ukladatele
podle § 962 obec. obč. zák. o předčasné vrácení deposita naopak nemá
v zápptí bezprostřední rozvázání ú&chovného poměru.
""aJ Viz níže výklad pod § 21.
62) Seher. 1St!'. 245 a další a 340; Krainz II, s,tr. 249; Stubenrauch
n . S,l'. 164 a 165.
G3) Viz text svrchu před pozn. 2 k § 1 tohoio spisu.

důsledek,

že strany mohou tuto lhůtu smluvně pro-

dloužiti. 64)
§ 5.

o

úschově

úhrnné a

úschově

pospolité.

Úschova úhrnná a úschova pospolitá se v právní vědě
jako odrůdy pravidelné úschovy. Jejich pojem není
znám platnému právu; vytvořila jej praktícká potřeba
obchodního života a právní věda usiluje o jeho právní konstrukci.
Popudem k vytvoření těchto odrůd úschovy byla nepopíratelná pracovní úspora, které se jimi dociluje při
bankovních ús;chovách, a úvaha, že při úschovách cenných
papírů hromadných l ) neklade ukladatel na to váhu, aby
mu byly vráceny tytéž kusy, které dal do úschovy, neboť
postačí jeho zájmům, budou-li u uschovatele stále pro něho
připraveny cenné papíry téhož druhu v množství, na ktleré
má nárok (t. zv. reelní depot).
Po stránce právní vznikají řečené druhy úschov z právem uznaného principu smluvní volnosti.
Uvádějí

A.
Ú s ch O v a ú hr n n á (reguUires Summendepot - regelm,ii1lige,s Summende!po.sit)2) cenných papírů vzniká smluvní
dohodou, že uschovatel, jsa oprávněn k libovnlné výměně
deponovaných kusů s povinností současné náhrady kusů
téhož množství a druhu, sice nemusí vrátiti po skončené
úschově tytéž cenné papiry, avšak jinak že jeho poměr
k rdepolsitu má zůsitati týž jako při pravidelné ú8chově.
Taková smluvní dohoda se zpravidla prnjevujetím, že
se odevzdají cenné papíry do úSichovy, aniž by byl vyžádán
a vydán seznam jejich čísel.
Podle obsahu takové dohody musí uschovatel chovati
depot odděleně jak od svých vlastních cenných p.apírů, tak
od cenných papírů ostatních takových ukladatelů, tedy
Zlpravidtl,a pod zvláštní páskou se jménem uk 13Jda:telovým ,
64) Viz výše pozn. 34a).
1) Sr. výkl.ad pod § 5, II, lit. bl.
2) Scbey, str. 377-389; o jeho výklad se opírají Krainz Ir, str.

250 a Stubenrauch II, str. 157; víz též čL "Depositum" od Dra Pa..,.
zourk'a v Ottově Obch. SL, dílu I, str. 546.
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a udrž?;ati je ~ :plném ,s~avy, t. j. kdyby podle smlouvy
nektere KUSy menll, mu Sl Je Ihned nahraditi jinými.
S takto upraveným poměrem se spojují tyto právní
dúsledky:
a) ukladatel jest vlastníkem kusů pro něho uložených'
přísluší mu tudíž v uschovatelově konkursu nebo virov~
n8J111 vylubovlaci p!rávo (viz výše výklad k § 4, I, lit ..a).
,Naopak ovšem.uschovatel nezodpovídá za náhodnou
ztratu kusů, kte;ré řádně jako ukladateli náležející odděleně
chová, přir<yzeně však ručí za to, že kusy, které náhl~adou
do depotu vložil, jsou plnohodnotné; tedy na př. ho postihuje škoď,a z náhradních kusů již umořených;
b) j,e-li uschovateli podle smlouvy v0'lno, aby kusy v depotu ležící libovolně vyměi'íoval, není mu tím dánamožnost, aby cizího depo,sita ho,spodářsky zužit:koval neboť
neTná-li Sle vydati v nehe'zpečí t1'e1stního stíhání p{'o Zlpronevěru, musí výběr a náhr8Jdu kusů prováděti sloučaJSně.
PováŽÍ-li se, jak se celá agenda dep,ositní zjednodušuje,
odpadá-li
vedení deponovaných kusů v patnlosti' má de. ,
po,sltm smlouva, uzpůsohená podle hořejšího výkladu nepopíratelné ekonomické výhody, aniž by to bylo újmou' hospodářskému zájmu ukladatelovu.
S telotretického hlediska není problém úhrnné úschovy
ta;k jednod~~h~, jak jej praktická potřeba podle hořejšího
vykladu pOJlll1a.
Potíže, kteiré vyvstáJvaijí při právní konstrukci úh,mné
,
uschovy se zřete'lem na pl,atné právo, vyvo'laJ.y hlasy aby
s,~ ipři~l~?č.H~ .~ zákollné úpravě této otázl~y, ~ sn:aihy ,~ narysovailll JeJI upravy. Predem se vyslovu]e3) )akozákladní
v

v

Ci Sehey, str. 381-3tl8: Týž pl'esvědčÍvě dokazuje. slabé stránkv
t.eoretlckého pOjetí, které rozkládá poměr, vzniklý z úhrnné úschovy
Jednak na zmocnění uschovatele k přivlastnění si deponovaných kusů:
Jednak na ukladatelův obligační nárok, aby mu na způsob směnné
smlouvy byly vloženy do depotu jiné kusy. Podle této teorie uschov~tel nabtv~ vlastnictyí kusů vynatých z Úhrnné úscho'vy projevem
vule podrzetl tyto paplry pro sebe Jako vlastník (traditio breyi manu:
§ 428 o.be.c ..obč. zák.), současně jest však smluvně zavázán doplniti
depot Jmyrrn kusy z vlastní zásoby a tedy je převésti do vlastnictví
u~ladatelova, což provádí projevem vůle podržeti náhradní kusv nadale pro ukla~~t~.le (cons,titut1fm posses,sor.ium: ,cit. §; sr. poii1. 17
k § ~ tohot? ~PlbU)} neh,ledlc al11 k tomu, ze uhrnna úschova prakticky
vyl.~cu}e 'YulI a vedoml uschovatele o naznačeném zcizení - nemusí
totIz brátI úetel. na rozlišování jednotlivýCh kusů depotu jednoho
uklada.tele od stejnorodých kusů depotu jiného ukladatele nebo vlast~'1JC~ zaso~ -- a že tudíž nutno míti vážné pochybnosti, že se naznacenym zpusobe~ prechod vlas.t.nictví uskuteční, ztroskotává t.ato právní
k0.nstru~ce o zasa~u konkursního práva, jež připouští vzíti v odpor
zClzova~lvoakty kndatáí"e, čímž se případně uschovateli v konkurs
upa,dnuvslmu znemožní dos,táti povinnosti k doplnění deposita..
v
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pOLŽa,daverk, aby ukladatel byl při úhrnné úschově v tom
právnírrn postavení, že z.a cenně pa.píry zdepot:u vyňa1té
jsou pl'O ;něho věcně zachy.ceny ("dinglich verfamgen") plapíry v ,t.émž množství a téhož d,ruhu, jsoucí ve vlaistnÍch
zásotbálCh us.eJlovatelových: v témž oib..amžÍJku, kdy se kusy
z depoitu vyjmou, mUlsÍ míti ukladatel .přímo ze zákoiJ1Ja
vě'cný námk na příslušný počet kusú téhož diruhu z,e zásoby u,s,ohovart:elovy.
Tím by se zajistilo ukladateli, že by neutrpěl újmy z nepořádného vedení depotu, neboť v uschovatlelově konkursu
nebo vyrovnání by pak měl věcný nárok na doplnění svého
depotu ze zásob uschovatelových nikoliv pouze obligační
náro!k na náhrad:u škody za scházející kusy, kterýž a:rciť
by mohl uplatíío'Vati toliko jako iOibecný konkursní věřitel.
Úhelným kamenem tohot.o pojetí jest uznání kvantitní
vindikace, t. j. žaloby vlastnické o určité mno·žstvÍ zastupitelných věcí,která, jak se dovozuje z § 415 obec. obč. zák.,
není prvkem platnému p;rávu neznámým.

a

B.
p o s pol i t á ú s c h o v a (Vermengungs-, SammelDepositum) 4) cenných papírů má svůj právní základ ve
smluvním svolení ukladatelově, aby uSlchovatel jeho cenné
papíry smísil se zásobou stejnoceodých papírů jiných ukladatelů.

Tato zásoba pospolitých ukladatelů musí býti přesně
od vlastní zásoby uschovatelovy spravována a
udržována stále v plném stavu - jet' pospolitá úschova
úschovou reelní - , což ovšem vylučuje možnost, aby,
uschowlitel pO!s.p:oUtého depotu ve S'V1I.i prospěch užil.
K praktickým výhodám, které poskytuje úhrnná úschova, druží se u úscho'vy pospolité ještě ta další, že sle zjednodušuje práce spojená s t. zv. arithmetisaCÍ kuponů, t. j.
číselným s!rovnáním kuponů předkládaných k výplatě, a
vůbec celá správní agenda depositní.
Ježto rovněž tohoto druhu úschov platné právo nezná
-- § 48 zák. ze 28. d'ubn'8 1889, č. 64 ř. z. o veřejn$Tch !skladištkh a § 3 nařízení ze dne 12. července 1911, čÍs. 139 ř. z.,
který se týká soudních úschov nes,losovatelných cenných
papírů u Rakousko-uhersl{é banky, značí pouze praktické
použití útva:rů pospolité úschovy -, pokouší se právní
odděleně

a

čl.

4) Schey, str. 389-394; Krainz II, str. 250, Stubenrauch II, str. 157
Dra Pazourka cit. v pozn. 3 k tomuto paragrafu.
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věda o vytčení právních dús}edků takto uzpůsobené
úSdwvy, c10cházejíc ll: těmto po,znatkúm:
Odevzdáním cenných papírů do pospolité úschovy nikoliv slud teprve jejích smíšením s jinými stejnorodými
papíry5) - zakládá se spoluvlastnictví všech pospolitSrch
ukladatelů k úhrnné podstatě papÍrú téhož druhu a sice
v pOdíle,ch určených podle množstvÍ. Jednotlivý ukladatel
múže svúj podíl bez ohledu na ostatní ukladatele zciziti,
nemaje zapotřebí žalobou (t. zv. dílčí žalobou) se domáhati
zruš'ení spoluvlastnictví. Toto právní postavení vůči pospolitě usohova:nýmcenným papírům též zaručuje ukladateli
výkon práva na vyloučení množství papírů, které mu náleží, v případě, že uschovatel upadl do konkursu anebo že
bylo o jeho jmění zavedeno vyrovnávací řízení.
Při takto uzpůsobeném poměru nesou ovšem ukladatelé společně, a to podle poměru svých podílů, nebe:zpečí
škiody, která by postihla drThh cenných papírů, jež mají
v naznačeném spoluvlastnictví. Na tom ničeho nemění,
jestliže uschovatel proti smlouvě uložil cenné papíry ně
kterého ukladatele úhrnně, tedy způsobem svrchu pod lit.
A. vylíč,eným.
Z pojmu pospolité úschovy dále plyne, že uschovatel
nem-úže protip;rávně zasáh110uti do jednotlivcova deposita;'
jest však zpronevěrou, a to spáchanou na všech ukladate~
Uch postiženého druhu cenných papírů, jestliže si protiprávně přisvojil byť jediný kus.
Takto pojatá právní konstrukce pospolité úschovy opírá
se rovněž ·0 uznáJní správnosti tem'etického .názoru, že na
vylíčený poměr depositní možno užíti obdobou ustanovení
§ 415 obec. obč. zák., z něhož se vyvozuje přípustnost kvanUtnÍ vindikace na poli platného práva.

a druh převzatých věcí do úschovy a oprávněním jich libovolně užívati. Nejvšednějším připa.d,em tako.vých ÚSChOiV
jest peněžní barnkoíVní obchod vkladový, zhusta se však
vyskytují též nepravidelné úschovy cenn}Tch prupírů.
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Rovněž
název úschovy nepravidelné jest platnému
právu cizí; tato okolnost, dále značná příbuznost úschovy
toho druhu se zápůjčkou 1 ) a ustanovení § 959 obec. obč. zák.,
které připouští různý výklad, vyvolávají teoretický spor,
lze-li podle platného práva uznati existenci nepravidelných
úschov.
Pi\evládající mínění, jemuž Schey dovedl zjednati pi'Ů
chodu,2) uznává právní instituci nepravidelných úschov
aspoň v oboru bankovního obchodu depositního, a. to netoliko při depositech peněžních, nýbrž též při depositech
cenn}Tch papírů.
.
Nepravidelná deposita ,cenných papírú se oproti zápůjčce vyznačují těmito svéráznými znaky úschov vůbec: 3 )
a) pro sjednání uschovací smlouvy mezi manžely vů
bec a tudíž i při uschovací smlouvě nepravidelné se nevyžaduje formy notářského spisu, což jest podle § 1 zákona
ze dne 25. července 1871, čís. 76 ř. z. nutno, má-li býti platna
zápůjčka uzavřená mezi řečenými osobami;
b) při úschovách nepravidelných se jako při úschovách
vůbec sjednává pro příjemce věci odměna za výkon smluvních povinností (schovací poplatek), což při zápůjčce není
myslitelno;
c) též pro nepravidelné úschovy platí všeobecná zásada
§ 962 ohec. ohč. zák. [StI'. výše výklad
§ 4, II, lit. c) ad)]
o ukladatelově právu požadovati
věci i před uply-

1) Sr. výše výklad pod § 2 lit. a).
2) Schey (str. 351 až 370) se opírá zejména o rozdílnost hospo-
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úschově

nepravidelné.

ú s c h o v a n e p r a v i d e 1 n á (De,positum irregulaJre, unregelmaHige:r Verwahrungsvertrag) s.e vyznačuje
smluvní volností uschovatele vrátiti pouze totéž množství
5) Sr. ;výše výklad pod § 3, odst. 2; SChey, str. 391, po zn. 8; Kminz
(II, str. 250, též r, str. 618/19) zastává potud odlišný názor, že vznik
spoluvlastnictví klade do smísení předaných papírů s osta,tními pospolitými depoty" s čímž souhlasí i výklad Riesserův (str. 56), opírající
se o vývody Strohalovy.

dát'ského důvodu úschovy (opatrování Yěci) a zápůjčky (poskytnutí
ú.veru)ao 'po!zII1atek, ,že § 959 obec. obč. !lák. má vý'Znam tol:ilko ~)1'0
deposita soukromá a nikoliv bankovní a že má za účel určiti pouze
okamžik přecbodu nebezpečí při přeměně depolsita v zápůjčku (Sl'. též
Yýše výklad pod § 2, lit. a); dalším důvodem jeslt, že při hromadných
úschovách, k jakým v bankoyním depositním obchodu dochází, nevylučuje uschoyateloya povinnost, deposJtum opatrovati a kdykoliv nátiti, té možnosti, aby části tako·vých úschov uschovatel pro sebe hospodářsky nevyužitkoval; s vývody Scheyovými se ztotožňují přede
vším Krainz (II, str. 251) a Stubenrauch (II, str, 155-158). Podle návrhu
subkomitétu pro revi,si obč. zákoníku pro Čsl. republiku ("Všeob. čálSt
obč. zákoníka a právo obligační", vydání druhé z r. 1924, str. 163 a 164)
se § 959 obec. obč. zák. vůbec škrtá a tím se vylíčený rozpor mínění řeší ve
prospěch Schey-ův; bude-li návrh subkomitétu legislativně pHjat, nebude tedy pro obor čsl. zákonodárství sporu. že nepravidelná úschova
jest institUCÍ ob". práva.
.
3) Seher, str. 372-376.
4.
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nutím smlllvené doby a obdobném - arciť výjimečném právu uschovatele k předčasnému vrácení deposita; pro
zápújčky taková zásada neplatí;
d) nebylo-li jinak smluveno, běží při depositu, byť nepravidelném, o dluh výběrný, kdežto zápújčkový dluh je
doručný;4)

e) zásady o nepřípustnosti námitky kompensace proti
ukla!d!wtelo,vu nároku na vrá,cení deposita [sr. výše výklad
pod § 4, III, lit. d)] plat.í též pro úschovy nepravidelné.
V úvodu tohoto paragrafu na,značený obs,ah s,mlouvy,
zakládající úschovu nerpravidelnou, arciť úplně mění
p:rá:vlní postavení uschorvatele k uschované věci, jíaké jest
význa,čným po ús,cho,vu pravidelnou i její od(rúdy, a ,nutně
ved,e též k odchylkám od normálních práv a p:ovinnolstí
z depositního poměru vyplývajících.
V prvém ohledu nepravidelnou úschovu charakterisuje,
že uschovatel se stává vlastníkem deposita, v čemž jest již
zahrnuto jehlO právo je hO'Slpodáí'sky pro s,ebe zužiiJkovatU a )
Pro ztrátu vlastnictví nepřísluší ukladateli žaloba vlastnická na vydání deposita a tudíž v konkursu nebo vyrorvnání uschovatelově nemá vylučovacího práva, jsa odkázán
na částečné uspokojení svého Obligačního nároku na vydání piapírů 5 ) jak,o každý jiný obecný věřitel. Z vlastn'ÍCtví
uschovatelova dospívá teorie6) k úsudku, že podle platného
práva nelze ani tehdy mluviti o zpronevěře, byť by uschovatel hospodařil s takovým depositem sebe lehkomyslněji
anebo je jako takové zúmyslně spotřeboval bez ohledu na
svou smluvní povinnost udržovati "pokladní pohotovost".
Povinnost péče o pokladní pohotovost (bankovní úhradU,7) t. j. udržování takové zásoby v pohotovosti, aby mohly
býti uspokojleny veškeré, normálně očekávatelné nároky
ukladatelú na vydání deposit, jest tu obměnou povinnosti
pečlivého opatrování (custodia), ke které jest uschovatel za-
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vázán při pravidelné úschově [viz sVTChu výklad pod § 4,
II, lit. a)].
Z nepravidelné úschovy má ukladatel ten prospěch, že
uschovatel není zproštěn závazku ani náhodnou ztrátou
převzatých kusů nebo pohotového krytí, tedy že uschovatel nese plné nebezpečí, jaké příkladmo hrozí z amortisa'ce cenného papíru. S )

4) Sr. pozn. 19 k § 4.
4&) Po stránce bankovně technické se jeví rozdíl mezi úschovami
pravidelnými a nepravidelnými v tom, že se tyt,o nezapi,suji do depositních knih, nýbrž se účtují prostě ve prospěch t. zv. účtu kusů {Stuckekonto), a že na mÍsltě depositního listu obdrŽÍ ukladatel vsrozumění
o provedeném dobropisu, resp. periodický
zpra vidla s opisem kontokorentního účtu zasílaný - výkaz o stavu cenných papírů na dotče
ném účtu (sr. Obst. I, str. 424-427).
5) Hodnota to110to vydacího nároku se síanoyí podle poměrů y den
vyhlášení konkursu (§ 14, odst. 1 konk. 1'.) .
.s) Schey, str. 371; 'opačné stanovisko však zastá yá judikatura, jak
se podává z řady nálezů otištěných u § 183 trestního zák. v Cramerově
vydání.
7) Schey, str. 360-363.

8) SChey, sltr. 371; Krainz II, str. 251.
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III.

smluvní zástavě věcí movitých.
§ 7.

Pojem a druhy zástavního práva vůbec a k cenným papírům zvláště.

a) a b s o 1 u t n o s t, to znamená, že zástavnímu právu
odpovídá povinnost všedl ostatních, aby je respekto'vali
a podle něho se řídili; je-li pak zástavou věc hmotná, jest
zástaivní právo práven,;,"~ěcným a to právem k věci cizí s obsahem specielně urč'enýn.L, t. j. právní moc zástavního vě
Ntele nesahá dále, než zvláštní určení tohoto práva, tedy,
co mu není zvláště dovoleno, k tomu není oprávněn (na
rozdíl od vlastnictví, jež jest právem generelně určeným,
neb,oť k obmezen,í prá,vní moci vlastníkovy musí býti
zvláštniho dův,odu; co mu není zvláště zakázáJno, k tomu
jest oprávněn: arg. § 364 obe,c. ,obč. zák,);
b) dále se zástavnímu právu přiznává, ač ne všeobecně,
povaha práva a ke e s o r ní h o; zdůrazňuje se totiž jeho
závislost na jiném právu - právu obligačním - a tudíž s,e
vytýká, že nemá vlastního s'vého účelu, nýbrž že jest pouze
pJ:lostřectkem k ,za,jištění jiného práva (obligačního), a proto
též že jmění opcrávněné osoby nerozmnožuje. B)
II. Zástavní právo bez rozdílu druhu má svúj osobitý

I. Zástavní právo k cenným papírům nepožívá v našem právním řáidu zvláštní soustavné úpravy. Platí tudíž
pro ně obecné předpisy právní, jichž těžisko nalézáme v občanském právu (§§ 447 až 470 a §§ 1368 až 1472 obec. obč.
zák.), porůznu též v obchodním prá:vu (na př. čl. 3~9 ,až 31~,
374 a §§ 301 ,až 308, 379 obeh. zák.) a právu exekucmm (VlZ
§ 256 eiXek. řádu).
Podle ustanovení § 447 obec. obč. zák. jest "z á s t a v ní
p r á v o p r á v e m věc n Ý m, jež s e věř i tel i (t. zv. zástavnímu věřit.eli - Pfandglaubiger) p o s kyt u je, aby
z věc i (jejíž v]ia,stnik se bez rozdílu, je-li či není-li .osiobnim
dlužníkem, nazývá zástavním dlužníkem či zástavcem Pfandschuldner)l) d o sáh 1 u s P o k oje ní, kdy ž z á v az e k s e v l i r čit o u dob u nes pln í. Věc, n a níž v ě
ř i tel i t o top r á v o pří s I uší, s e v ů b e c n a z Ý v á
zástavou".
Z této zákonné definice, jež se i s teoretického stanoviska pokládá za správnou,2) se zejména podávají tyto význačné znaky zástavního práva:
') Krainz I, str. 776.
2) Viz Krainz r, :str. 775 a Tilsch: Zástava ruční, str. 3. Návrh
subkomitétu (Dr. Stieber) této definice zástasního práva nepřijal, spokojiv Ise v § 447 vytčením dŮYDdů vzniku jeho; určení obsahu zástavního práva má se podle dotčeného návrhu podávati z takto rozšířeného znění § 461: "Zástayní "ěhtel, jakmile jest jeho pohledávka
splatna, má moc, aby podle pl>edpisů o tom platných ze zastavené věci
movité nebo práva vzal pro ni úhr.adu, při hypotéce ~knihovní a rejstříkové, aby od jejího vlastníka zaplacení pohledávky a jejího pH-

hospodářsko-právní účel: zajistiti uspokojení vě:řitele. 4 )
Sleduje-li tento účel svobodná vůle vlastn.íka zastavo-

vané věci, mluví se o zástavním právu dob r o vol n é m
(gewillkurtes Pfanidrecht), jež opět může býti buď sml u vním (vertragsmassiges Pfandrecht) nebo t e s tam e nt á rII í m (letztwilliges Pfandrecht) podle toho, projevila-li sle
vůle, zříditi zástavní právo, smlouvou (§§ 1368-1372 obec.
obč. zák.) anebo v posledním pořízení (závěti nebo dovětku;
§ 653 cit. zák.).
Leč ochrana vyšších státních zájmů, bezpečnost právního obchodu a ohledy slušnosti, aby splnění pohledávek
jistého druhu bylo zajištěno, vyžadují toho, aby právní řád
umožnil vznik zástavního práva mimo, ano i proti vůli
vlastníka věci.
Pod tato zorná hlediska t. zv. nu cen é h o zástavního
práva (notwendiges Pfandrecht) spadá jednak s o' u d c vs k é zástavní právo (richterliches Pfandrecht), je-li podkladem jeho vzniku soudcovský v}Tok (na. př. § 256 exek.
řádu a § 47 uh. exek. řádu), jednak z á k on n é právo zástavní (gesetzliches Pfandrecht), kdy, aniž by tu bylo smlouvy, posledního pořízení nebo soudcova výroku, vzniká za
určitých okolností zákonem uznaných nárok na zřízení zástavního práva (na př. podle § 237 obec. obc. zák., který

°

slušenství žádal, a nebude-li zaplacena, z hypotéky taktéž podle pi'edpisů o tom platn~'cll úhrady se domáhal (viz ,str. 57, 61 a 104 cit. spisu).
3) Tilf\ch tamže; viz. též Kminz I, str. 778 a další a Stubenrauch 1.

"tl'. 598.

4) Randa: G, Z., str. 164.

'
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ukládá poručníkovi za povinnost dáti kauci), anebo toto
prálvo samo (na př. komisionářovo zástavní právo na komisním zboží podle čl. 374 obch. zák.; tisku příslušející obsáhlá zástavní práva pro daně a jiné dávky, jako na př.
podle § 76 zák. o přímých daních osobních ze dne 25. října
1896, čís. 220 ř. z.).
Vypočtené důvody vzniku zástavního práva (smlouvu,
poslední pořízení, soudcovský výrok a zákonný předpis)
uvádí § 449 ,obec. obč. zák. jako ti tul y z á s t a v n í h o
p r á v a (Pfandrechtstitel).
Další třidě'ní zástavníh,Q pirávia se podle § 448 obecního
,Qhč. zák,Qil'larpOdává z povahy zástavy, tu se pak rozeználVá
mezi ruč n ím z á s t a v ním p,r á ve m, je-li zástavou věc
movitá (Hand-, Faustpfand),5) a z á s t a v n í ID právem
k věc i ne m o v i t é, hy pot e ční m (Grundpfand, Hypothek). Toto líšení jest po té stránce významné, že právní
zásady, pro každý z uvedených druhů stanovené, poidstatné
zvláštnosti vykazují co do nabytí, obsahu i zániku práva.
S účelem tohoto spisu se snáší, abychom pojednali toliko o smluvním zástavním právu;~*poněvadž pak tento
druh zástavního práva nás pouze potud zajímá, pokud př,ed
měte!m jeho j,slOlu cenné papíry, tedy věci movité, obm,ezírnje se na výklad prá!vních zása,d platných ptl:o ruční zást8Jvní ,pirávo s pJ1!s.lušným zře,telem. na zvláštní llJOTll1y
Vízt8Jhující se na cenné papíry.
Pokud cenné papíry jsou tržním (bursovním) zbožím,
náleŽÍ hromadné -- po živnostensku provozované - sjednávání zálstav cenných papírů takové povahy (efektů) mezi
t. zv. ob c hod Y lom bar d Jl í, jež kromě krátkodobosti
charakterisuje, že se při nich poskytuje zápůjčka jen do
určitého dílu tržní ceny (kursu) zástavy a že zásta:vnÍ dlužník bývá zavázán splatiti část dluhu anebo zástavu doplniti, kdyby se poklesem ceny objevila pro úhradu dluhu

r e por t n í zvané 8 ) (Kost-, Prolongations-, Reportgeschafte).
Tyto obchody záležejí y;ujednání mezi majitelem cenných papírů, případně jiného'"lursovního zboží (záložcem,
stravovatelem - Kostgeber) a majitelem peněz (záložníkem, stravujícím - Kostnehmer), podle něhož tento pře
jímá (béře do stravy) cenné papíry proti úplatě jejich bursovní ceny s výhradou resp. se závazkem, že onomu
v určité lhůtě zpět dodá resp. že onen od něho nřevezme
totéž množství téhož druhu papírů za smluvenou cenu;
o tom, zdali se objeví mezi cenou přejímací a dodávací
rozdíl, vyjadřovaný zpravidla úrokem z poskytovaných
peněz nebo ve formě stravného anebo poplatku za zapůj
čení papírů (report-deport), a o výši tohoto rozdílu rozhoduje bursovnÍ situace dotyčného cenného papíru.
Proti zmíněnému, v teorii i v praxi převládajícímu
názoru, který vykládá stravný obchod jako peněžní zápůjčku proti ruční zástavě bursovního zboží a naopak
jako zápůjčku bursovního zboží proti ruční zástavě peně
žité částky, při čemž ovšem zástavní věřitel jest zavázán
vrátiti pouze totéž množství téhož druhu zástavy, a který
tudíž report právně pojímá jako nepravidelnou zástavu9 )
- sr. výklad níže v § 12 -, vystupují zastánci t. zv. t e 0rie dvo'jí koupě (Zweikaufe-Teorie).10)
Podle této teorie, která čerpá své důvody z ustanovení
§ 15 zák. ze dne 1. dubna 1875, čÍs. 67 ř. Z,.,ll) rozlišujícího
obchody zástavní od obchodů prolongačních nebo stravných,
a která - jak se uvádí - lépe vyhovuje vnějŠÍ fm.'mě svrchu
vylíčeného ujednání a typické smluvní vůli stran, záleží

nedostatečnou. G )

Lombardním obchodům se přes to, ž'e jich význačných
vlastností nevykazují, mnohdy na roveú po stránce právní
staví, a tudíž se za zástavní obchody prohlašují ob ch od y
s tra v n é nebo pro Ion g a č n V) v obchodní mluvě též
5) Tiisch: Zástaya ruční, str. 4 a násl., obmezuje pojem ručního
llráv,a z:~s,ta\nihc jen na smluvní ;práv·o 'z:á!st!ayní :na věci mo'Yité,
vzniklé odevzdáním věci do věřitelovy detence (na rozdíl od odevzdání znameními: § 452 obec. obč. zák-).
6) Sl'. Bráfův článek "Lombardní zápůjčky" v Ottově Slovníku
Naučném, sv. XYI, str. 303 a. 304.
7) Pojem "stravného obchodu" se nekryje pi'elsně s pojmem "obchodu prolongačního", neboť obchod stravný jest pouze tehdy obcho,dem prolongačním, byl-li sjednán za tím účelem, aby ré,alisace pod-
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stoupené spekulare byla odložena; sr. Pisko, str. 236. O obchodech
stl'avných po technické stránce pojednává Goller na str. 155 a násl.
8) Význam obchodního výeazu "report.ní obchod" je.st mnohdy
širší, ježto se jím druhdy vyrozumívá vůbec zužitkování hotových peněz na burse ve způsobě krátkodobých záloh na cenné papíry od lhůty
ke lhůtě; viz Pazourkův článek "Report" v OttlOvě Slo'vníku Naučném,
sv. XXI,str. 575.
9) Sr. Randa-Handelsrecht I, str. 53a nálezy býv. nej\'. soudu
k § 15 zák. ze dne 1. dubna 1875, čÍs. 67 ř. z., otištěné v Manzově kapesním vydání rakouských zákonů, sv. 11, díl II, str. 203; Sl'. též Koloušek str. 55 a Bra,bec, str. 36. Nejnověji pojednává o obchodech
steavných Goller, str. 155 a násl.
10) Pisko, str. 237, kde se tato teorie blíže odůvodňuje; viz též
Mullendorff, str. 87.
11) Tento § zní: "Na zálstavní obChody, prolongační neho stravné
obchody, jež jsou bursovními jednáními, se má ustanovení čl. 311 všeobecného obchodního zákoníku též tehdy použíti, jesWže jednání nevzniklo mezi kupci pro pohledávku ze vzájemných obchodů a není-li
též písemně ujednáno, že s,e věl'itel může ze zásta~y uspokojiti bez
soudního řízení."
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§ 8.

§ 8.

stravný obchod ve dvojí trhové smlouvě, a to předem V koupi cenných papírů záložníkem od záložce, po té v jejich
koupi záložcem od záložníka.
Z teorie dvojí koupě pak ovšem důsledně vyplývá,
1. že, nevyhradí-li si tak smluvně, nemá záložník práva
požadovati podle § 458 obec. obč. zák. na záložci doplnění
nedostatečné úhrady, kdyby do stravy převzaté cenné papíry v kursu poklesly,· a
2. že v případě prodlení záložcova se zaplacením ceny
zpět přejímaných papírů přísluší záložníkovi, aby se odškodnil podle zásad platných pro trhové smlouvy (čl. 354,
po příp, čl. 343 obeh. zák.) a nikoliv podle čL 311 obeh. zák.,
jehož se svrchu cit. § 15 dovolává a který upravuje kupecké
úkojné právo z ručnizástavy.12)
Vylíčený rozpor mínění o právní povaze stravných obchodů nemá pro právní poměr smluvních stran praktického
významu, přihlížejíc k tomu, že bursovní usance zevrubně
upravují právní důsledky těchto obehodů;13) nemalé jest
však důležitosti, stavíme-li stravné obchody v poměr k depotnímu zákonu (viz níže v)'klad v § 23 pod I.).

1. pIa t né po hle d á v k y (viz mze výklad pód L),
II. z a s t a v i tel n é věc i (viz dále výklad pod 11.) a
III. ode v zdá n í věc i v úmyslu zajistiti uspokojení
věřitele (viz výklad v násl. § 9).1)
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A) O vzniku smluvního zástavního práva k
zejména k cenným papírům.

věcem

movitým,

§ 8.

Podmínky vzniku smluvního zástavního práva k
movitým.

věcem

Aby vzniklo sn1luvní zástavní prá.vo k věcem movitým
- a tudíž též k cenným papkům -, se nutně vyžaduje:
vůbec

12) Sr. Pisko, str. 238.
13) Viz § 11 "Podmínek pro obchod cennými papíry na Pražské
burse" (vyd. z r. 1922); toto usanční ustanovení sice užívá pro záložce
výraz'l "zastavující" (v rozporu s terminologií tohoto spisu, př'evzatou
z Brabcovy "Nauky o bursách" (str. 131), se označuje záložník sl?vem
"stl"avovatef', na což se pro vyvarování se omylťlm upozornuje),
smluvní poměr však upravuje shodně s pojetím teorie dvojí koupě,
neboť jednak může býti další úhrada žádána jen, bylo-li tak výslovně
ujednáno, jednak úkojné právo záložníkovo se reguluje podle všeo):,ecných usančníeh ustanovení §§ 14 a 17, která jsou v podstatě shodna.
s pi'edpisy čl. 354 (343) ob ch. zák.

I. Není nutno, aby pohledávka, zástavním právem zahned od p~vodu b~la pohled~v~ou pen~žní;
stačí, je-li pojmově mozna promena nepenezm pohleda"yky
v pohledávku na peněžité plnění znějíc~.2) ~e:'?;;hodno .Jest
vůbec, z jakého právního důvodu (koupe, zapu]cky, delIktu
atp.) pohledávka vznikla.
,
Ja1k se z vý,slovného ustanov·eíl11 § 449 obec. obc. z.a.K.
podává, musí však býti zajišťovaná pohledáNka pIa, tn o u, a sice v době za.stavení.
Ježto znění tohoto § nevylučuje zástavního zajištění
i bud o u c Í pohledávky,3) uznává právní věda mo~nost
vzniku platného zástavního práva též pro pohledavku,
o které není v době zastavení jistoty, je-li či není-li platnou;
arciť právo zástavní zanikne, jakmile nastane jistota, že pohledávka platnou nenU)
Tím spíše jest možné platné zástavní zajištěn~ pohle~
dávky podmíněné nebo časově obme.~ene, nebot
pohledávka taková jest již skutečně existentnl.")
Platnými pohledávkami jsou sice též pohledávky t. ~v.
11. a tur á 1 n í t. j. takové, jimž zákon z vyšších mravmch
ohledů odpírá. žalovatelnost; zástavní právo však p~o ně
nemůže vzniknouti, poněvadž by se jím staly svoudne vymahatelnými, čímž by byla intence zákona zmarena.
Uznává-li se že též pro mlč e n é pohledávky lze zástavním právem' zajistiti, rozhoduje úvaha, je~l1~~ že jS0t;
žalo:vatel11.Y a zásadně exekvovatelny -- ztratll-lI zalovany

jišťovaná,

v

.,

1) Sr. Stubenrauch I, str. 598; titulu zást.avního p~'á,,:~ ye smyslu
právního jednání, resp. právn~ho náro~u z n,:h? vzChaZ~Jlc:;ho ~causa
\' objekt. slova srn.), co podm;nky :'z111ku rU~111 smluvl1l zasta~y .neuvádíme ve shodě s Handovym nazorem (ElgentuI?, § 1~, zeJm~na
pozn, 47 a 49; t}'Ž G. Z., str. 164), že podle rak~us~eho prava dluzr:.0
při tradid vyrozumíyatí pocl t~tulem p01.:~e :prav111 ,po~nutku, motlv
(causa v su])iekL slova sm); VIZ o tomv~ez.y:ykl~d \ onas~. § 9.
2) Arg. § 447 obec. obě, .zá~. pOUZIVa]lcl. vy:'azu "zavazek-usp?,~
kojení·' (Verbindlichkeit-Betnedlgung) a mkollv "dl~h-zaplac~m.
(Schuld-Zahlung); sr. Stubenrauch. J, str. ?~8; !i}sc~: Zas.tav~ rUCH;,
str. 16. Návrh subkomitétu (Dr.. ~tlebeľ) pnp?u~tl za stav 111 PIaVS v~+
slovně jen pro pohledávku penezltou (isr. zn~111 § 447 na str. 51 Ch.
spisu a iS tím souvislý výklad na str. 104 tamze).
,
, .
3) Tilsch tamže, str. 19, pozn. 20; Stubenrauch I, ostI. 599 a Kramz
1.. str 78(', a 781.
.
4) Tilsch tamže, str. 18.
_.,
5) Tílsch tamže, stl'. 19; Stubenrauch a Kramz, jak v predesle pozn.
3 uvedeno.
v

v.
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§ 8;

§ 8.

při pro. neuplatnění nálnitky pro.mlčení (§ 1501 o.bec. o.bč.
zák.) nebo. ro.zsudkem ko.ntumačním - , jednak že ze zří
zení zástavy pro. tako.ivo.u pohtedávku lze usuzoiV~ti na
vzdání se řečené námitky (konkludentní čin: § 863 obec.
obč. zák.).6)

(prov. nař. ze dne 28. března. 1889, ClS. 33 ř.
y jeho sesterském uh. zák. čl. ze dne 21. dubna 1889, čís. IX. 9) a ko-

II. Z a s t a v i tel n Ý m i jsou věci, které netoliko jsou
způsobilé býti předmětem právního o.bcho.du (§ 448 obele.
obč. zák.), nýbrž též jsou úplatně zcizitelny ( arg. §§ 447
a 461 téhož zák.).
Naváže-li se tato zásada na cenné papíry, ne m o. h o. u
být i pIa t n o u z á s t a v o. u:
A) z ah ran i ční los y vůbee a IQ s Y d ,o. m á c í ,b ez
pří s 1 u š n é h o. p o v o. 1 e n í vyd a n é (§§ 24 a 25 loternlho patentu ze dne 13. března 1813, dekret ze dne 7. červ
na 1826, sv. 54, str. 56 Sb. zák. pro.v., §§ 438, 439 a 444 trest.

důchodk. zák. ze dne 11. července 1835, sv. 63 Sb. zák. prov.,
nařízení býv. min. fín. ze dne 26. ledna 1852, čís. 13.435 a ze
dJne 4. úl1!olra 1860, čÍs. 33 ř. Z., co Sre pak týče Slovenska
a Podkarpatské Rusi, §§ 3 a 4 rozho.dnutí ze dne 1. čer
~~mce 18v53, ,vyhlášeného. výno.sem z,e dne 20. července 1853,

CIS.

159 r. z.);

B) premiové dlužní úpisy,7) jež právním před
pis,em jsou z tuze,mského právního obchodu vyloučeny,
a jejich21aMmni lisity.
Odpověď na otázku, které premiové dlužní úpisy nutno.
pokládati za vylo.učené z tuzemského. práJvního. o.bcho.du,
dlužno. hledati v zákonu ze dne 28. března 1889, čÍs. 32 ř. z.S)
6) Tilisch It,a,mže, str. Hl; § 863 c'it'ován ve !znění § 83 noy. III.
7) Losy ve vlastnÍrn slova smyslu se liší od premiových dlužních
úpiilů podstatně tím, že s oněmi jest spojeno risiko ztráty vkladu
kd~žt.o částk~ v~psaná v"premiový dlužní úpis se vždy vyplácí (sr:
defllllce obBazene v § 1 lUze reprodukovaných losových zákonů rakouského i Uherského); běžné označování titru jako los nebo premiový
. dlužní úpis (premiová půjčka) nGrozhoduje.
8) T. zv. "rak. Lossperrgesetz", který v pi"ekl.adu zní: § 1: 1. Dlužní
úpis,y s premiemi, v nichž všem věřitelům nebo části jich kromě zaplacení upsané peněžní částky slibujre se prem1e tím způsobem že
yylosováním nebo jiným způsobem na náhodě spočívajícím usta~oví
se dlužní úpisy, jimž dostati se má premie i výška její smějí vydávány býti toliko na základě zvláštního zákona a jen k úč~lům s1átním.
2. Tím také zrušují 8e úchylná vfrjimečná us,tan.úvenÍ ve prospěch
jednotlivých ústavů platná. Vydávání premiových úpisů 'dlužních však
zůstává potud dovoleno, pokud obdržel jich slosovací plán již státního
schválení. 3. Každé j'iné vydáváni dlužních úpisů s premiemi jest zapověděno a příslušné dlužní úpÍisy nejsou předmětem právního obchodu (§§ 311 a 878 obec. obč. zák). - § 2: 1. Smlouvy které týka,jí
se dlužních úplsů IS premiemi kromě obvodu, kde tent~ zákon platí
:7da~lýc~ ~eb9 prozatímních listů o takovýchto ceDl1ých papírech, \"y~
JlmaJe dedlcke smlouyy, jsou neplatny. 2. Zcizení soudním prodejem
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nucen}'m nejsou tímto dotčena. - § 3: Pf'edpisy § 2 nevztahují se k takovým dlužním úpisům s pl'emiemi od cizích států nebo s jich zárukou
vvdaným. které př'ed 1. březnem 1889 v obvodu platnosti tohoto zákona
dá.ny bylý do obchodu, pokud tyto cerl1lé papíry byly okolkovány dle
pí"edpisů v § 5 obsažených. - § 4: 1. Pi'edpisy § 2 nevztahují se k uherským státním úptsům dlužním s premiemi. 2. K jiným dlužním úpisům s premiemi které vydány by ly v zemích koruny Uherské pi'ed
1. bi'eznem 1889,' pi'edpisy §.2 se. ~evztahují, po~ud pi"ísl~šné cenp~
papíry byly okolkoyány dle predpIsu v § 5 ohsazenych. - § tl: 1. Dluzm
úpisy, dle '§§ 3 a 4 k okolkování pi'ipuště~é" ve 3? dne,ch p? vyhláše~í
tohoto zákona podány buďtež k okolkovam u nektereho uradu nanzovacím způsohem vyhlášeného. 2. Rovněž nařizovacím způsobem buď
ustanoveno které dlužní úpisy podle § 3 mohou býti okolkovány a
buď sezna~ jich dán i'ečeným úi'adům. 3. Finanční ministr, jsou-li
zde okolnolsti zvláštního zřetele hodné, může prominouti pro meškání
této tHcetidenní lhůty. 4. Za okolování dlužních úpisů v § 3 řečených
vyměi'en buď kolkový poplatek dle nominální hodnoty jednotlivých
úp~sů dlužních a dle škály III. 5. Okolkování dlužních úpisů v § 4
dotčených stane se zdarma bez poplatku. (§§ 6 a 7 stíhají tresty držbu
nepř'ipuštěných premiových dlužních úpisů, sjedná.vání smluv o nich,
anoncováni a nabízení zakázaných losů a loterií). - § 8: Tento zákon
nab}Tvá účinnosti dnem vyhlášení. (§ 9 obsahuje proyáděcí klausulL)
8) Uhr zák. čl. IX.: 1889 (v překladu) zní: § 1: S výhrami spojené
půjčkové obligace, t. j. takové ohligace, pN nichž kromě splacení zápůjčky, pro každého stejnou částkou stanoveného, byť by co do č~su
na slosováni závislého, se věřiteli poskytuje naděje na zisk OdViSlý
od slosování nebo jiné náhody, mohou býti vydávány pouz,e Ise zákonným povolením. - § 2: Bez zvláštního zákonného povolení jest
z,apověděno jak domácí, tak zahraniční premio,vé dlužní úpi,sy v obvodu zemí Uherské koruny vydávati a jakýmkoli způsobem v oběh
uváděti. Smlouvy a jinaká právní jednání, týkající ,se vydání, bu1's,ovního záznamu, uvedení v oběh a zasltavení takových dlužních úpis.ů,
nemají v obvodu zemí koruny Uherské právní platnosti a,yyjímajíc
premioyé dlužní úpisy uvedené v nás.ledujícím § 3, jakož i přípa.dy
dědického pl'evodu a nuceného soudního prodeje, nemohou býti ani
premiové dlužní úpisy, ani práva těchže se týkající na jinou osobu
právoplatn.ě převedeny. ~ § 3: 1. Z ustanovení §§ 1 a 2 jlsou ~yúaty
a mohou i nadále býti předmětem obecného obchodu, zastavem, bursovního záznamu, převodu a jiných práv: a.) premiové dlužní úpisy
vydávané uherským státem; b) v zemích Uherské ko,runy dOBud jednotlivci nebo ústavy s pOVOlením zákona nebo vlády vydan~ premiové
dlužní úpisy; c) premiové dlužni úpisy, které ne'smějí převršo'Vati jmenovitou částku 50 mil. z,l., jež budou domácími peněžnímI úS1tavy postupně vydávány s povolením ministra financí pro pNště uděleným;
d) pokud tu bude reciprocity, dlužní úpisy, jež vládou kráJovlství a
zemí na. říšské ra,cLě zastoupených byly nebo od nynějška budou vydány; el premiové dlužní úpisy, které v královstyích a zemích na
i'íš!ské radě zastoupených byly iS povnlením, uděleným zákonem nebo
vládou, vydány jednotlivci nebo ústavy před 1. lednem 1889, budou-li
tytéž způsobem, který ministr financí určí naHzením, a v propadné
lhůtě podány k bezplatnému okolkování; f) na budapeš,tské burse a.ž
do dne 10. dubna 1889 znamena.né zahraniční premioYé dlužní úpisy,
jež způsobem, který určí ministr finanCÍ nařízením, a v určité propadne
lhútě budou podány k okolkování zapravením kolkového poplatku podle
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nečně V zákonu ze dne 11. června 1919, Č. 328 Sb. z. a n.

1919, čís. 389 Sb. z. a n.).
Z těchto pi'edpisů se podává, že v t u zem s k u se
nesmí obchodovati
(prov.

nař.

ze dne 17.

července

a) s premiovými dlužními úpisy sice v obvodu naší
republiky, avšak bez zvláštního zákonného do'Volení vydanými (arg. § 1 cit. zák. 32;1889 a § 1 cit. zák. IX: 1889);
podle toho jsou v tuzemsku z domácích premiových dlužních úpisů k oběhu připuštěny dosud pouze 4% premiová
státní půjčka (zák. ze dne 6. února 1920, čís. 85 Sb. z. a
2% losová výpůjčka Československé republiky (zák. ze dne
11. března 1921, čís. 100 Sb. z. a n.) a konečně úpisy loterní

zápůjčky

Společnosti

Československého

Červeného kříže

(zák. ze dRe 16. prosince 1919, čís. 5 Sb. z. a n. z r. 1920);
b) s premiovými dlužními úpisy cizozemskými, t. j. za
hranicemi republiky Československé vydanými, pokud nejsou připuštěny výjimky.
aa) Takovou výjimku, a sice všeobecného rázu, při
pustil cit. zákon čís. 328/19 Sb. z. a 11., jehož účelem bylo
přizpůsobiti právní stav, vytvořený oběma zmíněnými zákony z r. 1889, důsledkům. vyplývajícím ze zákona ze dne
25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n. a z legislativních zásahů
s ním souvislých; prve cit. zákon zúžil na jedné straně
okruh premioT/ýich úpisů dříve v Ral.wusku resp. v Uhrách
připuštěných, na druhé straně naproti tomu uznal za
schopné tuzemského oběhu i určitě kvalifikované titry
dříve nepřipuštěných, mimo oblast' bývalého RakouskoUherska vydaných premiových úpisů. lO )
stupnice III. - 2. Tímto zákonem zůstávají nedotčeny výherní požitlwvé listy, vystavené podle původního herního· plánu pO' splácení kapilálu premiových dlužních úpisů, prohlášených podle zákona za obchodovatelúé. budou-li vydány po dlužních úpisech, o nichž se zmil'iuje hod b)
c) tohoto §; YýhernÍ požitkové listy však vystavené po
splacení kapitálu dlužních úpisů, zmíněných pod bodem e) a fl, jsou
pouze tehdy z ustanovení §§ 1 a 2 vyňaty, podají-li se k okolkování
s pi'edložením překolkovaného původního dlužního úpisu. _. (§§ 4-8 obsa1wjí doplňující předpisy o obchodu s promesami a obchodu splátkovém a trestní sankce na držbu, obchod, anoncování a nabízení zakázaných premiových dlužních úpisů). - § 9: Tento zákon nabývá
účinnosti dnem vyhlášení a jeho provedením se pověřuje ministr
financÍ. -- Podle prováděcího nařízení k tomuto zákonu byly veškeré
rakouské losy, vydané před 1. lednem 1889 a v Uhrách .obíhající bez
poplatku okOlkovány; 2% srbské losy a losy italského Červeného kříže
byly pNpuštěny k okolkování za poplatek 32 kr., re,sp. 7 kl'. ('I'iz "Compass, Finanzielles .Tahrbuch", ročník 1919, sv. L, str. 12213).
HI). Viz článek "Okolkování cizozemských losů" uveí'ejněný ve
"Vělstníku ministerstva financí státu Československého" (ročník 1924,
čÍs. 8).

a

U takto generelně přípušt8ných cizozemský Cll premiových dlužních úpisů se vesměs předpokládá, že by1r při
hlášeny k soupisu po rozumu vlád. nař. zle dne 12. brezna
1919, čís. 126 Sb. z. a n., buď proto, ~e se dne 1. bře~na ~91~
nalézaly na zdejším státním územl, anebo proto, ze t~l~oz
dne byly v cizině, avšak náležely "Y tuzems}':-u bydl1~m~
zdejším státním příslušníkům (§ v~ Clt. vl. nar. v~ spoJv~m
s § 14 zák. ze dne 25. února 1919, CIS. 84 S~. z. a n.); dal,snll
nutným předpokladem jejich schopnosti k tuzemske~lu
oběhu jest, že byly podrobeny poplatku podle III. ,s.t.upr~Ic~
po rozumu §§ 2 a 6 cit. zák. čÍs. 328/19 Sb. z. a n.; vYJlm~Cnt;
byly takového okolkování zproštěny ci~oze~ské 'prem~ove
dlužní úpisy, již podle § 5, o~st. 4, zak. CIS. 321 1~v89 ,1'. z.
okolkované 11) které se dne 21. cervna 1919, kdy totlZ zakon
čÍs. 328/19 Sb. z. a n. nabyl účinnosti, nalézaly na zdejším
státním území (arg. § 4 právě cit. zák. ve spojení s § 2
téhož zák.),12) a které tedy nutně musily býti opatřeny soupisovým razítkem.
Z těchto vývodů vyplývá zásada, že z c i z o z e ms k Ý c h p r e m i o v Ý c h d 1 u žní c h ú p i s ů j s o Y. z ák o n e m čís. 328/1919 Sb. z. a n. p o u zet y p r 1 p uŠ t ě n y k pIa t n é m u o b c hod o v á n í v t vU zem s k 0.:'
k t e r é buď j s o u o pat ř e n y ale s p o n 13) s o .u P 1sovým razítkem a kromě toho. rakouskÝIY1
kolkem (podle III. stupnice) z r.1889, ane,bo
jsou opatřeny alespoI'i československym
,
,
, , §
'1
V'.,
':>;)8'19
"'a"1"10
11) ':!zhledem k Y)"silo\',E:emu
'zne.nl
' '4 za,z.
,CI~.
Ú~ I,
ne~~
'C '.
okolkování podle III. stupmce ye smyslu uh. zak. cl. IX: 188u, al11
olwlkování zdarma pO'dle § 5, odst, 5 zák, čís. 32/1889 k tomu, aby dotyčný úpis nemusil býti podroben československé:nu kolku.
. .
12) Cizozemské premiové úpisy, rSem po 21. cerVl1U 1919 z CIzrny
přenesené, musejí vždy býti op~!í'eny obli~erova.n)'m čsl; k~lkem po<;ile
HL stupnice, tl'ebas by byly JIZ okolko'l'any podle ~ ;:;, o~~t, 4. z:,k;
čís. 32/1889 (arg.: § 6, zák. čís. 328i19 se na § 4 neodvolan; tez sr. zn:m
§ 8 '1'1. nal'. čís. 389/19. U takových dodatečn.ě ~ ciziny p:l'enese?-}c~
úpisú se provádí obliterování Čls1. kolku arc!-ť J:n. tehdy, )wo~aze:~l
stra.na pot\Tz~mým soupisov1~ sezn~mem, ze ~pl,~. b~l ra?-ne pnhlášen k SOUpISU, a provede-ll dale prukaz o tom, ze Jej vlastnI od soupisu nepl'etržitě, anebo že jej n~byla ~ědictvím peb }?dk~zem od toho,
kdo byl jeho majitelem v dobe SOUpISU (§ 6 zak. C1S. 328/1919 a § 8
pro\". nal'. čís. 389/1919).
.
,
13) Soupisové razítkc: ~ ra,ko1fsk:ým ko}ke:n aneb Ob}lt.~r?Va,~y vc.esko.slovenský kolek JSOU mm1maJm, za,r0ven v.s~ ,doSt~CUJ1Cl na;lezltosb,
aby byla, dokumentována tuzemska negocllabllI!a c1~oz~mskych pre~
miov)Th dlužních úpisů; mnohdy pon~se takovy. pap1::' Jak so~p1soYe
razítko a !'ak. kolek (podle nI. ,stupnice), tak 1 obhterovany kolek
československý; tomu na pi'. jest u tureckých losů, které byly, za ~a
kouska v oběhu a, byvše i'ádně sepsány, byly dodatečně k nam rre~
neseny do 10. května 1923 (viz § 8, odst. 2. vl. nal'. čís. 389 119 ve spojem
s vyhláškou Č. 93/1923 Sb. z. a n.).
v
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k o 1 k e m, zn e h o id noc e n )" m obl i t e rač ním r azítkem (s datem).
Jsou tudíž z tuzernského obchodu vyloučeny na př. t.
zv. ,rakouské křížové losy z roku 1882 (resp. 1916), opatřené pouze soupisovým razítkem a nikoliv též obliterovaným čsl. kolkem (arg. § 2 zák. čís. 328/19 a contr.); rovněž
příkl&dmo nejsou připuštěny turecké losy, nesoucí sice rakouský kolek a řádně k soupisu přihlášené, avšak neopatřené soupisovým razítkem, a to zpravidla proto, že byly do
tuzemska přeneseny po 10. květnu 1923,kdy totiž všeobecně
odpadla povinnost sOClpisového označení (viz vyhlášku
min. Hn. ze dne 5. května 1923, čÍs. 93 Sb. z. a n.).H)
bb) Takto všeobecně vymezený okruh cizozemských
pr/emiovSrch dlužních úpisů může býti rozšířen pouze na
podkladě zvláštního vládního nařízení (§ 6, po sl. odst. cit.
zák. čís. 328/1919 Sb. z. a n.); takové nařízení do'sud vydáno
nebylo.

§ 9.

o

smlouvě

zástavní a :rozsahu zástavního práva.

1. Obligační smlouva zástavní, věcná smlouva zástavní
a smlouva o svěření věci jako zástavy.

Pouhý projev smluvní vůle, že má býti jistá věc dána
k zajjštění určité pOhledávky, ještě ke zřízení
práva nedostačuje; takovým projevem vzniká
pouz1e obligační smlouva zástavní (VerpHindungsve:rtrag, contractus de pignore dando), jež za před
pokladů stanovených v § 936 obec. obč. zák. 1) zakládá pouze
nárok věřitelův na zřízení zástavního práva a tudíž na rozdíl od věcné smlouvy zástavní - může platně míti
za předmět věc též budoucí (na př. ještě nevydané cenné
papíry, nesplatné kupony atp.).2) Smlouvy tohoto diruhu
má na zřeteli druhá věta § 1368 cit. zák.
a

převzata

14) Losy posléz zmíněné měly totiž býti podrobeny řízení podle
§ 6 zák. čís. 328/19 (resp. § 8 Y1. nař. č~s. 389119), kteréž řízení by za
pi"edpokladů cit. předpisy stanovených vedlo k tomu, že by losu byla
přiznána tuzemská negociabilita obliterací československého koJku.
1) Viz o tom počáteční výklad svrchu pod § 3.
2) Tilsch, Zástava ruční, stl'. 10 a další a str. 24; Stubenrauch II,

str. 765.
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V zájmu bezpečnosti právního obchodu se totiž podle
platných zásad právních vyhledává ke vzniku zástavního
p:'~:va, aby pro)ev vůle směřující k věcnému zabezpečení
ventele se prOjevil způsobem každému třetímu zřejmým.
Kdežto při zástavě věcí nemo,vitých hoví tomuto principu
publicity zápis dG veřejných knih, volí zákon při ruční zástavě jakO' fOtemu řečené vůle odevzdání (tradici) věci vě
řiteli., ,a to, jak to naznačuje § 451 obec. obč. zák., do trvalé
jehO' detence. 3)
Tento akt, záležející v odevzdání jednou a v převzetí
věci druhou smluvní stranou v úmyslu zajistiti uspokojení
pohledávky příjemcovy hodnotou tétO' věci, jest smlouvou 4)
které s!e dotýká věta první § 1368 obec. obč, zák. a Úž
právní věda označuje jako věc n o u s m I o u v u z As ta y:ll í . (Pfandbe1stellungslvertrag, c'onventio pignmi,s).5)
ReČel'l.á tJ.'valá detence zástavy věřitelem vyvolává potřebu; aby strany, uzavírajíce věcnou smlGuvu zástavní,
vytříbily též povinnosti věřitelovy ve příčině opatrování
a vrácení zástavy. K tomu dochází smlouvou obligační
p.ovahy, t. zv. sml O' u vou O' s v.ě ř e n í věc i j a k o z ás t a v y (Pfandver~raS: constractus pigneraticius) ;6) pokud by se strany, setrlce arciť ustanovení §§ 1371 a 1372
obec. obč ..zá~., )inak v tom směru nedohodly, určuje se
obsah obhgacmho poměru, který tu odevzdáním věci
nutně vzniká, dopli1ujícími předpisy obec. obč. zákoníku
(hlava 6 dílu II. a §§ 1369 až 1372).
II. O věcné smlouvě zástavní zvláště.
Jak již shora bylo řečeno, jest odevzdání věci za ucelem zřízení zástavy smlouvou; povahou svou jest tG
smlouva věcná,7) poněvadž se ji zakládá pro příjemce věcí
právo zástavní, které náleží mezi práva věcná. 8 )
3) Tilsch tamže, str. 33.
a 269~) Že tu vskutku běží o smlouvu, viz Randa, Eigentum, lstI'. 268

5) Tilsch, Zástava ruční, str. 5-R; Randa G. Z., lstI'. 164' Stubenmuch II, str. 765.
'
6) Tilsch tamže, str. 6, 11 a 60 a další; Randa G. Z., str. 164 který
y souhlasu s Tilschem přílde odmítá ztotožúování a směšov;{ní záslav!lÍ smlouvy věcné a smlouvy o svěl"ení věci jako z.álstavy jehož se
samI r~~aktoh obec. obč. zákonníku Islovní konstrukcí §§ 136R a 1369
<;lopustll~,; p~am~nell1 tohoto teoretického omylu jest ta vnější okolnost,
ze se" 01e. rec~ne s~l~uvy zárovel1 (uno actu) sjednávají.
" ')v NIkolIv ~>ealm; jako reální se jeví některé smlouvy obligační,
k)Iehz skutkov: podstatě kromě projevu vůle stran náleží též předání
veCL t~k na.v~r. ,sn:Jc:u.va Uis9hovací (sr. ~vrchu výklad k § 3), též
smlouva 'Ů svelem veCI Jako zastavy (VIZ mže výklad pod III)
8) Viz THsch, Zást.ava ruční, str. 7 a 8.
..
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Z této povahy aiktu odevzdá/ní jako smlouvy plyne
dále, že všeobecné zás'ady o nedostatcích vůle, v první
řadě pro smlouvy obligační (§§ 869 až 877 obec. obč. zák)
platné, nutno vztahovati též na věcnou smlouvu zástavní. 9)
Těmito pravidly se zde obírati není třeba; byloť o nich
zevrubně pojednáno výše v pozn. 2 k § 3.
V souvislosti výkladu jest pouze třeba se zmíniti, že
k (relativní) neplatnosti zástavní smlouvy věcné pro omyl
v obsahu nejčastěji povede omyl v ceně zástavy. 10)
Rovněž i při smlouvě zástavní věcné nemá omyl v pohnutce zásadné žádného vlivu na platnost smlouvy;l1)
mluvíce o omylu v pohnutce, máme ovšem na zileteli pouze
skutkové okolnosti, které vyvolaly vůli jednajících sjednati
zástavní smlouvu, a nikoli ovšem hospodářsko-právní účel,
který vzbuzená již vůle sleduje a který u smlouvy zástavní,
jak již častěji o tom byla řeč, záleží v zajištění věřitele
(právní pohnutka, causa v subjekt. smyslu) a tím ji oproti
jiným smlouvám ostře vyznačuje (viz vpředu výklad pod
§ 2, lit. e). Poněvadž pak tento právní motiv jest nellozluč
nou součástkou smluvní vůle, odevzdáním se projevující,
dochází, není-li ho na některé straně, k nedorozumění a
tedy zástavní smlouva nevznikne. 12 )
Nezřídka se stává, že před odevzdáním zástavy bývá
sjednána již předem zmíněná obligační smlouva zástavni,
ze které věřitel nabývá pouze nároku, aby mu věc zástavou byLa ,oldevzdálua, t. j. s ním sjerdnána věcná smlouva
zástavní; ona obligační smlouva se tudíž zástavní smlouvou vě,cnou splňuje. Obligační smlouva zástavní náleží
tedy mezi t. zv. tituly (causa v objekt. smyslu) věcné
smlouvy zástavníY)
Přidržujíce se Randou důsledně hájeného názoru, že
platnost tradice není závislá na platnosti titulu,14) musíme

uznati též, že neplatnost obligační smlouvy zástavní, ať
vadou vůle nebo jinak přivoděná (na př. právní nezpůso
bilostí zástavcovou), nemá vlivu na platnost zástavní
s,mlouvy věcné. 15 )
Ostatně, jak již z podaného výkladu plyne, není vůbec
nutno, aby obligační smlouva zástavní byla sjednána;lO)
v běžném lornbardnÍm obchodu jest též pravidelným zjevem, že Se dávají cenné papíry zástavou bez př'edchozího
sjednání řečené obligační smlouvy.
Tradice směřující ke zřízení zástavního práva, na cenné
papíry se může uskutečniti všemi způsoby připuštěnými
při ruční zástavě vůbec, tedy: oidevzdáním zástavy z ruky
do ruky (s k u teč n éo cl e v z cl á ní: § 451 ohec. ohč. zák.
ve znění § 22 nov. III). Detinuje-li již věř,itel věc jako
v12Jstnictví zástavce z jiného právníl1odůvodu (z úschovy,
půjčky, ze smlouvy ohstaJ'atelské atp.I, dostačí již ovšem
pouhý oboustranný projev vůle, že nadále podrží (přesněji
"bude cletinovati"\ věc zástavou ("pl'oměnR dluhu"; VIZ
pozn. 3 k § 2); mlUVÍ se tu pak o nabytí zástavního práv,a
tra di c í br e v i man u (§ .128, věta druhá obec. obč.
, V případech od evzdání znameními (t rad i c esy mb o i c k á: § 452 ,obec. ,Qbč. zák.), jež jsou pf'i zástavě cenných papírů jistě vzácny,17) nutno voliti taková znameni,
aby zástavní zavazení bylo každému zřejmo. J8 )
Odevzdání v jakékoliv z uvedených forem JIZ samo
o sobě dostačuje ke zřízení zástavního práva na cenné
papíry, at' již jde o papíry znějící na majitele, na jméno
nebo na řad; leč s ohledem. na ustanovení čl. 309 a § 303
obch. zák. se ordre-papíry při odevzdání druhdy vystavují
na řad věřitelův a to tak, že zástavní úmysl buď jest nebo
není z takového indosamentu zřejmý (zjevll.}T - skrytý
zástavní indosament, offenes - stilles Pfandindossament);
že však tato formalita jest postrádatelnou, vysvítá jasně
z ustanovení čL 312, odst. 2, obch. zák. ve spojení s § 451
obč. zák. IU )

('4

9) Ostatně jest tento názor ospravedlněn též ustanovením věty
první § 1369 obec. obč. zák., které phpouští obdobné použití zá,sad
platných pro obligační smlouvy i na smlouvu zástavní, a pl'edpisem
§ 876 cit. zák. (ve znění § 88 nov. III.), rozšiřujícím pravidla o následdch vadné vůle na právní projevy vůbec.
iO) Viz Tilsch, Zástava ruční, lstI'. 36, pozn. 20; Stubenrauch I,
str. 638.
") PHkladem takového zástavcova omylu v pohnutce by mohla
býti jeho bezdůvodná obava, že věl·itel nejsa zajištěn, mu vypoví
úvěr.

i2) Sr. Randa - Eigentum, str. 272 a násL, zejména pak str.
29<; a ;>99
"l) Sr. t)'Ž pramen na str. 289.
H) ,.Zul' Ubertragung des Eigentums ist erstere (roz. causa
v suil:Jljeklt. ismy,slu) u1l1erllá'E:s,] ÍC'h, da der nbElJ'~igrrung,swLlle Dhnedieselbe nicht gedacht werden kann, - nicht aber die letztere (roz. causa
v objekt. smyslu)": Randa - Eigentum, str. 290.

li') Viz též Tilsch - Zástava ruční, str. 36.
jtl) Randa G. Z, stl' 11)4.
17) Podle § 452 obec. l bč. zák. dlužno ve spojení s tamže ciL
§ 427 téhož zák. obmeziti symbolickou tradici zástavní jen na věci,

které pro svou povahu skutečnou tradici nepj"ipouštějí, a, jak Randa
(Eigentum, str. 323) dovozuje, též na případy, kde by skutečné odevzdání bylo spojeno s velik}'mi nesnázemi, na pi'. kde okamžité odevzdánÍ není možné pro nepdtomnost vč ci.
18) Nepi"ípustnost konstitutu posesorního jako způsobu zástavní
tradice se vyvozuje ze slov "vzíti do úschovy" použitých y § 451 obec.
obč. zák.; sr, Krainz 1., str. 802; viz též kuriální rozhodnutí čís. 260/1885
vzcahující se na ust. § 302 uh. obch. zák.
10) Pisko - Lehrbuc11, str. 144.
5
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Aby vět, byla odevzdána přímo věřiteli, nutno není,
nebot' lze zříditi ruční zástavu též tak, že ji podle dohody
stran převezme někdo třetí, který pak věřitele v detenci
zastupuje. 2D )
Co se t)Tče osobních náležitostí smluvních stran a jejich
vztahů k zástavě, dlužno předem vytknouti společný požadavek aby jednající měli způsobilost jak k právům, tak
k prá~ním činúm;Zl) není-li tu zpúsobilosti k právním či
núm, múže tento nedostatek nahraditi jednání zákonného
zástupce nezpúsobilé strany.
Dále se vyžaduje, aby zástavce měl volnost disposice
se zastavenou věcí.2 2 ) Naproti tomu věřitel musí míti disposičnÍ zpúsobilost jen tehdy, je-li přijetí zástavy spojeno
s nakládáním se jměním, jež jest z jeho disposice vyI'íato
(na př. podle § 1, odst. 1, konk. řádu a § 3 konk. zák., § 5,
odst. 1, konk. řádu a contr.; viz dále § 8, odst. 2 a 3 vyrovn.
řádu a § 17 vyrovn. ř. uh.).
..
Zástavním věřitelem múže býti jedině věřitel ze zaJIšt'ované pohledávky a nikdo jiný (arg. § 449 obec. obč. zák.);
ZB
zásadně týž nesmí býti vlastníkem zastavované věcL )
Jako zástavce múže však vystupovati netoliko osobní
dlužník, nýbrž i třetí osoba (arg. § 1368 obec; obě. zá~.),
resp. jejich zástupci; zásadně se však k platnemu vzm~u
zástavního práva vyhledává, aby zá~tavce byl - ~ S}C~
v době odevzdání zástavy - vlastmkem zastavene veCl,
nebot' podle principu vysloveného v § 442 cit. zák. pro odvozené nabytí práv, 'vúbec nemúže nikdo přenésti na jiného více práva, nežli má sám. 24)
Nedostatek zástavcova vlastnictví nahrazuje svolení
vlastníkovo k zastavení věci (arg. § 456, věta první, cit.
zák.;25) nabude-li zástavce dodatečně vlastnictví zástavy,
20) Tilsch -- Zástava ruční, str. 34.
. '
21) Výldad pojmu "způsobilost k právům" a "ZPŮSObIlost k pravním činům" v pozn. 4. k § 3.
.
"
22) Takové disposiční volnosti nemají na př. úp,a.dcove s. vecml
náležejícími do konkursní podstaty (§ 1, odst. 1. konk. radu a § 3 konlL
zák.).
.
23) Tílsch - Zástava ruční, str. 31; možnos~ však, aby ~:;stava
byla vlastnictvím věhtelovým, není ~hol~ vyl~ucena; Jakc: pnk!ady
se uvádějí (Krainz 1., str. 781) zákonne pravo. ~a~tQVnl ,k?mlSlOnarovo
na obstaraném z])oží i tehdy, kdy toto ZbOZl Jest Jeste Jeho vlastnictvím, a exekuční zástavní právo prodatele zboží, který je p~?dal
s výhradou vlastnictví do zaplacení kupní ceny, na tomto ZbOZl za
účelem vydobytí nedoplatku.
24) Krainz l, str. 803.
25) Na rozdíl od phpadu uvedenéh? v predeslem o~~tavc.I, ~d~
zřizuje zástavu třetí vlastním jménem, zastav~e v .~omto pnpade. d~va
věc U'etího zástavou vlastním jménem, obdrzev Jl od onoho tretlho
půjčkou - spíše zvláštní innominátní, t. j. zákonem jako zvláštní typ
v

.,

•

hojí se tímto okamžikem původní neplatnost zástavního
práva. z6 )
Rozhodla opět potřeba chrániti jistotu právního obchodu, jestliže se uznává, že zástavní právo platně vzniká
i v případech, kdy je zřizuje zástavce neoprávněný, t. j.
nevlastník nemající k zastavení vlastníkova svolení, po
případě vlastník, jehož vlastnictví jest obmezeno zákazem
věc zciziti nebo zastaviti;Z7) tyto výjimečné zásady se pře
vážně vyvozují nepřímo ze zákonných ustanovení o bezelstném nabytí vlastnictví od nevlastníka. 28 )
Naznačená legislativní úprava není ani pro Icenné papíry jednotná; mírnější požadavky 8e kladou u cenných
papírů, jež mají vysloveně ráz obchodního zboží, tedy
u cenných papírů znějících na majitele a jim v mnohém
ohledu blízkých ordre-papírú.
Společnou podmínkou všech případú, v nichž se nabývá
zástavního práva od neoprávněného zástavce, jest bez e1 s t n o s t zástavního věřitele,Z9) t. j. jeho přesvědčení, že
nabývá-li zástavního práva, neporušuje tím cizího práva,
tedy zpravidla mínění, že zástavního p:ráva nabyl; lze-li
mu vyčísti, že z hrubé nedbalosti nevědělo právní překážce
platného vzniku svého zástavního práva, není tu bez,eIstnostPO)
neuvedenou, smlouvou - anebo nabyv ji zápůjčkou (není-li povinen
vrátiti touž věc in specie, nýbrž pouze zapůjčené množství téhož
druhu); došlo-li k řečené půjčce, resp. zápůjčce, teprve po zřízení zástavy, hojí se teprve tím okamžikem původní neplatnost zástavního
práva. Sr. Schey, str. 184· a THscn- Zástava ruční, str. 27.
26) Stubenrauch L, str. 629, pozn. 3; podle téhož jest spornou
otázka, zda-li zástavní právo nabývá dodatečně platnosti již tím, že
se vlastník zástavy stal dědicem neoprávnčného zástavce; Tilsch (Zástava ruční, str. 28) tuto otázku zodpovídá záporně.
2,) Tilsch -- Zástava ruční, str. 30; pHpadem, kdy vlastník zástavy jest neoprávnt"ným zástavcem, jest na př. zastavení věci zatížené podle § 379, čís. 2 exek. i'ádu soudním zákazem zastavenÍ.
28) Randa - Eigentum str. 365.
.
29) Věl>itel musí býti bezelstným v době zřízení zástavy; pozdější
ztráta bezelstnosti není na újmu platně nabytého zástavního práva. Jednal-li za věřitele zákonný zástupce, rozhoduje bezelstnost tohoto.
Ph zmocnčnÍ nebo jednatelství bez příkazu (negotiorum gestio) záleŽÍ
na bezelstnosti zástupce v tom případě, jestliže zastoupený věřitel
v době zřízení zástavy neměl vědomosti o olwlnostech, za kterých
k zástavě došlo; jinak se vyhledává bezelstnosti jak zástupcovy, tak
zastoupeného. Schválil-li zastoupený sjednanou zástavu jednatelem
bez př'íkazu, jest nezbytna jednatelova bezelstnost v době zřízení zástavy a zastoupeného v době, kdy získaného proň zástavního práva
dodatečným schválením nabyl (Randa Eígentum, str. 368-371).
30) Sr. Randa -- Eigentum, str. 366 a 367; Pisko (Lehrbuch, str.
142) definuje bezelstnost jako víru, že zástavce jest vlastníkem nebo
že zastavení předsehírá s vlastníkovým souhlasem. - Ve sporných
případech platí vzhledem k § 328 obec. obč. zák. vždy domněnka, že
5*
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Hledíc k ustanovení §§ 371 a 1393 obec. obč. zák. a
307 n'lSp. § 300 obch. zák., jest bezelstnost věřitelova
jedinou podmínkou, aby bylo nabyto platně zástavního
práva na cenné papíry na majitele zně.iící;31)
totéž v podstatě platí i o cen n 'fl c hpa pí rec h na
řad z a s t a ven Ý ch s in d o s a c í s tou jedině odchylkou z povahy těchto papírů se podávající, že zástavce sám
musí býti zevně legitimován jako vlastník nepřetržitou,
až na něho sáhající řadou indosamentů (č!. 36, resp. § 36
směn. řádu, a § 297 ob ch. zák.), byť by papírů nepoctivě
nabyl a falšováním posledního indosamentu se jako indosatář vykazoval; je-li poslední indosament neúplný (bIanco··
indosament), jest zástavní věřitel arciť oprávněn pokládati za vlastníka papíru každého jeho držitele. 32 )
Naproti tomu na o r dr e pap í r y z a s t a v '0 van é
bez in d o s a c e 33 ) a na cen n é pap í r y n a .i m é n o
dlužno použíti obecných zásad občanského resp. obchodního práva, o bezelstném nabytí práv k l1.l.ovitým věcem
vůbec, kdy se vedle bezelstnosti vyžaduje ještě určité kvalifikace zástavcovy; kromě toho se tu uplatúují zvláštní
normy, vydané ve prospěch věřitelů jistých kategorií, takového obsahu, že nastává zásadní návrat k pravidlům
o bezelstném nabytí zástavního práva na papírech na majitele znějících. Podle vylíčené právní úpravy nabývá bezelstný věřitel platného zástavního práva na posléz dotčené
cem~é papíry i od neoprávněného zástavce,34) .ie-li z ástavcem:
čl.

jest bezelstným, takže na druhé straně záleží, aby dokázala
opak.
31) Randa ~ Eigentum, str. 351-356; E:rainz I, str. 804; Písko,
str. 143.
Že rovněž na ordrepapíry s indosací zastavované možno
vztáhnouti ustanovení § 371 obec. obč. zák. a čl. 307 obch. zák., platná
ovšem v prvé řadě na papíry au porteur, odůvodľíuje se hlavně
poukazem na č1. 74 směn. í'ádu, chránící bezelstne nabytí směnky,
kterouž zásadu rozšíHl čl. 305 obch. zák. na ordrepapíry druhů uvedených ve čl. 301-304 téhož zákona a § 7 šek. zák. na indosovatelný
šek; u aknÍ na jméno (zákonClé ordrepapíry!) padá jako důvod na
váhu analogie cit. čl. 305 a úsudek, že není rozumné pHř'iny, aby se
se zákonnými ordrepapíry jinak a nepříznivěji nakládalo než s papú'Y
ze soukromého počinu indosovatelnými [Handa - Eigentum, str.
356-359, zvláště v pozn. 48)J; Krainz a Pisko tamže, jak se výše
v pozn. 31 uvádí. - Podle práva platného na Slovensku a v Podkarpatské Rusi se platnost svrchu vytčené zásady o nabytí zástavního
práva na ordrepapírech podává ze znění § 300 uh. obeh. zák. a jej vy··
světlujíeího kuriálního rozhodnutí čís. 9461/1889 a z § 80 smčn. řádu.
R3) Tilsch - Zástava ruční, str. 30.
M) Prameny: Handa - Eigentum, str. 359 a další; Krainz l, str.
803 a 804; Tilsch - Zástava ruční, str. 28-30; Pisko, str. 143.
včhtel
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ž i v n o s tll. í k oprávněný k obchodu s cennými
nebo
osoba, které vlastník zástavou dané papíry svěřil
456 ve spojení s § 367 obec. obč. zák.) ;35) v obou
těchto případech sice může vlastník vlastnickou žalobou
docíliti vydání zástavy, leč jest povinen věřitele odškodniti, což prakticky značí zajištěný dluh is příslušenstvím
zaplatiti a domáhati se náhrady na neoprávněném zástavci;
c) k u pec ve sm. obchodního práva,36) který z'astavil
papír při provozu svého podniku; kromě toho se vyžaduje,
aby papír nebyl ani ukraden, ani ztracen, nerozhodno však
jest - na rozdíl od příp&dů pod a) uvedených -, je-li
zástavce oprávněným živnostníkem čili nic a v jakém
zboží obChoduje; rovněž v těchto případech má vlastník
právo vindikace zástavy proti odškodnění věřitele (čl. 306,
odst. 2 a § 299, odst. 2 obch. zák.);
d) jestliže do mně I Ý děd i c dal zástavou cenné papíry z pozůstalosti, jež mu soudem byla odevzdána (§ 824,
posl. věta, obec. obč. zák.).
Avšak 'Úpětně pouhá bezelstnost dostačuje, je-li z á stavním věřitelem
e) zastavárna statutárně privilegovaná (na př. zastavárna v Praze, zřízená patentem ze dne 4. září 1747) anebo
zastavárna koncesovaná (§ 4 zák. ze dne 23. března 1885,
čís. 48 ř. z.) ;37)
a)
papíry
b)
(arg. §

f) Bankovní úřad ministerstva financí resp. Národní
banka Československá (§ 6 vlád. nař. ze dne 12. května 1919,
35) Randa (G. Z., str. 164 a 1(5) jest názoru, že § 456 obec. obč. zák.
lze pcužít; bez rozdílu na pi'ípady jak úplatného (zástavce z.Uzením
zástavy lisiluj(; (I to, aby dosáhl na věl'iteli výhody pro sebe, resp.
pro toho, za n~~hol', se zavazuje dáti zástavu), tak bezplatného zřízení
zástavy (úmysl zástavcův přestává na zajištění věřitelově); ostatně
pot:kazuje na to, že platnému právu jest cizím zařazovati smlouvy
zástavm (a rukojemství) mezi úplatná a bezplatná právní jednání.
Rovněž Krainz (Commentar r, str. 803 a 804) tvrdí, že požadavek úplatnosti tu odpadá, Tilsch (Zástava ruční, str. 12-14) vsak vylučuje, aby
ust. § 45G cit. zák. mohlo býti použito na phpady bezplatného nabytí
zástavního práva.
3G) Viz výše pozn. 28) k § 4.
37) Totéž privilegium by pi'íslušelo oněm úvcrním ústavům, jichž
stanovy by obsahovaly taková výjimečná ustanovení a byly ve formě
zákona vyhlášeny; tak tomu na pí'. bylo u Rakouského úvěrního
ústavu pro obchod a živnosti (viz §§ 92 a 94 stanov této banky v textu
schváleném výnosem býv. min. vnitra ze dne 6. dubna 1918, čÍs. 14755,
které se obsahove kryjí s §§ 66 a 68 původních stanov, schválených
rozhodnutím z 31. hjna 1Ec55 a vyhlášených výnosem býv. min. financí
ze dne 6. listopadu 1855, čís. 186 1'. z.).
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246 Sb. z. a n., resp. § 65 zák. ze dne 14. dubna 1920,
347 Sb. z. a n.).

III. O

smlouvě

o svěřeni věci jako zástavy zvláště.

Jak již v}rše 37a) bylo uvedeno, uzavírají se věcná
smlouva zástavní a smlouva o svěření věci jako zástavy
uno actu, vznikají totiž z těchže skutečností : projevu vůle,
směřující k zajištění věřitele, a odevzdání zástavy.
Přirozeně tudíž jest smlouva o svěření věcí jako zástavy nesamostatného rázu, neboť není bez oné věcné
smlouvy myslitelna; přes řečenou vnějšÍ spojitost nezávisí však její platnost na tom, zda věcná smlouva zástavní
platně vznikla, ježto i přes neplatnost této smlouvy vě
řitel věc podle úmyslu stran převzal jako zástavu a tím
mu vzešel obligační závazek ji opatrovati a vrátiti. 38 )
Z řečeného plyne ten dalšÍ důsledek, že smlouva o svě
ření věci jako zástavy jest stejně jako smlouva uschovací - kontraktem reálním; ostatně i v jiném ohledu
není smlouvě uschovací nepodobna, ostře se však od ní
odlišuje svým hospodářsko-právnÍm účelem.
V tomto směru stačí odkázati na výklad v § 2, pod lit. e),
kde se u uschovací smlouvy zdůrazňuje zabezpečení odevzdatele (ukladatele) jako charakteristický hospodářsko
právní účel smluvní naproti zabezpečení pří.iemce (vě
řitele) při zástavě. Podobně dlužno pátrati po pravém
úmyslu stran, jestliže zvláštní podmínky smluvní přibli
žují zástavu zápůjčco, k čemuž docháZÍ, spokojí-li se zástavce, dávajícÍ zástavou zastupitelné věci, aby mu na
místě těchže věcí, které dal zástavou (species), bylo vě
Í'itelem vráceno pouze totéž množství téhož druhu (genus),
čili sjedná-li t. zv. zástavu nepravidelnou (pignus irregulare); nebude pochybností o tom, že jest tu zástavní poměr, běželo-li stranám výlučně nebo v prvé řadě o za.jištění věřitele (jako tomu jest u kaucí skládaných v hotovosti); bylo-li však výlučným nebo prvořadým účelem
smluvním poskytnouti příjemci z'astupitelných věcí dočasné jich užívání, podléhá dotyčný poměr smluvní právním zásadám o zápůjčce. H9 )
Co se dotčené podobnosti s uschovací smlouvou t}TČe,
předem sluší vytknouti, že rovněž smlouva o svěření věci
jako zástavy může býti sjednána bez písemné formy, tedy
37 a ) Viz hOl'ejši pozn. 6).
3S) Tilsch -- Zástava ruční, str. 66.
39) Schey, str. 58 a další.
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pouze ústně, případně i mlčky (konkludentním činem).
Omylným. byl by opačný úsudek, opírající se o ustanovení
~ 1370 obec. obč. zák., které zavazuje zástavního věřitele
k vydáni z á s t a vn í hol í s t k u (Pfandschein),39a) neboť
toto písemné vyhotovení má pouze za účel býti důkazem
o zastavení určité věci, tedy má, stejně jako depositní list,
význam toliko průvodní (nikoliv dispositivní) listiny;40)
druhdy nabývá povahy papíru legitimačního, kryje-li se
s vůlí smluvních stran, že věřitel může bez další své závaznosti
zástavu každému
doručitelU Oa )
Přes to, že pisemná forma není nutnou, dává se jí
v běžném lombardním obchodu přednost pro nepopíratelné
výhody, které s sebou přináší trvalá dokumentace smluvních podmínek; tyto uvádějí se, jak již řečeno, zpravidlá
na zástavním lístku, který pak tím ovšem nabývá pOiVahy
listiny dispositivnÍ. Poněvadž však tato listina jest určena
toliko pro zástavce, postupuje se v praxi tak, že věřitel dá
si od tohoto vystaviti písemné vyhotovení stejného obsahu,
nazývané obvykle d 1 u žni m I í s t k e m.
Ač se smluvní volnost v soukromoprávním oboru zásadně uznává, klade jí zákon při s.iednávání zástavní
smlouvy určité meze tím, že podmínky a úmluvy jistého
druhu prohlašuje neplatnými. Důvodem toho jest jednak
potřeba chrániti zástavce jako stranu zpravidla hospodářsky slabší, jednak snaha zabrániti úmluvám porušujícím podstatu zástavního práva.
Takové neplatné podmínky a úmluvy vytýká § 1371
obec. obč. zák. toliko příkladmo; z nich mají pro ruční zásta vn v}rznam tyto:
a) že věř i tel i při pad ne z á s t a v a, ne bud e-1 i
dl u h v č a s spl ac e n (pactum commissorium); tím se
má zabrániti poškození dlužníka, neboť zástava b}Tvá obvykle cennější dluhu; úmluva však, že pachtovní kauce
prop3Jdne ph nedodržení smlouvy, jest pl3Jtná;41)
b) týž zřetel rozhodnul pro neplatnost smluvní podmínky, ž e věř i tel m ů ž e z á s t a v u z a I i b o vol n o u
a
39 ) Zástavní list udává nominale
(počet kusů)
zastavených
cenných papírů, jejich druh, splatnost připojenýCh kuponů a udává
zpravidla též kurs, za nějž se cenné papíry zastavují, a obnos zástavního dluhu; krom toho bývají do něho pojaty podstatné smluvní
podmínky.
.
40) Tilsch -- Zásta va ruční, str. 66.
40 a ) Povahu legítimačních papírů mají zástavní listy Bankovním
úřadem vystavované (viz § 33 vlád. nař. z 12. května 1919, čís. 246
Sb. z. a n.); totéž platí pro Národní banku Československou podle
§ 123 í::ák. ze 14. dubna 1920, čís. 347 Sb. z. a ll.
41) Stubenrauch II, str. 769, pozn. 1.
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cenu zciziti nebo si ji ponechati; připouští se
však dohoda, aby věřitel inkasoval peněžní výplatný papír
na majitele anebo ol'drepapír zastavený s blancoindosaID'entem a aby, uhradiv svou pohledávku, odvedl přebytek
dlužníkovi; totéž platí při zástavě spořitelní knížky anebo
papíru na řad, zastaveného buď bez indosace anebo pouze
se zástavním indosamentem (byl-li papír odevzdán do zástavy s indosací na jméno věřitele, jest týž bez dalšího
k inkasu oprávněn) ;42)
c) rovněž v zájmu dlužníkově není platnou úmluva,
že věř i tel m ů že z á s t a v u z a pře dem (t. j. před
splatností pohledávky) s t a n o ven o u cen u z c i z i t i
a ne b o s i j i z a t a k o vou cen u po n ech a t i; tomu
však neodporuje a tedy jest platna úmluva, že po splatnosti dluhu věřitel dá prodati (bez soudního řízení) zástavu
za běžnou tržní nebo znalci vyšet:řienou cenu,43) anebo že
mu zástava připadne za cenu, kterou soud později vyšetří ;44)
di odporujíc podstatě zástavního práva, jest neplatnou
smluvní podmínka, že d I u žní k nes m í n i kdy z ás t a v u v y k o u pj t i, anebo
e) naopak, že věř i tel nes ln í ž á dat i z a ze ize n í z á s t ,a v y nebyla-li pohledávka včas z,apla,cena.
Konečně jak v zájmu dlužníkově, tak pro rozpor s podstatou zástavního práva46 ) se v § 1372, větě první obec. obč.
zák. prohlašuje za právně bezúčinnou vedlej~í úmluva.
f) ž e věř i t e li m á n á 1 e ž e tip o ž í v á n 1 (braní
užitkú) z á s t a v y (antichresis) ;47) tím však není řečeno,
že by nemohlo býti platně smluveno, ž,e kromě věci hlavní
budou zastaveny též užitky její, neboť si tu věřitel užitků
nepřivlastl1uje, nýbrž nabývá
toliko zástavního práva
k nim. 48 )
42) Randa - G. Z., str. 166 a Pisko, str. 148; viz též Stubenrauch
I, str. 641, po zn. 3, bod čís. 3., kde táž úmluva se principielně při
pouští při zástavě pohledávek.
43) Ofner, Protokol lL, str. 228 (viz str. 221 Manzova vydání obch.
zákona z r. 1913); Krainz I, str. 844; též Písko, str. 147, který z pj"ípustnosti této smlouvy již podle obec. obě. zák. usuzuje, že náležitosti
předepsané ve čl. 311 obch. zák. nemají významu.
H) Stubenrauch II, str. 7G9, Krainz I, str. 841.
45) Taková úmluva by arciť mohla založiti zásadne phpustné
retenční právo smluvní (viz Krainz I, str. 452).
Stubenrauch II, str. 770, pozn. 6).
Zákaz antichrese má pí'ejíti i do obč. zákoníka pro Čsl. republiku, ač se jeví zastaralým (sr. "Návrh subkomittéu [dr. l{rčmáf']",
str. 222).
48) Tilsch - Zástava ruční, str. 25.
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Uvedené podmínky a úmluvy jsou pouze samy o sobě
neplatny, nejsou tudíž na újmu platnosti zástavního práva;
výjimku činí úmluva, že věřitel nesmí žádati po splatnosti
pohledávky za zcizení zástavy, neboť, odporujíc skutečně
povaze zástavního práva, ničí takováto výhrada platnost
věcné smlouvy zástavní, s níž byla sjednána.. 49 )
IV. Rozsah zástavniho práva

se

určuje

dohodou smluvních stran.
Pokud smlouva jinak nestanoví, platí předpis § 457
obec. obč. zák., že pod zástavní zavazeni spadají též pří
bytek a příslušenství zástavy, tedy i plody, pokud nejsou
odděleny neb vybrány.
Naváže-li se tato norma na zástavu cenných papírů, vztahuje s'e zástavní právo též na
talony věřiteli s pláštěm odevzdané ,isouť příslušen
stvím 50 ) papíru - a na neoddělené a nevybrané kupony
(úrokové lístky), představující "civilní plody"51) takové
zástavy.
Prav.ůdlem jest, že zástavce nebývá smluvně obmezen
ve vybírání kuponů (úrokových lístků); opak může však
býti platně 52 ) smluven; běží tu pak ve příčině civilních
plodů o zástavu věcí budoucích. 53 )
Pro určení rozsahu, v jakém se pohledávka zástavou
zajišťuje, není podobného zvláštního zákonného ustanovení, které by vůli stran dopll1oval0. Z ustanovení § 447
obec. obč. zák. se ve spojení s § 912 téhož zák. podává, že
nestanovÍ-li smlouva jinak, ručí zástava nejen za zajiště
nou pohledávku samotnu, nýbrž též za úroky zákonné
i smluvené, a to starší než třHeté,54) dále za náhradu škody
z nesplnění pohledávky \ůbec nebo ze splnění nepořád
ného anebo za případně smluvenou úhrnkovoučástku
náhrady takové škody (konvenční pokutu: § 1336 obec. otě.
zák. 55 ); konečně i na procesní a exekuční útraty se zástavní
Tilsch - Zástava ruční. str. 43 a 44.
Viz Krainz r, str. 238.
.
Že vedle "naturálních" i "civilní" plody (úrOky, dividendy
atp.) lze pod ust. § 457 obec. obě. zák. zahrnovati, viz Krainz T, stl'. 79:3
a 245; též Tilsch - Zástava ruční, str. 125, pozn. 20; opačného názoru
jest Stubenrauch (Commentar l, str. (j34, pozn. 3), který též poukazuje
na kolísavost judikatury v této otázce.
52) Viz svrchu pod HL, lit. fl.
53) Dotyčn}' smluvní passus arciť bude míti povahu obligační
smlouvy zástavní, o níž se VS'še pod I vykládá.
5~) § 1480 obec. obě. zák. ve znení § 192 nov. III. nemá tu platnosti
vzhled~m k ust. § 1483 téhož zák.
5") Ve znení § 169 no\'. III.
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právo vztahuje,56) nikoli však na nároky věřitelovy z nákladu vynaloženého na zástavu. 57 )
V. Jsou-li zástavou věci zastupitelné, může volnost
smluvní vyvolati zcela obdobné zjevy, s nimiž jsme se setkali u smlouvy uschovací.
Právní věda snažíc se je rozlišovati podle jich účinků na
zástavní poměry, rozeznává na jedné straně zástavní právo
p r a v i d e 1 n é (pignus regulare, regelmáf:liges Pfandrecht) a jeho odrůdy: zástavní právo ú h r n n é (Summenpfandrecht) a zástavní právo p o s pol i t é (Sammelpfandrecht), na druhé pak zástavní právo ne p r a v i d e 1 n é
(pignus irregulare, unregelmaDiges Pfandrechtl.
Zachovávajíce touž soustavu výkladu jako při smlouvě
uschovací, pojednáme zprvu o právních účincích zástavního poměru pravidelného a po té vylíčíme podstatu výše
zmíněných odlišných typů zástavního práva a z toho pochodící modifikace zástavních poměrů pravidelných.

vaH zástavy není věřiteli zásadně odepřeno, a konečně,
že mohou témuž vzejíti různé nahodilé nároky proti zástavci, které sice s detencí zástavy souvisejí, nemají však
svůj právní základ v poměru zástavnhn, nýbrž v různých
jiných důvodech (titulech) právních; pojednávajíce o oněch
nahodilých nárocích věřitele, nemůžeme pominouti mlče
ním otázku, zda a za jak~Tch podmínek smí zástavu zadržovati.
Spojení výkladu o těchto posléz zmíněných oprávně
ních se základními právy zástavního věřitele jest sice na
úkor soustavného zpracování látky, získává se jím však
uceleného přehledu o povšeclmém právním postavení
téhož.
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B) O právních

účincich

pravidelné zástavy.

§ 10.

o právním postaveni zástavního

věřitele.

Pr'ávní po,stavení zá;;,tavního věř'Hele jest určeno
zástavním založeným věcnou smlouvou
zástavní, jednak osobním poměrem zástavním, který vyvolává smlouva o svěření věci jako zástavy.
Kdežto věcný pomě,l'zástavní vymezuje oprávnění zástavního věřitele nutná k splnění účelu zástavního práva
- právo detenční a právo realisační -, vyplfrvá z osobního
poměru věřiteli povinnost opatrovati a vrátiti zástavu.
:Řečeným právem detenčním a realisačním nenl ovšem
okruh oprávnění zástavního věřitele vyčerpán; sluší uvážiti totiž, že § 456 obec. obč. zák. mu přiznává právo dáti
zástavu v podzástavu, že podle § 458 cit. zák. vzniká za jistých předpokladů věřiteli nárok na doplnění zástavy, dále
že, hledíc k ustanovení §§ 459 a 1372 téhož zák., právo užívěcn5T m poměrem

56) Arg. princip. vysloven}~ v § 216, odst. 2, exek. ř. pro uspokojení věřitele z nemovité zástavy a pla'tný podle § 286, posl. odst.
téhož zák. též pro exekuce na movité věci.
57) Stubenrauch l, str. 636: Krainz r, str. 796-798: Tilsch - Zástava ruční, str. 2 1 . '
.

a)

Oprávněni

zástavního

věřitele.

1. Právo detenčni. Z pojmu ruční zástavy se podává, že věřitel, jemuž byly zastaveny cenné papíry, má
právo je míti ve své faktické moci, čili je detinovati, a tím
si pojistiti možnost uspokOjení své pohledávky z jejich
hodnoty.
Poněvadž jednak zástavce jest povinen zapraviti dluh
jen proti vrácení zástavy (§ 469 obec. obč. zák.),!) jednak
věřitel musí, byla-li jeho pohledávka řádně uspokojena,
zástavci zástavu vydati (§ 1369, věta druhá cit. zák.), jest
vidno, že právo detenčnÍ přísluší věřiteli po colou dobu
trvání zástavního poměru; právo zástavní náleží mezi
práva odlučovací (Absonderungsrechte)1a) a proto ani v konkursu ani v nuceném narovnání vlastníka zástavy neztrácí
věřitel j.ejí detence (§ 11, odst. 1 konk. ř., § 11, odst. 1 vyrovn.
řádu a § 18, odst. 5 vyrovn. ř. uh.); dalším důsledkem práva
néL detenci zástavy jest, že proti vůli detinujícího zástavního věřitele není připustný exekuční zájemzásta.vy ve
prospěch jiných věřitelů zástavního dlužníka resp. vlastníka (§ 262 exek. ř.; totéž v zásadě platí podle § 48 uh.
exek. ř.).
Detenční právo jest púsobivé netoliko proti zástavci,
resp. vlastníku zástavy, nýbrž i proti všem třetím osobám,
má tedy povahu práva věcného, absolutního; věřitel může
1) § 33 nov. III. nephvodil v tom smiiru změny.
1a) Mezi práva odlučovací se zahrnují ona veškerá práva, jež vě
r'itelům (t. zv. oddělným vř.řitelŮm, AbsonderungsgHiubiger) poskytují
pnivo se uspokojiti z určitých věcí obecného dlužníka, jakoby konkursu o jeho jmění nebylo, takže teprve, co po jich uspokojení pŤ'e
bude, může pi'iplynouti konkursní podstatě (sr. dra J. Friedhndera
"henkursordnung", vyd. z r. 1919, str. 48 a 49).
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je prosaditi jak námitkou žalobní, tak žalobou o vydání
zástavy namířenou proti každému detentorovi; výsledku
ovšem nemá proti tomu, kdo bezelstně nabyl věcného práva
na zástavu 2 ) (viz na př. shora výklad pod § 9, 11., na konci).
Zdůrazniti sluší, že ztráta detence zástavy nemá v zápětí zánik zá1stavního práva, a to ani tehdy, jestliže se jí
věřitel předčasně, ovšem s výhradou, vzdal (arg. § 467 obec.
obč. zák. a contr.).
II.
Právo
užívati
zástavy přísluší věřiteli jedině tehdy, svolil-li zástavce k tomu (§ 459, věta první
obec.obč. zák.), a smí býti vykonáváno pouze v mezích pro
zástavce neškodných (§ 1372, věta druhá cit. zák.). Neoprávněné užívání zavazuje věřitele k náhradě i náhodné
škody, kterou zástava v souvislosti s tím utrpěla; toto ručení za "přivoděnou náhodu" (casus mixtus) se odůvodl"mje
obdobou ustanovení §§ 965 a 979 cit. zákY)
Bylo-li užívání věřiteli dovoleno, dochází ke kombinaci 4 ) smlouvy o svěření. zástavy s půjčkou. 5 )
Jak výše bylo uvedeno,6) nemůže býti platně smluveno, aby věřitel měl právo po ž í vat i zástavu.
Poskytne-li se věřiteli oprávnění z u žit i zastavených
věcí, vzniká zástavní právo nepravidelné ;7) to se při zástavě cenných papírů přihází velmi zhusta. 7a )
III. Pravidelně nese věřitel nebezpečí zmenšení hodnoty zástavy a tím případné ztráty na svém zajištěném
pohledávání; chce-li se tudíž takového - a při zástavě
cenných papírů pro jich cenovou pohyblivost zvlášť nemalého - risika zbaviti, r;nusí si smluvně zajistiti, že hodnota zástavy bude na původní výši udržována.
Pouze výjimečně zákon připouští př'ípady, kdy, amz
by došlo k řečené úmluvě, vzniká zástavnímu věřiteli
nárok na doplnění nebo dání jiné pfiměřené zástavy.
Tomu tak jest podle § 458 obec. obč. zák. tehdy,
2) Viz Tilsch - Zástava ruční, str. 37 a 38; též Schey, str. 223 a
násl. a 313; jeho vývody o posesorní ochraně vypůjčitele lze obdobně
vztahnouti i na zástavníllo věřitele. Rovněž podle uherského práva se
pNznává věřitelově detenci též právní ochrana: AlmásÍ-Png. Privatrecl1t II, str. 78 a násL
3) Tilsch -- Zástava ruč:ní, str. 73 a 74; sr. výše výklad pod § 4,
I, p0S1. odst.
4) Viz výše § 2, p07
5) Tilsch- Z:1st: -a ruční, str. 74, pozn. 11.
(l) Viz výklad 1: fl
9, HT, lit. fl.
c

7\

IZrujnz II

~,

7a) Viz níže v:) ~.lad pod § 12.
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I: o u zástavce ta~
uhrade dluhu; za takovv~

1 jestliže se hodnota zástavJ; v i

8

)

·v.
v _,
enostačuje k
zmenslla, ze ,VIce n ~ okládati zřídil-li zástavce na veCl
zne~od~10cem, ne~z: p b t' tí~l není přednostní právo vě··
nová zastavnl prava, ne o
řitele dotčel~o."
1 nedúsledek, též přímo z § 1311
Z uvede,le ~as~~J; ť Y b
Ví náhodného znehodnocit. zák. se podaVa]lCI, ze ne ezpec
vv·t e19)
cení zástavy nese ven
.
v v

sezná li "tJ že zástava pro vadu tepr:e dodatecne
-. vlúhradě dluhu více nestačl; vad~ muze
ua Jevo vys ou
. k'
T h
vždy "e vsak vylýt' bud' právnPO) nebo fy SIC e po, a y, ,,',
't
11)
,1 . 1 .
existovala již v době odevzaam· zas, aov-y:.
Zp~~kuIJed' elanbYprávní vady zastavených cenných paPlrlu Jte~t
II a
, ' T
(
S) souhlasu v asnlnedosta~ek vlastn~~tv~}~~tav;7j;~d~e !v'sické vady možno
kova); Jako o neJca~~Jsl~,
'o'
podle převládají
mluviti ph zastavem lalesnyc~l P;:!e~' zástavou daných
cího mínění l~eloze v1?ro ~urdsovlY v Pl' za' ~tqvV nebylo-li to
cenných pap Iru zadatl
op nen
,~ ce . ,
smJt{venoP)
ve vyložené podmínky doOdepře-li zástavce pres vys..
'.
,,' Vře.. ' .
b ' i nahraditi Jlll0U zastav ou pIlme
plmtl zas~a,:"u !~~+ o"]
latnil svúj náil'ok žalobou;
nou nezJJyva v8lheh, nez aby up v
v
' by'tl' dána
,
t' t
. smluvroe urcena, mUSl .
nebyla-li hod:l0 :;t, zasda;y 't. a ~ aby dvě třetiny její ode> spoří takova nahra nI zas a v ,
b v ák )
l,adnf cenv kryly zajištěný dluh (§ 1374 ~bec: o c. ~ I" .. ,
bV' k 12a) se usuzuJe ze ne nI- 1 za,Z § 93 9 obec. o c. z a . ,
" ' } dlí zá
sta vce s to ~dáti věřiteli t~kov?U přimvěře~lo~l~~~~a a\udíŽ
, t ltO právo nalehatl na zrusenI s
.. ,
staVt;'h~~ Oel:alllžité splacení své pohledávky bez ohledu
vyma au ''.
t lB)
na smluvenou pozdější jeJÍ splatnos. .
__ c________,.
',' d' 'est zástavce povinen k dání jin?
9_

''k

.~.

W

v '

v.

-.

J

") Ostatne v ton:lto PIlP,~ e. ~
dle všeobecné zásady vyslovene
zástavy již z titul,u n,ahrady s (Oay po
v § 1323 obec. obc. zak.
,~
") Stubenrauch l, str. G3i. ,
10) Krainz - System 1., vst~. 84~. r
") Tilsch - Zástava ruc11l, stl. b. .
'"ll" 'e k tomu že na12) Tento ná~or za~tá,:á t TilSC~e~tavfr~j;\r~~:n~~~'y; opačnéhO místává zde znel1odnoce11l zas ~v.;. . iz v ';klad výše pod § 7, čís. 1. na
ně ni jest Pisko (L,ehrbuct~, stl ..-.38; '! tav~ mají 'však podle zvláštních
konci). 1\ěkteré vyzna~n~ l~ene~l;l ;:.~ kursovém lJoklesu, aniž by si Je
norem právo na .doplne11l ~ast;\) nl úřad ministerstva financí pod~e
smluvné vyhradIly, tak
~nVtov 1919 čís 946 Sb. z. a n, resp. Na§ 33 vlád. nal: ze d_ne 19~,.,;ve l~~p § ·{23. ~(ľk. ze dne 14. dubna 1920,
lodní banka ceSkoslovenzskal.o b~nka v Praze podle § 47 svých, ve
čís. 347 Sb. z. a n.,'. a . ems (a
formě zákona vyhlasenych stanov.
12a) Ve znění § 123 nov. l I L . . ,
"
na okamžité rozvá13) Stubenrauch I. str. 038; re.cen~ho ,l?lava(§ 932 obec obč. zák.),
zání smlouvy, opírajícího se o ll1stltUCl Spl avy
.
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věřitel má ze zákona právo k podza"favení,14) t. j. může zástavu, pokud má n~ r;i práv~,
dáti v podzástavu, aniž by měl ~ to;nu zapotreln ysvolem

IV.

Zástavní

vlastníka zástavy (§ 454 obec.obc. zak.); v obchode s cennými papíry se pro toto věřitelovo oprávnění užívá výrazu
)rávo k relombardu".
"I
,
b
Byly-li zastavené cenné papír}~ relo~ba~dovanx
e~e
svolení jejich vlastníka,15) postlh~.Le arc.lt, zastav_r;l~~ v~
řitele zostřené ručení; týž jest totlz zavazan ~radltl l.nahodnou škodu, která by nebyla zástavu u neho postlhla
( casus mixtus"; § 460 cit. zák.).
" Vlastník zástavy ovšem může smluvním zákazem
právo k relomhatrdu vylo~čiti; zří~í-~i pře~ to věř~tel po,d'zástavní právo , zřídí je SIce platne,
Jest vsak povmen na"
l1raditi z toho vzešlou škodu. lv )
Podzastavení ve větší míře, než jaká věřiteli na zástavě
přísluší, není účinné. Proto ,podzás~avní yěřite~:....jehož po:
hledávka převyšuje pohledavku zastavnlho ~entele: sml
se z podzástavy uspokojiti jen do výš~ pO~ll~davky zastB;vního veřitele a přebytek může pohledavatl .len za osobm~
dlužníkem; vý'jimečně ručí pOrdzá;stava ,za 5ye.lou podz~
stavní pohledávku, nabyl-li podzastavm ~:.ntel podzastavy v dobré víře, t. j. nevěda o rozsahu ventelova (podzástavcova) zástavního právaY)
(O podstatě, vzniku a právních účincích podz'Rstavení
viz níže výklad pod § 15.)
zástavou
V. Právo realisačni.
Je-li pohledávka
zajištěná splatna l8 ) a dlužník ji nesplnil, jest zástavní
vči"it~li přiznati nelze, popírá-li se, že je~t ,Přípustn? zařazov:ati zástavní smlouvy mezi úplatná právní jednal1l; na;protl ~an?;ov~ (G. Z;
str 164 a 165' viz svrchu výklad pod § 9, pozn. 3u), uznav aJ} ~astavl1l
s~louvu za ťtplatné právní jednání též Tilsch (Zástava rucm, str. 12
a další) a Erainz (System l, str. 848).
_ •
14) Výjimečně nemá tohoto práya majitel. ~astav.árny ohleáne
pi'ijatých zástav (§ 5 zálL ze dne 23. brezna 1885, CIS. 48 l". z.).
,
15) § 460 nezná rozdílu mezi phpady povolepéh?voa n~povo:ene~~
zastavení a tudíž ))y nebyl nesprávným úsudek, ze v.ente~vl tehQ~. ~oUCl
za "casus mixtus", svolil-li vlastn~k k p.odzastav~m; amz" by_ ventele
takového ručení zprostil; Tilsch vsak (Zastava ruclll,. str. 14, pozn., 1~)
doporučuje restriktivní výklad § 460, jal,- se v)llavl1l}ll textu 'po.dava.
1G) Sr. vývody Randovy (Eigentum, str. 2~u) o n.~skodl:?stl zal~azu
zcizení pro nabytí vlastnictví, což možn~ bm splse vZLahnoutl na
suecielní právo zástavní, resp. podzástavm.
<
17) Viz Stubenrauch l, str. 627, po~n .. 2).
, .
18) Splatnost nastává dnem, ktery jako pla~ebm ~rcuje z~kon
nebo smlouva (§ 1334 obec. obč. zá~.); splatI~ost zastavl1lv p.ohl:davky
druhdy nastává již tím, že se zmeJ?sl, c~n~ zastavr a. dl\lzmk Jl nedoplní nebo přiměřenou část zástavl1l zapujcky nesplatl (VlZ § 41 stanov
Zemské banky v Praze, vyd. z r. 1922).
v

•

.'

věřitel oprávněn uspokojiti se z hodnoty zástavy, čili své
zástavní právo realisovati.
Právo na realisaci vyplý-vá z pojmu zástavního práva,
takže není třeba, aby si je zástavní věřitel smluvně vyhradil; naopak úmluva, kterou by se zástavní věřitel realisace
vzda,l, měla by v zápětí neplatnost zástavního práva. 19 )
A) Pro realisaci zástavy vůbec platí princip, že zástavce nemá utrpěti větší újmy, než toho uspokojení vě
řitele nutně vyžaduje, běží tudíž o to, aby se zaručilo co
nejpříznivější zpeněžení zástavy; taková ochrana zástavce
jest především tehdy za.ručena, spolupús obí-li při zpeně
žení zástavy soud.
Soudní spolupůsobení se vyvolává zpravidla ž a I ob o u zástavního věřitele, na jejímž podkladě soud vydá
rozsudek a pak jej provede exekucí na zástavu. V oné ža10bě ) (t. zv. zástavní žalobě, Pfandklage), která zpravidla 21 ) směřuje proti zástavci, dlužno uvésti existenci
práva zástavního i pohledávky a splatnost její a nabídnouti
o tom důkazy; kromě toho, jak se zejména z §§ 466 a 467
obec. obč. zák. podává, má zástavní věřitel na vůli zažalovati též dlužníka o zaplacení zajištěné pohledávky (t. zv.
osobní žaloba, Schuldklage), po případě, je-li dlužník současně vlastníkem nebo detentorem zástavy, obě žaloby
spojiti (kumulovati) podle § 227 civ. ř. s., resp. § 132 uh.
civ. ř. S.22)
Pod a tiž a lob u arciť n e n í n u t II o, má-li věřitel
po ruce jiný exekuční titul než rozsudek, na př. mimoprocesní soudní narovnání neb·") notářský akt, v němž jsou
přeSině zjištěny osobnost věřitele i dlužníka a. podmínky
dluhu v penězích nebo jiných zastupitelných věcech, jestliže. zárovel'í dlužník vyslovil v listině souhlas s tím, aby
byla ihned exe.kvovatelna ve příčině uznaného dluhu (§ 3
not. ř.;sirov. též § 111 uh. not. ř. čl. XXXV: 1874).23) Rovněž
potřeba žaloby odpadá v případech spadajících pod usta1

20

10) Viz výše výklad pod § 9, III, posl. odst.
20) § 461 obec. obč. zák. stanoví pouze, že

věhtel jest oprávněn
žádati, aby zástava byla soudně vydražena, což vyvolalo konlroversi,
stačí-li žádati soud přímo o dražbu, anebo je-li nutno předem podati
žalobu. Že jest nutna žaloba, vyvozuje se z min. nař. ze dne 19. září
1860, čís. 212 ř. z., vydaného za účelem odstranění naznačených pochybností; toto nařízení sice praví (§ 1), že "h y pot e ční věřitel
může svou pohledávlm soudně toliko cestou žaloby uplatniti", v tomto
ustanovení nutno však spatř"ovati princip platný pro zástavní právo
vůbec a tedy i pro ruční zástavu (sr. Stubenrauch I, str. 641 a 642).
21) T. j., je-Ji věřitel sám detentorem zástavy; jinak ti'eba žalovati detentora, aby dopustil exekuci na zástavu (viz Tilsch - Zástava
ruční, str. 46; Stubenrauch l, str. 65G a další).
22) Tilsch -- Zástava ruční, str. 47.
23) Erainz r, str. 842.
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, vl 310 obcll zák. 24) kdy postačí, aby zástavní v~
~\~:~~;o~ádal obch;dní s~ud :pro sebe 12řís:ušn~T o ~xek~~~{
předloživ potřebné osvědčem o tom, ~~ ,lak OI~ sa~tavní

:~~~aov~e í~o~í~~l;~i p1:e~~~~s~u ~~~c~o~~e~~~k~ z~~ Zvzájem~~Ch Ob~l'"lOdŮ; podle obdobného..~s~ar:ovem ~ ??~ uh. ol?~i:

'k se vyžaduje pouze, aby Za]lstena pol~le av ,a vzm _~
(byf jedl1ostrannéh?) a ~br za~~avm smlouva
d'
. pro uverlll ustavv pod
byla Plsemn~ SJl~t~'1j~š~ě ta další úleva, že 'není třeb:: an~
dohledem 'pa, P
"
v
t číf samo o sobě. 1lZesla-h
písemnostI zast~vnl sn~lou 'X" s a
'Íciho v rámec stanov
zástavní pohledavka z Jedna:'11, sp~da.l d
~8 říina 1865,
takového ústavu (čl. III mm ... na~. ~e ne
'k)
v,
110 I'" ..,
Z ue
SIJoiení s tamze CIt. cl. 310 o c '1. za ..
CIS.
v
Z
ob jakým se potom provádí exekuce na zabave,ne
cennl;:pÍl~y, jest růzl~Ý, P?dle toho, o jakého druhu papIl'y
jde; dlužno tu rozeznavatl:
'v
T
'
<:1',
jež obvvkle se v obchodu hospodarsk~
Ce!I~,~'1e P"·alI'Y'25~ a l)roto mají zpravidla bursovm
zhodnocuJI pro eJem) '~) 26) se z Jen ě ž u i Í pro d e nebo tržní cenu (t. zv. efektY, , '
,ldí obchodní dohodce
.
1 n éru 1- v ktery prova
"
J ~ ~'1 Z V 1~ '" § 121 '- ~~ek. ř. uh.) ;2'1) zní-li takov~ cenny

~a obchodu

v

,

v'

b'l .

v

,

o

~§a;~:
~~:,ej~ee;k;{Uo'X%;~~oves~~;~ rtil~ ~~srT~é~~~. ~~~~.e~\~(8)
ZlTIOCnenl ex
k'
t,;,

'v.,

\

a

,

eněžité plněm

znC.lICI kupec e
spořitelní knížky,
')
,1
'"
§ 80

b) smenky, seky, l~ IpI'Stv (boIlY)
'Ioukázky a zavazovaCl , u
: ';
knížkJ.".
etl'lskke
.k '" uh) a Jlne 2
,aove ~
~J.
exe.l. .: ' v ,
.
vV'C "unlV se reallSUJI pl e:
zbJ?dl~OC1.:-)l vy~e~ ~m 1~1'1~~1 vCý;;ěn;" 'nebo na místě placem
k a z a n 1 11'1 vel, 1 t e l tJ _
Q. g§ 123 a 124 eixek.
(§ 303 § 308 a 1'1a.sL, § 310 exek. ~., re,~p. i),
'1
'Qt vÍ_
ř. uh.); při exekuci však podle cl. 310 obch. za1\.. Je~ pl'
v,

~kla,dlní

v

Z~l~Ž)

~ cbeal'11~Op\'~p\~~y -ř:ž e:ee"~b~i~odně
T

,

r'

•

..'

'"

'"

'

r

r_____

. "slovně v platnosti

h~

článkem

N) Čl. 310 obdl. zák. b)'l p~n~c t af ~~t zachován konformní § 305
XIII, Č. 9 uv. zák. k exek. r., pl ave a ~
v,;

uh. obch. zák. předpisem §._115 uh. exek. I ad u.
25) Rand8:, G. Z, str. Hio.
2<5) Viz "Gvod".
.
.
cl. 310 obch. zák., který ve spoJení
27) Též ph exekucI l?odle
" t liko yei'ejnou dl'ažbu. možno
s § 47 uv. zák.' k. obch., lzak. ,uz:~~~~ r~kY. a to podle obdoby § 268
sáhnou.ti k prOdeji scnsa em z \
exek. i'. (Svtau~-Pi~ko II,. s~r. ,143). "ící se za účelem pI'episu jm~na
28) Verc]nc oblIgace n,l ]mer;.0 zne](§ C
ř min spravedlnostI a
na .
.
zas'lou na dotyčný úi'ad nebo ustav
.
,,.
189~"
949 r z)
financí ze, dn,e 24. nrrJ:a
(, ,~:s. ,- 996 ~;ek. J'. jest pouze dem?nstra
29) Vypocet cennY,~h pal~lIu, 'ti§ au . ortem' obligační papll'Y pe
tivní; nutno sem tUdI~ zahm?:,a, kUIJec?é bony a i§eky); viz Randa,
ně žité (na pl". na majItele Zne]ICl
G. Z, stl'. 165.
v

t

;)
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pustný též prodej tatkového papíru přes obmezení §§ 317

.až 319 exek.

řádu. 3(1)

c) kdyby obligační (výplatný) papír zněl na Jiné než
peněžité plnění (na př. bon na dodání efektů), .iest podle
§ 326 exek. ř. překázání papíru na místě placení vyloučeno;
v těchto případech exekuční soud překáže papír k výběru (§ 327 cit. zák.), a pak se na vybrané věcné plnění
Vrovádí exekuce podle zásad platných pro exekuci na věci
m/Ovité (§ 264 a d,a,lší cit. zák.), případně, záležejí-li vyhmrné
věci v efektech, podle zásad svrchu pod lit. a) uvedených
Rovněž podle §§ 124 a 127 exek. ř. uh. se takový papír pře
káže k vybrání, načež se vybrané plnění zhodnotí prqdejem, případně provedeným podle zásad pod a) uvedených.
Ze svrchu vytčené zásady,že se zástavní právo realisuje za soudní intervence, připouštějí se výjimky, pokud
se není třeba obávati, že odlišný způsob realisace poškodí
zájmy zásta,vcovy; takového nebezpečí zejména tehdy
není, má-li zástava určitou peněžní anebo biIrsovní re~p.
tržní cenu a může-li tedy zástavce kontrolovati náležlté
zpenezení, anebo je-li věřitelova důvěryhodnost dostatečně kvalifikována.
Poněvadž v lombardním obchodě se tyto předpoklady
velmi často vyskytují, jsou případy, kdy se zastavené
cenné papíry mohou realisovati i bez s pol u p ů s o b e ní
s o u d u, pravidelným zjevem.
Tak již ·z hořejšího výkladu 309 ) se podává, že spolupůsobení soudní při rea1isaci?:ástavního práva vůbec odsmluvil-li zásta:vce s věřitelem, že tento, může zástavu za běžnou bur'Slo,vní ne ho tržní cenu 31 ) anebo, nemá-li zástav,a taikové c,eny, za ordha'dní cenu zpeněžitP2)
neblO převzíti na místě zalp1lacení. Rovněž bez soudní intervenc'e 'lize rea1isolva.ti oblig1ační ,cenné papíry znějící na
pen ě žit é plnění, byl-li věř-itel zmocněn převésti je na
sebe za j:m,en,ovitou hodnotu anebo je vybrati, se uspokojiti
z vybil~a;né čálstky a její případný přebytekz.ástavci vydJarti ;3é3) takové ,zmo,cnění musí se ud:ěliti zásta:vnímu věři
teH výslovně, aby směl bez spolupúsobení zástavcova in3U) Sr. Staub-Pisko II, str. 143.

30a )

Vilz výše § 9, HI.
31) Tržní cena má význam pro tak zv. exoty.
32) Z obecné přípustnosti takové úmluvy vyplývá, že náležitosti
podle ust. čl. 311 obch. zák. pro takovou úmluvu vyžadované (vlast
nost kupce na obojí straně, písemnost smlouvy, původ pohledávky
z dvoustranného obchOdu), jsou pro platné právo bez významu; (viz
Krainz l, str. 843, Písko, str. 147 a 148). Podobně nutno posuzovati
obdobné ust. § 306 uh. obch. zák.
33) Sr. Krainz I, str. 840 a 841.
6
r
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kaislOvati papíry značnéhlO d':~lhu,na ~ajitelezn~jící ,~šeky:
nebo hony na majitele, spontelm a Jll~e vklad~ k~lzky),
rovněž výslovného svolení zástavcova ]es~ zlapotl:eb~ u pa:
pírů na řa.d znějících, byly-li zastaveny s l~ldiQlsaCI z~ystlavm
neblO s blanclO-Índosad nebo be:z indo!s'a,ce;·o4) n~::pI1otl to:;nu
se plOkládá věřitel i bez zvláštillÍ úm}uvy za 1:g1tlmovaneho
k výběru PiQhledávky z 101'dre paplr:u, k~ery mu byl zastaven s indOlsad na jehlO jméniQ (s uplnym neho prlOkuraindosa!mientem) .~ 5)
Dále určité druhy peněžních ústavů jsou na.dány výsruGOU že ib e z z vl á š t ní ú m 1 u v y se zástruvcem mlOhlOu
svá z~stavní práva realisovati beZ:vso.udní interveI:,ce; t,~to
výsaJa se namnoze ještě dále roz!n'u]~ na p~d~lade zvl~~t:
ních norem vvdaných ve prospech ]ednotllvych, zvlaste
významných ti.stavů. Takto privHegovány jsou:
1. již zmíněné úvě:rnÍ ústavy pod stái:il1í~ .dozOl>em;
tyto ústavy mají přímo ze zákona právo uI;latmtl z~!S!~vm
právo, j,{.teré· jim bylo zřízeno pro pohledavky, vzn!~le ,ze
statutárních. .obchodů jednoduchým a rychlym rlZe!mm
pOlcÚe čL 311 obch. zák. 36 ); II10hou totiž dáti, zá~tavu veř e j ně pro dat i úřední osobou k to:;n~ 0J?ravnenou. neb~
lO!sOibou k tiQ.mu kiQnce,siQvarniQu. 36a ) Ma-ll. zastruva ~Ul SlOvnl
nebo tržní cenu, jest přípustný i p r 10 de] z vol n e Tu ~ ~,
který provede úřední dohodce nebo k t0r:?;~ opľavnev~a
úřední IOsoba (čl. III. min. nař. ze dne ::8. rl)na 1865, CIS.
110 ř. z.);
..
2. koncesované zla,staváirny jsou v témž rozsahu pnvIlegovány, jak se pod 1. uvá?Í (§ 4 z,ák z~ dne 2~. brezna
1885, čís. 48 ř. z.); pro státm zastavaľ~y JSiQU s.m~~?datny
jejich statuty a instrukce, podle kterych prOVade]1 samy
vydražení zástav,
.
.
3. komunální sipořitelny sm~jí p~ s'p~atno,gt1 dlu~u 1,he:~
zpravení zástavce ~il110.s0ud~e ZC!Zltl zastav,ene, statm
dluhopisy a bankovnl akCIe (mm. nar. ze dne 2. unora. 1852,

čís. 42 ř. z.) ;38) ostatně platí též. pro ně výhoda pod čÍs. 1
uvedená.
4. Podle zvláštních předpisů jsou oprávněny k mimosoudní realisaci zástav: Bankovní úřad ministerstva financí, r1esp. ~árodní banka Československá (§ 33 vlád. nař.
ze dne 12. května 1919, čÍs. 246 Sb. z. a n., resp. § 123 zák.
ze dne 14. dubna 1920, čÍs. 347 Sb. z. a n.) a podle svých,
ve formě zákona vyhlášených stanov Zemská banka
v Praze (§ 48 stanov) a Hypoteční banka Česká v Praze
(s 64, čís. 5 stanov); Bankovní úřad má nad to volnost
zpeněžiti zástavu i před splatností dluhu, poklesla-li v ceně
a nebyla-li doplněna.
Konečně si potřeba rychlé likvidace bursovních obchodů vynutila výjimečné ustanovení § 15 bu r s o v n í h o
z á k o n a ze dne 1. dubna 1875" čÍs. 67 ř. z., které při zástavních, prolongačních nebo stravných obchodech. pokud
jsou bursovnÍmi (§ 12 cit. zák.),38a) pří p o u š t í i bez
písemné úmluvy mimosoudní realisaci zás t a v y ve formě uznané čl. 311 obeh. zák.; dále se tu nevyžaduje, aby strany byly kupci a aby zajištěná pohledávka vznikla z oboustranných obchodů.
B) Nestačí-li částka docílená zpeněžením zástavy na
úhradu pohledávky zástavního věřitele, musí dlužník, nebylo-li to smluvně vyloučeno, neuhra.žený zbytek nahraditi;
upadnul-li dlužník do konkursu, není vyloučeno, že se realisační schodek přiměřeně vyrovná z konkursní podstaty
(§ 132, odst. 5 konk ř., § 66 konk zák).
Co naopak přebude při realisaci zástavy (hyperocha),
obdrží zástavce (§ 464 obec. obč. zák, §§ 283 a 312 exek ř.
a § 113 exek. ř. uh.), pokud se týče konkursní podstata zástavcova (§ 48 konk. ř., § 52 konk. zák).
Konkurs zástavlcův nebo vyrovnáva.cí řízení o jeho
jmění zásadně nemají vlivu na rea1isační právo zástavního věřitele jakožto věřitele oddělného ve smyslu §§ 11
a 149 konk. ř. a §§ II a 46 vyrovn. ř., a též se nedotýka'jí obsahu r!ealisačních práv výsadních, o nichž svrchu byla řeč'
nastávají tu pouze určité formální modifikace odůvoldněné
zájmy konkursních věřitelů, tak na př.: odsun nuceného
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~ M) Dvorský dekret ze dne 1? červenc~ 1?8~, čís. 1:t~3 sb. z~ j.,
opravňující zástavního věřitel~ k }~lkasu smenecne ~ohle~a, kl.' dlu~n~
pokládati za zrušený, e~ekučl1lm radcm (Ra~d~, G. ~., str. lGv, opacne
Tilsch - Zástava rUCl1l, str. 40, pozn. 8 a Pl~ko, str. 148).
35) Randa, G. Z.. str. 165 a 166, Staub-Plsko II, str. 137.
.
36) Povšechně se uznává, že exekučn,í Ť'ád pc:nechal v p~atnostI
realisační Hzení podle cit. c:l. 311 obc~. zaJ:.Ol:.a (VIZ, .Staub-ylsko II,
t
145)' Randa (G. Z. str. 165) to oduvodnu]e nepnmo ze ~l. V. uv.
~á~. k e'xek. i;ádu, neb~ť toto ustano':.~~í výslov~~ zach~váva v Pfatnosti častěji cit. min. nař. ze dne 28. rlJna 1865, CIS. 110 I. z., ktere se
článku 311 dovolává.
36a) Staub-Písko II, str. 146.
."
37) Tilsch Zástava rUCl1l, stl'. ~~1; VIZ ~~Z "Osterreichisches
Staatswbrterbuch", vyd. II, sv. 4, str. m3 a dalsl.
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38) Kr!1i!lZ I, str. 843. -- Cit. min. nař. čÍs. 42/1852 bylo ponecháno
v platnostl cl. 1. uv. zák. k exek. ř.; rovněž nezrušil je § 33 odst. 2
spořit. ,z~kona ze dne 14. dubna 1920, čÍs. 302 Sb. z. a n., poněvadŽ
derogacl1l klausule tohoto paragrafu má na zřeteli pouze normy
t)rkajíeí se organisace spohtelen.
.
38a) Cit. § 12 burs. zák. zní: "Za bursovní obchody se ony obchody
pOkláda.jí, které byly sjednány ve vei'ejné bursovní místnosti v stanovené bursovní době o takových předmětech obchodních jež na dotyčné burse smějí b)rti obchodovány a znamenány".
'
6*
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zcizení (§ 11 konk. ř. i vyrovn. ř.), popohnání věřitele k realisaci, případně donucení jeho, aby vy1al zástavu ke zpeně
žení (§ 120 konk. ř.).
Podobné zásady, upravující vliv konkursu a vyrovnání
zástavcova na realisační právo zástavního věřitele, jsou též
v uherském právu uplatněny (§§ 52, 173-175 konk. zák., § 18
vyrovn. ř. uh.).

zástavy ještě v době vrácení; konečně zachránil-li v nouzi
zástavu s obětí vlastní věci má věřitel nárok na přiměÍ'enou náhradu.
'
Věřitelova žaloba na náhradu škody se promlčuje ve
3 letech, kdyby však škoda vznikla ze zločinu zástavcova
(možný případ pod ~), běží promlčeCÍ lhůta 30letá' běh
těchto lhůt se počítá dnem, kdy věřitel nabyl o Škodě
vědomosti (§ 1489 obec. obč. zák. ve znění § 196 nov. III.);
pro nároky na náhradu nákladu na zástavu vynaloženého
platí všeobecná promlčeCÍ lhůta 30, resp. ve prospěch fisku
a jiných privilegovaných osob (§ 1472 cit. zák.) lhůta 40 let.
VII. Pro podmínky a rozsah zadržovacího práva
zásta.vníbJo věřitele jest především rozhodna smlouva,
k,tel~ou se zás!tavcem v té příčině sjednal,44)
Nebylo-li nic takového smluveno, možno v oboru
občanského práva uznati zadržování zástavy odúvodně
ným toliko 45 ) pro výše zmíněný nárok věřitelův na náhradu
nákladu na zástavu vynaloženého (arg. § 471 obec, obč.
zák.; § 1440 cit. zák. a contr.).46) Tím nabývá zástavní vě
řitel výhody, že, nedal-li mu zástavce jiné jistoty 47) múže
býti odsouzen k vydání zástavy jen proti obdržeIií'náhrady

VI. O nahodilých nárocích zástavního

věřitele.

V souvislosti se zástavou cenných papírů mohou vzniknouti zástavnímu věřiteli různé nároky povahy obligační,
jež však, majíce jiný právní důvod než poměr zástavní,
nemohou býti uplatněny žalobami výše zmíněnými (viz
bod V.), nýbrž žalobami různými podle dúvodu vzniku
takového nároku. 39 )
Jako nejčatstější sem spadají:
a) nárok na náhradu škody, kterou věřiteli způsobil
zástavce, zamlčev, že zastavované cenné papíry jsou cizí,
anebo předstírav, že jsou jeho vlastní;40) škoda věřitelova
zále'ží zpravidla v nákladech sporu, jejž vedl s vlastníkem;
b) nárok na náhradu škody, vzešlé tím, že zástavce
prodlévá s převzetím zá'stavy, bude v lombardním obchodu
vzácností, hledíc k tomu, že poměr zástavní zpravidla
přechází usančně v poměr uschovací,u)
c) nárok na náhradu nákladu vynaloženého na zastavené cenné papíry.
Ježto jest v lombardním obchodu obvyklo, že se zastavené cenné papíry přejímají zárovel1. ke správě,42) bude
takový věřitelův nárok míti důvod ve smlouvě zmocňovací.
Kdyby tomu tak nebylo, může věřitel pohledávati řečené
náklady jako jednatel bez příkazu (§ 1036 a násl. obec.
obč. zák.), resp. podle obdoby zásad platných pro uschovací smlouvu (§ 967 cit. zák) ;43) náleží mu tudíž náhrada
nákladů nutných k odvrácení zkázy, ztráty nebo zhoršení
zástavy, byť by - arciť bez viny věřitelovy - byly nadarmo vynaloženy; nárok na náklady užitečné může věří
teJ. jen tehdy s úspěchem uplatl1.ovati, zvyšují-li hodnotu
39) Sr. Tilsch - Zástava ruční, str. 70.
40) Takové jednání zástavce bude zhusta trestným podle trest-

ního zákona, poněvadž se jím. zpravidla dopustí zpronevěry vůči
vlastníkovi a podvodu na zástavním věřiteli.
41) Viz svrchu § 2, pozn. 3, lit. cl.
42) Případ t. zv. "smíšené smlouvy"; viz svrchu § 2, po zn. 3).
43) Viz výklad pod § 4, III, lit. bl.
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dotčených nákladů.

Je-li však zástavní věřitel kupcem ve smyslu obchodního práva, přísluší mu kupecké právo zadržovaCÍ za
těchže podmínek, v témž rozsahu a s týmž účinkem jako
Utschovate~i; odkazuje se tudíž na výklad pod § 4, bodem III, ht. e), kde, co řečeno o uschovateli.. ukladateli a
depositu, platí obdobně o zástavním věřiteli, zástavci a zá-

stavě.

Rovně·Ž zástavní věřitel múže odepírati vrácení zástavy, dokud neobdrží o tom potvrzení nebo zástavního
lístku, anebo, žádá-li o vrácení jeden z více oprávněných
zástavcú, dokud neobdrží od tohoto jistoty; co se týče podrobností těchto případů, kdy lze odpírati vrácení zástavy,
odkazuje se na výklad pod § 4, III, f), s nímž souvislá poznámka 55) má význam i pro amortisaci zástavního lístku.
44) V'jlz výše ipolzn. 2(] k § 4.
,
<;') Pro své předem pod VI, a) a b) podotčené nároky na náhradu
~kody nemů~e, věřitel platně zástavu zadržovati, poněvadž taková
slJ:oda nevzmka z povahy zástavy, nýbrž z jednání resp. opominutí
za~!avc?va. ~~>o ty~o ja~ož i jiné své nároky zástavou nezajištěné
muze v~ak .pnpadne dOSlci zadržovacího práva na zástavu tím způ
sobem, ze Sl podle § 379, čís. 3. exek. ř. vymůže soudní zákaz zástavci
ji vydati (Krainz I, str. 849).
.
46) Ve znění § 32 resp. § 53 nciv. III; podle původního znění
§ 471.bylo zadržov.ací právo zástavnímu věi'iteli výslovně odepřeno.
41) Takovou JIStotou bude pi'irozeně vcc menší ceny, nežli jest
zástava; záruka U"etí osoby jako jistota nestačí (svrchu cit. § 471).
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b) Povinnosti zástavního

věřitele,

obč. zák. ukládají zástavnímu vě
za
povinnost
zástavu pečlívě opatrovati, nestanoví však bližšího obsahu této povinno stL
Jest
tedy nutno vyplniti tuto legislativní mezeru obdobným použitím zákonnÝch zásad, které řečenou povinnost "opatrování" vymezuÚ; v té příčině přicházejí ovšem především
v úvahu zásady platné pro uschovací smlouvu (§§ 961 a
násl.).48)
.
Odkazujíce na dotyčnou stať ve výkladu o smlouvě
uschovací,49) pokládáme za nutné zdůrazniti, že též při bankovních zástavách se u věřitele vyžaduje péče řádného
kupce (čl. 282, § 271 obch. zák.); týž rovněž ručí za zavinění
svých pomocníků stejně jako za vlastní, za jiné osoby pak,
pokud mu lze vyčísti zanedbání povinné péče.
Dal-li zástavu v podzástavu beze svolení zástavcova,
ručí zástavní věřitel za náhodnou 50) zkázu nebo zhoršení
zástavy (§ 460 cit. zák.) podobně jako uschovatel při nepřípustné substituci; stalo-li se však podzastavení se souhlasem zástavcovým. takové zostřené ručení zá'sta vního
věřitele nepostihuje, pokud ovšem opak nebyl smluvenY)
Dále jest podle obdoby § 965 obec. obč. zák. zástavní
věřitel též tehdy práv z náhodné škody, která zástavu,
už.íval-li jí neopráViněně anebo dal-li ji bez nouze nebo
dovolení jinému v úschovu, při tom stihla. 52)
Chce-li se ve sporu své závaznosti z takto zostřeného
ručení zbaviti, musí ovšem vésti důkaz, že k náhodné škodě
by bylo došlo i při řádném opatrování zástavy.
Zástavce může uplatniti žalobou řečené zostření ručení
věřitelovo během 31eté lhůty podle § 1489 cit. zák.,53) nejsa
vázán 30dennÍ propadnou lhůtou, kterou musí v obdobných
případelch dodržeti ukladatel; ustanovení § 967 obec. obč.
zák. totiž, jsouc specielní normou, nepřipouští obdobného
použití.
II.
Povinnost
vrátiti
zástavu
nastává
jakmile
zástavní právo zaniklo, 54) anebo se nabídne zaplacení zástavn.ího dluhu (§§ 469 55 ) a 1369 obec. obč. zák.).

I. §§ 459 a 1369 obec.

řiteli

48) Sr. SChey, str. 294; Krainz l, str. 848; Stubenrauch II, str. 767;
viz výše pod § 2.
49) Viz výše § 4, II, lit. aj.
50) Tím spíše ovšem za škodu zpusobenou VlllOU podzastavmho
věřitele; viz Randa ,,0 závazcích k náhradě škody", vyd. 1912, str. 52.
51) Tilsch - Zástava ruční, str. 74, pozn. 14.
. 52) T. zv. "smíšené případy"; Tilsch - Zástava ruční, str. 74.
53) Ve znění § 196 nov. III.
54) Viz níže výklad pod § 14.
55) Ve znění § 33 nov. III.
o

•
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Oprávněn žádati vrác~ní zá~~a:rY je~t zástav~e, a ~~ be~
rozdílu je-li jejím vlastmkem Cl-ll mc,"6) resp. Jeho. radne
zmocněný zástupce nebo právní nástupce, po případě ten,
kom~ zástavce nárok na vydání zástavy postoupil. 57 )
Závazek vrátiti zástavu stihá věřitele, kterému pů
vodně byla odevzdána; toho závazku se nezprošťuje ani
v pádě podzastavení, ani vydal-li ~ástavu tomu, kdo zajištěné pohledávky nabyl post~pem."8)"
.
Vrátiti se má táž věc, ktera byla dana zastavou, v tem z
stavu, v jakém byl!a odevzdánJ;, a, s v~ške,rýrr: příslUš;iIlcs,tvÍm l'8Sip. přírůstkem; to pn zastave celllnf:h p,~plr~
znamená že musejí býti vráceny kusy těchže cls'el, kteil:'a
uvádí ,zái~tavní lístek, a případně k nim příslušející ta,lony
a, pOlkud jich zástavc; :n~:rybral; též kU:P0I:;Y.,
,
Nemůže-li zástavnl věntel svemu reshtucnlmu zavazku
v tomto rozsahu učiniti za dost P~"oto, že zástavu postihly
zkáza (právní nebo fysická) anebo zhoršení, jest práv podle
všeobecných zásad o náhradě škody.59) Za náhodnou zkázu
nebo náhodné zhoršení zástavy 'Zpravidla neručí (arg. § 459
otbe,c. ,o!bč. zák. a contr.; § 1311 cit. zák.); v~Tjimka platti pro
případ prodlení s vrácením zástavy (ana!'. §§ 965 a 979 obec.
obč. zák)60) a pro ostatní t. zv. "smíšené případy" (viz svrchu
pod 1.).
.
,
Bylo-li ovšem zástavní právo realisováno., odpada restituční povinnost věřitlele; týž jest povinen vrátiti zástavci
pouze přebytek (hypeJ.'ochu).
Zástavní věřitel má vrátiti zástavu na místě, které
určuje smlouva. Jinak dlužno jeho restituční závazek pokládati 'za dluh výběrný, t. j. zástavce si musí pro zásta,vu
dojíti dobvdliště, případně do závodu věřitele;61) vyho;vÍ-li
věřitel žádosti zástavcově, aby mu zástavu zaslal, jedná
jako jeho zmocněnec. 62 )
III. Pro nároky, které odpovídají výše dotčeným závazkům věřitelovým, má zástavce rozdílné žaloby.
K vrác,ení zástavy, případně k náhradě škody pro porušení smluvních po!vinností, sm1ěřuje žaloba o!pírající s,e
o smlouvu o svěření věci jako zástavy (t. zv. actio pigneraticia directa); žaluje-li se na vrácení zástavy proti zaplacení zástavního dluhu, dlužno v žalobě zaplacení nabídv

5U) Tilsch - Zástava ruční, str. 70, pozn. 9.
57) Na př'. prodejem zástavního lístku majícího povahu legitimačmho papíru,
58) Tilsch - Zástava ruční, str. 70 a 71.
59) Tyto zásady rozvádí výklad výše pOd § 4, II, lit. e) .
60) Viz Tilsch -- Zástava ruční, str. 74.
61) Sr. výše pozn. 19 k § 4.
62) Stuhenrauch II, str. 767, pozn. 2,
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nouti; kdyby zástavce uplatňoval svůj nárok na vrácení
zástavy zřízené pro zajištění budoucí pohledávky, jest na
něm, aby vedl důkaz, že možnost vzniku pohledávky odpadla. 6.3)

§ 11.

Řečenou žalobou ze smloiuNy možno' nastupovati i tehdy,
nebylo-li zástavní právo platně zřízeno, na př. pro neplatnost zajištěné pohledávky; v př.ípadě, že již smlouva o svě
ření věci jako zástavy nebyla platně sjednána, má místo
žaloba z beizdůvodného obohacení (condictio sine causa).
Zásltafvci, uplatňujícímu věřitelův závazek k náhradě
škody vzešlé z činu nedovoleného, jest voln,o užíti ža,loby
z odškodnění Cactio ex delicto).
Předem zmíněná žaloba o vrácení zástavy se promlčuje
ve všeobecné 30-, resp. 40leté lhůtě, která běží ode dne zániku zástavního práva (arg. věta druhá § 1483 obec. obe.
zák.); tytéž lhůty běží pro uvedenou žalobu z. bezdůvodného
obohacení (§§ 1486--1491 cit. zák. a contr.).64) Nárok na. náhradu škody, ať z porušení smluvní po,vinnosti nebo jinak
v!zešlé, ID1U:sí zásta:vce uplatniti zp:m!vídla po třech letecih,
jinak pl'oonlčí; výjime,ěně má pro sebe všeobecnou ,lhutu
promlč.eCÍ, nenabyl-li vědomo,sti o škodě nebo paciharteli,
anebo přivodil-li šikodu věřitelův zločin (§ 1489 cit. zák.).
KiLy ,zástavní věřitel může pro,ti zástavco:vu nárrotku na
vll'ácení zástavy uplatňovíati své retenční pil'ávo, bylo již
výš,e plOd bodem VII tohoto pa:ragmfu vyloženo; rovněž
není zásl;adlIlě nepřípustno, aby věřitel vnesl kompensa,ční
námitku, (arg. § 1440 cit. zák. 65 ) a contr.; ježto se však při
tom žádá fSrtejnOimdosít vzájemných pohledávek (§§ 1438 a
1440 oibe.c. oibě. zák), má kompenslační námitka prakticiký
vÝ,Zínam hlíavně tehdy, uplatiluje-li zástav,ce nárok na náhraldu v penězích, při restituci in níVtura však zajiísté zicela
výjimečně. 66 )

63) Sr. judikáty citované v Tilschově Zástavě ruční, stt'. 70,
pozn. 6; viz však též Stubenrauchův Commentar II, str. 767, pozn. 1,
kde se uvádí, že proti žalobě na vrácení kauce má dokázati žalovaný
(zást. vět-itel), že mu z poměru vznikly nároky.
64) §§ 1485, 1487, 1489 a 14DO ve znění §§ 194-197 nov. III.
65) Ve znění § 53 nov. III.
66) Nehledě k ostatním podmínkám kompensačním, jest tentu
případ možný jen při zástavě t. zv. efektů v předpokladě, že zástavce
zástavnímu věřiteli téhož druhu efekty dluží.
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o právním postavení vlastníka
měru

zástavy a o vzájemném povíce zástavních věřitelů.

Zástavní právo zřizuje obyčejně vlastník zásta~'Y, aby
zajistil svůj vlastní dluh; tedy zpravidla vlastník, zástavce
a osobní dlužník jsou jedna a táž osoba.
Nezřídka se však dává zástavou cizí věc. Děje-li se tak
bez vůle vJ,aistnikovy, zla;st1avení záesadně není platné ,a vlwst~
ník může vlastnickou žalobou vynutiti na věřiteli vydání
věci. Avšak ani ve výjimečných případech, v nichž totiž
i beze svolení vlastníkova právo zás,tavní platně vzniká a
vlastnickou žalobou s úspěchem nastupo,vati n.elze, neodnímá se vlastníkovi možnost, aby, odškodniv zásta,vního vě
řitele, zprostil svou věc zástavního práva (§ 456 obec. obě.
zák.); odškodnění věřitele může záležeti buď v zaplacení
jeho pohledávky nebo v poskytnutí jiné zástavy, kterýž poslední způsob se zvolí, je-li zajištěná pohledávka pohledávkou budoucí arnebo je-li ona jiná zásta,va menší ceny než
pohl edá,vka,. 1 ) Od tohorbo t. zv. II r á van a z pro, š tě n í
(Anrecht auf Befreiung)2) dlužno rozlišovati výhodu, kterou
zákon poskytuje každému vlastníku věci z'astavené za cizí
dluh a jež záleží v právu vnutiti zástavnímu věřiteli vyplacení pohledávky i bez dlužníkova souhlasu a tím vykoupiti zástavu (arg. § 1423, posl. věta ve spojení s § 1358
olbec. obč. zák.).3)4) Doít,čené právo na sproštění, resp. p;r ávo na vykoupení zástavy, jichž použití jest
praktickým zejména při výkonu vlastníkova práva na
vyloučení zástavy v pádě konkursu nebo vyrovnání věřitele
(§ 44 kOiDk f., § 42 kouk, zák. res.p. § 21 vy;l~Olvn. ř., § 18
yyrovn. ř. uh.), jest pro zájem vlastníkův nemalé závažnosti, pováží-li se, že záistavní právo dočasně zbavuje
vlastníka faktické vlády nad ruční zástavou a že, hledíc
. k realisačnímuprávu zá;stavního věřitele, hrozí nebezpečím ztráty vlastnictví.
Věřitelově právu realisačnímu odpovídá povinnost
vla'stnika dopustiti, aby se věřitel ze zástavy uspokojil;
') Tilseh --- ZáSlava ruční, str. 51.
2) Tilsch - Zástava ruční, str. 51, pozn. 20.
3) Ve znění §§ 173 resp. 171 nov. III; dokladem toho, že výjimečné
ustanovení posl. věty § 14'23 vztahuje se též na vlastníka zástavy
(§ 1358), jest výklad § 1423 v "Návrhu subkomitétu (Dr. Krčmář)" na
str. 257.
4) Právo na vykoupení zástavy náležející úpadci přísluší též
správci konkursní podstaty (§ 120 konk. ř., § 175 konk. zák.).
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v důsledku této povinnosti jest vlastník obmezen ve výkonu své svrchované právní moci nad zástavou potud, že
ji nesmí zhoršiti nebo dokonce zničiti (~362 obec. obč.
zák.).4a) Vlaistník, který nedbá tohoto '0bmezení s!Vého
práva a tím porušuje právo zástavního věřitele, jest zavázán k náhradě škody podle všeobecn:\Tch zásad § 1293
a dalších obec. obč. zák., kteráž náhrada se poskytne
především zřízením zástavy jiné, případně v penězích
(§§ 458 a 1323 cit. zák.).
. Ostatního souboru oprávnění z vlastnictví plynoucích
se však zástavní zavazeni nedotýká, takže nutno vlastníkovi přiznati:
1. p r á v obr á t i u žit k y ze zástavy, pokud ovšem
právo to nepřísluší jinému (poživateli, usufruktuáři); tedy
při zástavě cenných papírů může jich vlastník vybírati
dospělé kupony (úroky). Je'st však připustna úmluva, že
kupony nebudou vybírány, nýbrž zůstanou v detenci vě
řitele jako část zástavy. 5)
2. při zástavě cenných papírů korporačních (na př.
akcií) přisluší vlastníku v y k on á va t i z nic h pl yn'Ů u c í .s p '01 e Č e 11, sk á p r á v a (na 'př. hlasoi\Ta.cí právo
na vaLné hrolHlJctidě aikcionáí'ů),6) pokud jich výkon není
věřiteli smluvně vyhil'azen.
3. vl&slÍlniku jelst dále v·o,lno z á s t a v u z c i z i t i (ail'g.
§ 466 obe'c. obč. zák.); zaváml-li se vůči věřiteli ji nezCÍiziti,
jest mu sice p110 porušení sml,ouvy zavázán k náhir!adě
škody, na,byvatel však pl8Jtně nabývá vla.stnictví.1)8)
4. konečně vlastník může z á fl; t a v u d a I š í m u v ě
ř i tel i z la s t a v i ti'i. Nemá-li vlastník deten.ce zástavy,
co,ž jest pravidlem, lze dailší zastavení provésti jedině tím

způsobem, že věřitel, mající zástavu v detenci, ilabude
práva zástavuílm pl~O dalšího zástavního věřitele jwk.o
jeho zástupce; to .ovšem předpo,kládá s.ouhlas detinujícíh.o
věřitele s dalším zwstavením. 9 ) Skutečným o&evzdáním10 )
se může další zástavní právo jedině tehdy platně zřfcliti j
má-li vlastník zástavu ve svých rukou; tak tomu nejčasti'oji bývá, vydá-li mu zástavní věřitel zástavu s výhl~aJdJousvého zást,avního práva (§ 467 obec. 'o,bč. zákona
a contr.), z,pravidla ,si jej zavázav, že zásta·vu dále nez,astaví;l1) poruší-li vlastník závazek, platí obdobně zása,da
pod 3 uvederná, totiž d,alší zastavení jest platné, vlas1tníl<.
vš~k ručí 2!a škodu tím vzešlou.
Dalším zastavením nezaniká starší zástavní právo a
to ani tehdy, nabyl-li další věřitel svého práva za okolností, za nichž se poskytuje ochrana bezelstnému nabyti
(alT§;'. čl. 306, Odist. 2 a § 299, odst. 2 obch. zák.)Y)
Přísluší tudíž všem vě:řitelúm, jimž táž věc byl,a postupně za'stavena, právo docíliti z její prodejní hodnoty
uspokojeníY) Právo detence zá'stavy má ovšem starší
zástavní věřitel, pokud se ho nevzdaL
Objeví-li se při realisaci zástavy, že hodnota její ne·
dostačuje k uspOkojení všech věřitelů zástavních. dlužno
řešiti otázku priority, totiž pořadí, ve kterém zajištěné
pohledávky mají býti uhrazovány.
Zálwnného ustanovení, kt6lré by určovalo po í' a d
ručních
zástavních práv na téže věcL není;
zásada, samozřejmě též pro zástavu cenných papírů platná,
že priorita ručních zástavních práv.se řídí podle doby
vzniku toho kterého práva, se vyvozu.ie ze všeobecných
principů právních (prior tempore potior jure).H)

~a) Případ poš~ození nebo zničení zástavy vlastníkem jest při
r~~~ll zá;'ltavě praktl~ky .mož~ým toliko výjimečně, na př. vydal-li
ventel zastavu vlastmkovl s vyhradou (§ 467 obec. obč. zák. a contr.t

9) Tilsch - Zástava ruční, str. 50.
'0) Konstitut posesorní není přípustnou formou zástavní tradice,
jak již výše y § 9, pozn. 18, bylo řečeno; ohledně tradice symbolické
viz předešlo p nn. 8.
") Takové úmluvy při ruční zástavě § 1371 obec. obč. zák. nevvlučuje; sr. Tilsch -- Zástava ruční, str. 49.
12) Tilsch ~- Zástava ruční, str. 52; viz též Staub-Pisko II, str.
126, lit. b) a str. 131, čÍs. 3.
lq) Zástavní věřitel, který nemá zástavu ve své detenci, uplatňuje sve realisační právo zástavní žalobou na detentora, aby dopustil
exekud; je-li deientorem rovněž zástavní věřitel, není ovšem povinen
pripustiti exekuční zájem zástavy (arg. § 262 exek. ř.), což však nevylučuje provedení exekuce podle § 325 cit. zák. zájmem zástavcova
nárok.u na vrácení. Exekučním zákrokem jednoho ze zástavních vě
řitelů jest podle § 258 exek. 1". a § 228 civ. 1\ s. ostatním zástavním
věřitelům dána možnost nplatňovati žalobou svá zástavní práva
a jich pořadí a domáhati se uspokojení z výtěžku exekvované zástavy (sr. Tilsch - Zástava ruční, str. 45 a 52, pozn. 24.
14) Stubenrauch l, str. 674; Krainz l, str. 855.

v

5) Viz svrchu § 9, III, lit. fl.
6) Krainz l, str. 853.

.

') Randa - Eigentum, str. 215; Krainz l, str. 852.
8) Převod vlastnictví se ve většině případú uskuteční ve formě
k?nstitutu posesorního (vlastník projeYÍ nabyvateli zástayy, že ji na-

dale podrží pro něho; svolení věřitelova tu ardť poti"ebí není): tradice nemívá pro zcizení zástavy významu, poněvadž ph ruční zástave ~á věc v rukoy zpravidla :věřitel; kdyby vlastník nabyl detence zastavy, pak ovsem Jest tradIce možná. - Použití tradice svm?o]ické jest ph p1'ey~d~ ~lastnictví k věci ručně zastavené vyloučfmo,
Jezto nejde tu o veCI, Jez pro svou povahu nepřipouštějí skutečného
odevzdání (§ 427 obec. obč . zák.); poznamenati sluší, že nabytím zástavního lístku nenabývá se vlastnictví v u('m uvedených zastavených papírů, tudíž nelze jeho odevzdáním uskutečniti tradicí
symbolickou (sr. Tilsch ~ Zástava ruční, str. 49 a 50; Banda -~ Eigentum, str. 318).
v

#

v

92

93

§ 11.

§ 12.

Výjimečně dává se přednost později nabytému zástavnímu právu před právem starším, jsou-li tu podmínky, za
nichž se chrání bezelstné nabytí; zvláštními právními
předpisy, vydanými ve prospěch privilegovaných subjektů,
s,e tyto podmínky mnohdy podstatně zmíri'íují.
a) Výslovně přiznávají prioritu bezelstnému zástavnímu věřiteli:
1. čL 307 ob c h. zák. za předpokladu, že zástavou
jsou cenné papíry na majitele znějící;15) totéž platí podle
§ 300 uh. obch. zák. lG)
2. čL 306 ob ch. z á k., který má význam pro ostatní
l\:ategorie cenných papírů, předpokládá u zástavce vlastnost kupce, zastavení při obchodním provozu a tu další
podmínku, že předcházející věřitel nepozbyl detence zástavy proti své vůli;17) podle § 299 uh. obch. zák. postačuje,
bylo-li nabyto zástavního práva od kupce při obchodním
provozu.
3. čl. III min. nařízení .ze dne 28. října 1865, čís. 110
J'. z" kter}' zaručuje prioritu zástavním právům na cenných papírech, nabytým úvěrními ústavy pod státním
dozorem pro pohledávky ze statutárních obchodů, pod
podmínkou, že staršÍ práva nebyla ústavu při odevzdání
zástavy známa anebo aspoň zřetelně poznatelna.
V témž rozsahu 'privileguje
4. § 4 zák. ze dne 23. hřezna 1885, čís. 48 ř. z. koncesované zastavárny; rovněž státní zástavní úřady jsou nadány
takovou výsadou;
5.§ 6 vlád. nařízení z,e dne 12. května: 1919. čÍs .. 246
sb. z. a n., Bankovní úřad ministerstva financí;' pro Národní banku Československou platí stejnoobsažný § 65
zák. ze dne 14. dubna 1920:, čÍs. 347 Sb. z. a n.
b) Ze záJsadních pravidel o ochraně bezelstného nabytí
práv (§§ 367, 3711 8 ) a 456 obec. obč. zák.)19) se vyvozuje, že

staršímu zástavnímu právu předchází zástavní právo nabyté 'od živnostníka, který, jde-li o zástavu cenných papírů,
jest oprávněn k obc~odu ,s cenným~ papíry; rov~~ž pře~:
nosti požívá zástavm pravo nabyte od osoby, .llZ starsl
zástavní věřitel zástavu svěřipO)
Ad a) ,a b). Ve všech yý~e vypo,čte~ých p~Ípa;dech mO,hou
starší prionty pOZbYVSI zastavnI prava byt! uplatnovana,
pokud to přednostním zásta-vním věřitelům není na újmu,
tedy toliko tehdy, dá-li starší věřitel přednostnímu věřiteli
jinou zástavu anebo vykoupí-li jeho pohledávku (arg. anal.
§ 456 obec. obč. zák. a' čl. 306 resp. § 299 obch. zák.).21)
Pokud vylíčená pravidla o prioritě smluvních zást~v
ních práv ručních doznávají jistých odchylek přistoupennr:
zákonných zástavních práv, příslušejících obstaratelI
(čL 374, reslp. § 379 obch. zák.), zasilateli (čL .382, ,res'p. ~ 38?
cit. zák.) a povozníkovi (čl. 409, resp. §, 411 Cl~. za~.), a J~ke
zásady platí při kolisi těchto zákonnych prav zastavmch,
22
buďe pojednáno v další části IV. tohoto ,spisu. )

15) Staub-Pisko II, str. 191, čÍs. 2, odst. 2
16) Pod ulst. § 300 Ulh. :olbch. /záJk. srpad>a:jí též 'O'I:'idrerpaipíry, ~lJi1{>Q[í
však, což jest samozřejmé, spořitelní knížky na jméno znějící (kuriální rozhodnutí Č. 1387/1893).
17) Staub-Pisko II, str. 127.
18) § 371 obec. obč. zák. se obsahově téměř úplně kryje se svrchu
dotčeným čl. 307 ,obeh. záik.; t/aitiO phi]mzná U'stalllDvení se J:1o'zcházejí
jedině v tom, že § 371 ani nevyžaduje, aby zcizení resp. zastavení se
jevilo obchodem; proto a vzhledem k čl. 308 obch. zák. jest čl. 307
v celku he,z vý/zn:amu(Staub-P.i/Sko II, .str. 131 a 132). Souvi"s.lý
§ 300 obch. zák. se obmezuje na tytéž podmínky jako § 371 obec.
obi'. zák.
19) Staub-Pisko II, str. 133 (§ 1), Tilsch - Zástava ruční, str.
53. K normám regulujícím ochranu bezelstného nabytí naleží též
§ 824 obec. obč. zák. (nabytí od domnělého dědice); lze si však stěží

v
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C) O odrůdách pravidelné zástavy a o zástavě nepravidelné.
§ 12.

Zástava úhrnná a pospolitá.

Zástava nepravidelná.

I. Též zastupitelné cenné papíry mohou se dáti
v n'0 r m á ln í p r a v i d e ln o u z á s t a v u, klade-li
zástavce váhu na to, aby mu byly vráceny tytéž kusy,
které věřiteli .odevzdlal' taková smluvní vůle se projevuje
vyznačením čísel neb~ jiných rozlišovacích známek na
zástavním lístku.
V obchodě lombardním se však setkáváme při zástavě
efektů a jiných zastupitelných věcí s podobnými odchylnými typy smluvními, které jsme seznali, pojednávajíce
o smlouvě uschov'RcU) Rovněž tyto odlišné tvary zástavdomysliti, že by měl pro otázku priority zástavních práv praktického
významu.
20) Sr. výklad výše pod § 9, II, lit. b) a Tilsch - Zástava rucm,
str. 53, pozn. 27,
( 3)
21) Tilsch tamže; Staub-Pisko II, str. 126 i§ 19) a str. 131 § .
22) Viz níže § 19,B, IV.
1) Viz výše § 5.
v
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ních smluv vyvolala v žÍvot praktická potřeba obchodní;
zákonnému právu známy nejsou.
II. Z ás t a v u ú h r n n o u (Summenpfandrecht)2) vyznačuje že zástavce sice se spokojí s vrácením papírů
téhož d{'uhu a množství zástavní věřitel jest však povine!Il
chovati zástavu odděle{lě a, mění-li papíry, dáti zároveň
náhradní kusy, za jichž plnohodnotnost arciť ručí.
Odnětí části takové zástavy bez současného jejího doS
plnění jest zpronevěrou. )
Zástavci se přiznává vlastnictví zásoby takto pro něho
chovaných papírů a tudíž též práyo, na její vylou?ení ve
věřitel,o!vě konkUirsu nebo vyrovnam (§ 44 konk. r., § 42
lwnk. zák.; § 21 vyrovn. ř., § 18 vyrovn. ř. ub.).
Ani v jiných směrech není tu odchylky od nOl:mální
pravidelné zástavy; t~dy ~ěřitel ne,smí ani úhrnné zastavy
užívati, leč se svolenlm zastavcovym.
III. Netrvá-li zástavce na vrácení právě těch kusů,
které věřiteli odevzdal, ani na oddělené jich {:schově, .n~brž
srozuměn se smíšením svých zastavenych p:awru s~
stejnorodými papíry jiných OSOb,4) mluví se o z a s t a ve
p'Ú s pol i t é (Sammelpfandrecht).
.
Z takto uzpůsobeného poměru zástavního se Vyvozuje
pro věřitele povinnost, chovati pospolitou zásobu oddělen~
od vlastních zásob a udržovati ji stále v plném stavu, coz
ovšem vylučuje, aby zástavní věřitel. ta:kov;ých zásta:v
užíval; věřitel, neplnící dotčených povlnnostl, vystavuJe
se nebezpečí trestního stíhání P1'O zpronevěru.
O právním postavení zástavce k pospolité zástavě a
vzájemném poměru pospolitých zástavců platí toté~, co
bylo vyloženo o pospolité úschově. 5 )
IV. Z á s t a van e p r a v i d e I n á (pignus irregulare,
unregelmaDiges Pfandrecht) vzniká, ujedná-li se vrácení
Lástavy, ovšem v zastupitelných věcech záležející, pouze
v témž druhu a množství, aniž by zástavní věřitel byl povinen pečovati o udržování reelního stavu zastavených
věcí', zástavce mu tudíž zastavené věci uvěřuje.
Taková zástavní smlouva arcit' vytváří zcela opačný
poměr zástavcův a věřitelův k zástavě, než s jakým se
---;) Krainz I, str . .'790; ~f(illend?}>f~, st:;. 77 a násl., vyst~llUje pří
pady zástav od pravldelnych odllsne vyraz6m "Das unelgentllche
Lombardgeschii.ft" .
3) Krainz tamže.
4) Případně zajisté i s papíry "pospolitých ukladatelů".
fi) Viz svrchu výklad pod § 5, ht. B.

se,tkáváme při pravidelné zástavě i jejích sVl'chu vylíče
nych odrůdách: zástavní věřitel se totiž stává vlastníkem
z~,stavy, S!lYÚ zás.tavy užívati, ano i ji zužíti (na př. zcizemm), a není-li s to splniti svůj restituční závazek, nelze
bo stihati pro zpronevěru, naproti tomu však nese nebezpečí náhodné škody, kterou by zástavou odevzdané věci
utrpěly; zástavce naopak má pouhé obligační právo na
vydání zástavy, nepřísluší mu tudíž vylučovací právo
v konkursu nebo vyrovnání věřitelově. 6 )
Nejčastěji dochází k nepravidelné zástavě peněžit)Tch
částek (t. zv. "kauce v hotovosti") ; vzorem efektové zástavy
nepravidelné jsou reportnÍ obchody, pokud ovšem se jako
pignus iirregula:r8 pojímají.')
Povněž zástavní právo nepravidelné není instituCÍ
platného :práva. Právní věda, poko·ušejíc se o jeho právní
~onstrukci, dochází k velmi rozdílným úsudkům; rnení tu
Jednoty ani v otázce, co jest vlastně předmětem záistavy
t,akového druhu.
Nesporně vzniká tu poměr ne nepodobný zápújčce a
zhusta v teorii a převážně v praxi se též za zápújčku pokládá. Proti tomu se však uvádí, že o zápůjčce, jež má
hospodářsko-právním účelem poskytnouti příjemci "užÍvání kapitálu", nelze mluviti, neboť při nepravidelné
stavě běží smluvním stranám o příjemcovo "zajištění".S)
Podle převládajícího mínění jest předmětem zástavy
pohledávka zástavcova na vrácení téhož druhu a množství
zastavených věcí, čili s hlediska zástavního věřitele, zástavní právo na vlastním dluhu. 9 )

• G) J~.rainz r, str. 790. - Tento opačný poměr zástavce a zástavmI;-o ventele k zastaveným cenným papírům zračí se též v odlišném
zpusoJ?U ..účtování; nepravidelně zastavené cenné papíry se totiž
l!~zaplsuJI d? depotních knih (resp. knih jim ObdObných), nýbrž se
UCtU]I proste ve prospěch účtu kusů (Stiickekonto); sr. Kaeferlein,
str. 149.
7 ). Viz výše výklad pod § 7 před pozn. 9; sr. též Miillendorff,
str. 86
8) Schey, str. 58-60 a 292 a další.
9) Krainz I, str. 790 a 791; Stubenrauch I, str. 591.
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D) O převedení zástavního práva a o vlivu změny zajištěného
obligačního poměru na poměr zástavní; o zániku zástavního
práva.
§ 13.
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šťuje zástavního zavazení ve prospěch nového vlastníka,
který jí nabyl za okolností, za kterých se poskytuje ochrana bezelstnému nabytí vlastnictví; bezelstnost nového nabyvatele záleží tu v tom, že nevěděl v době nabytí bez
hrubého zavinění o existenci zástavního práva, lpícího
na nabyté věci. ) Uplatúují se zde opět zásady, vyslovené
v§§ 367, 371 a 824 obec. obč. zák., o nichž již v předešlém
výkladu častěji 6 ) a zevrubně bylo pojednáno; k nim při
stupují ještě příslušné normy obchodního práv'a, přímo
vyslovující zánik zástavních práv na věci poctivě nabyté
(čl. 306, odst. 1 a 307, resp. §§ 299, odst. 1 a 300 obch. zák.
a níže uvedené specielnípředpisy).
Z řec.ených zásad se pro zástavu cenných papírů podává, že zástavní právo zaniká při změně vlastnictví cenných papírů na majitele znějících pod tou jedině podmínkou, že nový vlastník, aniž mu lze vyčísti hrubé zavinění,
nevěděl v době nabytí vlastnictví o exis:tenci záJsti3:vního
práva na takových papírech lpícího; totéž platí o or!drepapírech převáděných na nového vlastníka indosamentem,
předpokládajíc, že převodce sám jest legitimován až k ně
mu sáhaj:í!cí nepřetržitou řadou indosamentů. 7 )
U ordrrepapírú však, jichž vlastnictví se př,evádí podle
zás:ad občanského práva (postupem-cesí), a u papírů :11'1
jméno má změna vlastnictví pouze tehdy v zápětí zánik
zástavního práva, byl-li nový vlastník bezelstným 've
smyslu výše řečeném a nabyl-li kromě toho vlastnictví
a) od živnostníka oprávněného k obchodu s c:ennými
papíry anebo
5

Jaký vliv má na zástavní právo změna ve vlastnictví
zástavy a změna zástavně zajištěného obligačního poměru?
Vyšetřujeme-li, jaké účinky na zástavní právo má
změna ve vlastnictví zástavy, dále změna v osobě zástavního věřitele (postoupení pohledávky) nebo dlužníka (pře
vzetí dluhu) a konečně obnova zajištěné oblig;a;ce a naIrOVnání o ní, dospíváme k těmtopoznatkům:

1. Zrně n í - 1 i s e v 1 a 'S t n í k za'stavené věci, platí
llravidlo, že se na poměru věřitelově k původní zástavě
ničeho nezmění' zástavní právo pravidelně nepřechází na
prodejní cenu, tim méně zaniká (arg. § 466 obec. obč. zák.).
Realisa1čnÍ právo věřitelovo zůstává změnou vlastnictví nedotčeno; nejvýš jest připraven o procesní výhodu
kumulace žalob, zástavní a ,osobnU)
Pouze výjimečně uniká zastavená věc zástavnímu zavazenÍ, a tu mohou opět nastati případy, huď že zástarvní
zajištění věřitele vůbec pomíjí, anebo že týž získá zástavní
právo na dosažené protihodnotě zcizené zástavy.
V posléz dotčen)Tch případech, které vyvolává exekuční prodej zástavy nebo její vyvlastnění 2 ) anebo její
zničení z práva nouze, vzniká vlastně nové zástavní právo
na výtěžku exekuce, pokud se týče na vyvlastúovací náhradě nebo na náhradě poskytnuté pro výkon práva
z nouze; vznik zástavního práva se tu určuje dobou jeho
přechodu, avšak dřívější priorita se zachováv~.3) Podobně
přechází zástavní právo s cenného papíru oblIgačního na
předmět plnění z. něho, jakmile z papíru zavázaný zástavnímu věřiteli předmět odevzdal nebo složil k soudu. 4 )
Naproti tomu, aniž by došlo k takovému přechodu
zástavního práva na získanou protihodnotu. 'se věc spro,) Viz svrchu § 10 před pozn. 22.
2) Pro cenné papíry padá v úvahu pi"edevším čl. 5 vlád. naf".
ze dne 6. března 1919, čís. 113 Sb. z. a n., resp. čl. 3 zák. ze dne
'20. bi"ezna 1919, čís. 143 Sb. z. a n., které nařizovaly nucen)' odvod
{:enných papírů na hodnotné valuty znějících.
3) Tilsch, Zástava ruční, str. 54 a 55.
4) Krainz l, str. 830).

b) od osoby, které byly zastavené cenné papíry svě

řeny vlastníkem anebo, což možno dodati, zástavním vě
řitelem 8 )

(arg. § 367 obec. obč. zák.) ;9)
c) od kupce ve smyslu ob ch. zák., který ony papíry
nekradené a neztracené zcizil při provO!zu svého obchodu;
5) Randa, Eigentum, str. 343 a násl., zejména str. 365.
6) Sr. zejména výklad v § !J, po pozn. 20.
7) Odůvodnění viz v pozn. 32 k § 9 a v hlavním textu s ní sou-

vislém.

8) Pf'ípustnost tohoto doplňku se podává z vývodů Tilschových
v Zástavě ruční, na str. 53, pozn. 27.
9) § 367 uvádí jako prvý phpad nabytí vlastnictví od nevlastnika.
kdy získá se včc ve veřejné dražbě, čímž dlužno vyrozumívati jak
dobrovolnou, tak exekuční dražbu, resp. exekuční prodej z volné ruky
podle § 268 exek. i". (Viz Stubenrauch I, str. 460 a 4(1); neuvádí-li se
tento případ v hOl"ejším hlavním textu, stalo se tak proto, že dobrovolná dražba cenného papíru nemá praktického významu, pokud pak
běží o exekuční dražbu, resp. exekuční prodej cenného papíru' do~
chází k "přechodu" zástavního práva, jak yýše bylo vyloženo.
'
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d) od domnělého dědice, pocházejí-li zastavené papíry
z odevzdané pozůstalosti. IO )
Pod a)-d) uvedených zvláštních předpokladů není
třeba - a tudíž opět stačí P'Ouhá dobrá víra - u úvěrních
ústavů pod státním dohledem a u některýeh spedelně privilegov1alnýeh ústa Vll (na př. Bankovníh'O úřadu min. fi:n.) ,
aby nabyly vlaistnictví nestížerného zástavními právy dříve
vzniklými (čl. III. min. nař. ze dne 28. října 1865, čÍs. 110
ř. Z.,ll) resp. § 6 vlád. nař. ze dne 12. května 1919, čís. 246
Slb.

a n.),11 a )
Jal\. s,e již z výkladu plOd § 11,

IZ.

čís. 3, a ze sOluvislé poznámky 8, podává, jslOu ovšem uvedené pí'ípady, kdy zástavní věřitel ztrácí zástavní právo pro bezelstnost nového
vlastníka, jen tehdy možné,mdyž věřitel nemá detence
věci,12) buď se jí vzdav s výhradou a při tom si zpravidla
současně zavázav zástavce (vlastníka), že jí nezcizí, aneblO
pózbyv detence mimovolně, na př. protiprávním nakládáním osoby třetí, která ho v detenci zastupuje/S) krádeží
atp. Zástavnímu věřiteli jest sice odňata možnost nastupovati na nového vlastníka žalobou na vydání zástavy, za
tlO mu však přísluší proti osobám, zavinivším zničení jehlO
zástavního práva, nárok na náhradu škody, odčinitelné
zpravidla dáním zástavy nové.
Hořejší výklad se obírá pouze případy, kdy vlastnictví
zástavy přechází na osoby třetí a nikoliv na zástavního vě
řitele; kdyby tento nabyl vla.stnictví zástavy, zaniká jeho
zástavní právo konsolidací (viz níže § 14, čís. 7).
Sporno jest, zaniká-li zástavní právo změnou vlastnictví následkem vydil'žení zasta,vené věci. lHa)

10) Podrobnosti a argumentaci uvádí výklad pod § 9, H, lit. aj
až d) a s ním souvislé"poznámky 35 a 36.
11) Viz Randa, Eigentum, str. 365.
11 a) Pro Národní banku Československou má v tom ohledu význam § 65 zák. ze dne 14.. dubna 1920, čís. 347 Sb. z. a n.
12) Kdyby věřitel zástavu detinoval v době převodu vlastnictví převod by -se tu ovšem mohl uskutečniti bez jeho vědomí toliko konstitutem posesorním -, jest vyloučena možnost zániku zástavního
práva, neboť právě detence věřitelova vylučuje bezelstnost nového
nabyvatele; proti vlastnické žalobě tohoto muže věhtel své detenční
právo prosaditi odvodem (sr. Tilsch, Zástava ruční, str. 37 a 38).
13) Viz výše výklad pod § 9 před pozn. 20.
13 a) Tilsch (Zástava ruční, str. 63) spojuje s vydržením zánik na
věci lpícího zástavního práva, vyžaduje však vydržitelovu nevědo
most po celou dobu vydržecf; Randa (G. Z., str. 166) stojí na opačném
stanovisku z důvodu, že pro vydržení platí. všeobecná zásada; že
zrněna vlastnictví není na újmu existenci zástavního práva a že,
pokud z této zásady platí výjimky, nutno je obmeziti na případy
změny vlastnictví uskutečněné tradicí (§ 367 obec obč. zák., čl. 306

obch. z'ilk.).

,,,'

II. Zástavní právo může příslušeti toliko tomu, kdo
jest oprávněn ze zajištěné ,obligace. 14 ) ProtJo také při p lOS tup u
(cessi) zajištěné pohledávky přechází zá,stavnÍ
právo na nového věl'Hele (arg. § 1394 ve spojení s § 1358 15 )
o;be.c. 'Obě. zák.) ; není však shody mínění v tom, zdali se
tento přechod z&stavního prá:va uskutečňuje a'utomaticky,16) či je-li třeba, aby převodce (dřívější věřitel) záStiaiVU novému věřiteli IOdevzdal. V obo,ru českoslorvenskéhlO
práv 8, dlužno dáti předlnost teorii o automatickém pře
chodu 'Zástavního pit'áv,a i jiných akressorÍÍ pře'váděné pohledávky.17)
Vstoupí-li však nový věřitel na místo dosavadního vě
úmluvou toho obsahu, že se púvodní pohledávka
zruší ,a se místo ní založípohledá:vka naplnění jiného
hla'vního předmětu nebo pohledávka ze saTl1ostatného dúvodu Pirávního (t. zv. delegatio l1Jominis), nastávají účinky
olbnovy oibligace (viz níže bod IV.) a tudíž zá!sta,vnÍ právo
za'niká, nebyl-li účastníky smluven opak (§ 1378 obecného
obč. zák).lS)
.
řitele

III. Zajištěný obligační poměr se může změniti též tím
zpúsobem, že na místo původního dlužníka v s t o u pí
d 1 u žní k n o v ý; při vstupu nlOvého dlužniJkia 1. buď se
slmluvně lI1anl'aJd.Í dos,avadnÍ závazek záv1azikem nového
dlužníka k plnění jiného hlavního př'edmětu neho jeho
záv,a!ZJkem ze Sirumosta,tného důvodu právního (t.zv: delegatilO debiti), anebo 2. k takové úmluvě nedojde.
Nemá-li v případech ad 1. naznačených zástavní právo
zaniknouti, musí to býti zvláště smluveno (arg. § 1410 19 )
ve spojení s tamže cit. § 1378 obec. obč. zák.).20)
14) Sr. svrchu § 9, před pozn. 23.
15) Viz znění § 171 nov. III.

.16) N!tzor, že s postupem zástavní pohledávky jest bezprostředně
spojen prechod zástavního práva, zastává Tilsch (Zástava ruční'
str. 56 a 57); opačného mínění jsou především Stubenrauch (Com~
me:r:tar
str,~ 810.. PC?zn. 4) a. Krainz (System l, str. 831); Krainz,
P?!1eva"d~ Jde t~ l1lkollv o vZl1lk, nýbrž o převod zástavního práva,
pnpoustl konstltut posesorní jako formu zástavní tradice.
17) § 1394 osr;-0vy čsl~ obč; z~koníka ,:ýslovně stanoví, že "s po8t~upen~,: l?ohle~avkou pI:echaz~Jl na noveho věřitele. všechna práva
y
h potekaIl1l a z a s t a vnl a prava z rukOJemství" (VIZ str. 75 a 247
"Návrhu subkomitétu (dr. Krčmář)".
18) Dosud platný obec. obč. zákoník případú "delegace l1ominis"
~ezná, vprá,vní yěda je ':,šak přev~žně pokl~dá za přípustné; osnova
csI. obc. zakol1lka n~ ne .p:::matu]e, ~~unu!lm nového druhého § po
§ 1399 a to formulaCi krYJlcl se s naSlm vykladem (str. 76 238 a 250
díla v předešlé pozn. citovaného).
'
19) Ve znění § 189 nov. III.
20) Osnova čsl. obč. zákoníka nepi'ináší věcných změn citovaných paragrafu (viz str. 72, 79 a 239 svrchu cit. "Návrhu").
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Vstoupí-li však do obligace nový dlužník, aniž by došlo
hlavního před
pí'evzetí dluhu,
jež se nedotýká existence zástavního práva zřízeného dosa.va.dnÍm dlužníkem; dal-li však zástavu někdo třetí,
může se zástavní právo zachovati jen tehdy, souhlasí-li
s tím onen třetí (§ 1407, odst. 2 obecního obě. zák.).21)
vylíčené .změně právního dúvodu nebo
mětu této obliga.ce, uskutečňuje se prosté

k

IV. Ob no v ou (novad, Neuerungsvertrag) 22) zaniká
dosavadní obligace s tím přirozeným důsledkem, že byla-li
zástavou zajištěna, pomíjí i zástavní právo; k jeho zachování jest nutna zvláštní úmluva mezi účastníky (§§
1376-1378 cit. zák.).
V. Na r o v n á n í (transactio, Vergleich)23) má odlišné
účinky na existenci zástavního práva spojeného s narovnanou pohledávkou podle toho, zd!ali se narovnáním změnil
právní důvod pohledávky nebo předmět jejího plněni,
aneho z,dali se sporn~r nebo pochybný právní náJrok pouze
ve své výši snížiL
Kdežto v prve dotčeném případě má narovnání tytéž
účinkv jako obnova, zůstává v případě druhém zástava,
byt' tfetímzřízená, zavazena za slevený ,dluh;24) přibrati
třetího k nal~o·vnání není nutno, nedal-li však k narovnání
gouhla·su, může prroti věřiteli uplatiíovati veškeré námitky, jako kdyby se tmlto s dlužníkem nebyl na.rovnal
(§ 1390 obe'e. obč. zák).
Platné znění obec. obč. zákoníka neroizeznává mezi nar,ovnánÍ111 mimos,oudnim a soudnim, resp. tomuto na ro·veň
posta veným naro,vnáním. 26)
21) Ve znění § 184 nov. rII, jež beze změny se pHjímái osnovou

čsl. obč.

zákoníka (viz str. 78 a 252 díla v pozn. 17 cit.).

22) t. j. změnou práva závazků záležející ve změně právního

dúvodu nebo hlavního předmětu pohledávky.
.
23) t. j. smlouva, kterou se práva sporná nebo pochybná určují
tak, že každá strana se zaváže druhé něco dáti, učiniti nebo něčeho
opominouti (viz § 1380 ve znění phjatém osnovou čsl. obč. zák., str.
72 a 239 díla cit. v pozn. 17; sr. též definici Erainzovu v jeho Systému r, str. 430).
24) Stubenrauch II, str. 795.
25) Osnova čsl. obč. zákoníka vypouští § 1391 a vsunuje po
§ 1390 nový paragraf, obmezující ustanovení obč. práva o narovnání
pouze na narovnání mimosoudní; tím však nemá býti fečeno, že
dotyčných ustanovení obč. práva o narovnání mimosoudním nelze,
pokud přiléhají, jako podpůrných užíti i na smíry soudní a smíry
jim na rovel'í. postavené (viz str. 74, 241 a 219 a násl. díla v pozn. 17
uvedeného).
26) Narovnáním, s o u dní m u na roveň postaveným, jest na pf.
smír sjednaný před bursovním rozhodčím soudem (čl. XXI. uv. zák.
k civ. ř. s., § 1. čís. 16 pxek. r.. , resp. § 1, lit. e) exek. 1\ uh.).
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zániku zástavního pl'áva/)

Důvody zániku smluvního zástavního práva na cenné
papíry jisou tytéž, pIlO ikúeré zaniká zástavní právo ruční
vůbec; jsou to jednak skutečnústi všeíQbecného rázu, zanikají t'otiž jimi práva vťlbec, jednak skutečnosti vyplývajíCí
ze iSfvéráemé pOlvahy z,á,stavníhlO práva jako práva ak,cesOl'níhn.
ZásltavnÍ právo stejně jako jiná práva mniká:
1. z k á z 'Ů U pře dm ě t u s v é hOl, t. j. :Z á s t a vy
(§ 467 I{)Lec. obč. zák); není-li zástava úplně zničena, trvá
zástavní právo na z3!chované části 0arg. § 457 dto zák).
Zkázou zá'stavy ovšem :pohledávka nezaniiká (§ 459 cit. zák.);
2. v y n ě tím zast.arvené věci z p r á v n Í h 0 0 bchl{) d u (.aa~g. § 448 cit. zák.), což rovněž není na újm,u
exlsrD.enci zástavni, poihledá,vky;
. 3. 'O dře k n u t í mse věřitel'Ůvým (§§ 467 a 1444 cit.
zák), a to buď v~s}iovným nebo mlčky projeveným; věřitel
odřikáse zástavníh'Ů práva mlčky zpravidla tím, že vrátí
zástavu, aniž by si své právo vyhradil; nelz€ vš,akz,a
takový konkludentní čin pokládati Ii':ouhlas se zcizenim
zástavy anebo přijetí zástavy jiné. Má-li zřeknutí se míti
právních účinků, jest nutno" aby tu byly isplněny veškeré
pře.clJpotk,lady pht.ného pa'o,jevu vúle (a:rg. 5 467: "podle
zákona").
Zástavní věřitel může se vzdáti svého práva též z čáisti.
Zřekne-li se věřitelzá,stavy, nelz,e z t'Oho již usuzovati
na vzdání se zástavní pohledávky;
v'
4. 'P r 'O j 'i tím dob y, na ktel~ou zástavní právo bylo
znzeno (§§ 468 a 1449 obec. obě. zák); pod'Obnězaniká :zástavní právo, splní-li se podmínka rozvazovací, na níž
z~visí, ja'k tomu zejména u kaUCÍ bývá (§ 696 cit. zák., posl.
vet,a);
5. z á n i ke m d'očwsnéh'Ů nebo l~ozva:z·ovací podm1nknu
vázaného vlastnictví :zástavcova; tent'O dův'Odzániku zá'sl avn ího, práva nepůso,bí však proti bezelstnému zástavnímu věřiteli (§ 468 cit. zák., druhá věta), js'Ou-li tu i iQlstatní
předpoklady, za nichž se poskytuje ochrana dobré víře
t§§ 367 a 456 cit. zák.);
.
6. p r iQ mlč e ním, t. j. nevy klon án ím práva, (§ 1451 cit.
zák.) ve všeiQlbecné promlčed lhůt(· 30 resp. 40leté počítané

') Prameny; Krainz I, str. 882-885; Stubenrauch l, str. 662-667
a Tilsch - Zástava ruční, str. 60-65.
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ode dne splatnosti zástavní pohledávky; 2) promlčení zástavního práva. však nelzepI'oti zástavnímu věřiteli
uplatňovati, pokud má zásia vu VB své detenci (§ 1483 cit.
zákona);

12. O b no vou (novací) zástavně zajištěného obligač
ního poměru (viz výklad pod předešlým § 13), pokud se
strany zvlášť nesmluvily na dalším· trvání zástavního
práva (§ 1378 cit. zák.);

7. 8 10 uče ním s e v 1 a s t n ie tví a z á s t a v ní ho
práva v jedné osobě (ko\nsolidací: anal. § 526 a § 1445
cit. zák.); k 'tomu do,ehází,stane-Ii~ se zástavní věřitel
vla!stníkem zástavy nebo nabude-li vla'stník zástavy, kte:t~Ý
neníosolbním dlužníkem, pohledávky zástavou zajištěné;3)
hledíc však k cit. § 1445, dlužno na ochranu vlastníka pó~
kládiati zaniklé zástavní právo za nadále existentrií vpoměru k ostatním věcně oprávněným, zejména pak vůči
zadnějším zástavn~m věřitelům, takže mu zůstává dete11'ce
zástavy, měl-li ji před s!oučeliÍm, asé zachovává dříve
mu náležející priorita. Pokud v jinakých připadechpůsobí
změna ve vlastnictví zástavy zánik zástavního práva, vykládá se v pí'edešlém § 13 pod I.
,Jsouc právem záviSlým na existenci obligačního poměru, jejž zajišťuje, pomíjí zástavní právo též skutečnost
mi, kterými zaniká dotčený poměr, tedy:
8. z ap r a ven Í m zastavni pohledávky, t. j. poskytnutím toho, nač závazek zní (§ 1412 obec. obč. zák.), za
podmínek stanovených smlouvou nebo doplňujícími před
pisy zákona;4) při peněžních pohledávkách uskuteční se
Zaprwvení zpravidla poskytnutím dlužné částky, výjimečně,
shodly-li se taJk strany, dáním jiného plnění (datio in solutum). Tytéž účinky jako zapravení má řádné slO'ženÍ
dlužného plnění k soudu (§ 1425 cit. zák.);
.
9. od poč ten í m (kompensací, § 1438 cit. zák.) zástavní pohledávky na vzájemnou pohledávku osobního
dlužníka;

10. od řek n u tím s e zástavního věřitele své pohle~
dávky (§ 1444 cit. zák), což zahrnuje v sebe též odřeknutí
se zástavního práva;
11. s I o uče ním se zást'avnÍ pohledávky se zástavním dluhem (konfusí, § 1445 cit. zák) ; na př. zástavní
věřitel podědí svého osobního dlužníka nebo naopak tento
dědí po věřiteli;
2) Randa, G. Z., str. 166; podle Tilsche. (Zástava ruční, str. 63)
počíná se běh promlčed Jhóty ztrátou věřitelovy detence.
3) Třetí možná alternativa, že totiž zástavní pohledávky nabude

ylastník zástavy, jsoucí osobním dlužníkem, náleží mezi níže uvedené
případy zániku zástavního práva zánikem zástavní pohledávky (viz
č.

.

11).

-obč.

4) Takovými doplňujícími pI>edpisy jsou §§ 1413 až 1424 obec.
zák.

13. ne m,o ž n o stí splniti
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zástavní dluh

pro sku-

te,čnost, za kterou dlužník neodpovídá (§ 1447 cit. zák.);

14. s m r t í věřitele, resp. dlužníka, jde-li o pohledáVku,
vztažmo dluh, vztal}ujícíse pouze k osobě věřitele nebo
dlužníka (§ 1448 cit. zák), a konečně
15. pro j i tím č as u nebo splněním podmínky 1'02;vazovací,na nichž závisí trvání zajištěného obligačního
poměru (§§ 696 a 1449 cit. zák.); pro mlče ním zástavní
pohledávky však zástavní právo přes svou akcesoritu nezaniká, hledíc k výslovnému ustanovení § 1483 obec. obč.
zák. 5 )
Nechť právo zástavní zaniklo z jakéhokoliv důvodu,
musí býti .zástmra zá!stavci vrá'cena (výjimky viz v § 10
pod II.); týž 'OVŠelTl. je'st povinen vydati zasiÍJaNnÍn1JU věřHeli
o tom potvrzení, případně, bylo-li tak smluveno, vrátiti zást&.VrnÍ lis,tek (§ 142601bec. obč. zák.).B)

E) O právu podzástavním.
§ 15.

o

pOdstatě, vzniku a právních účincích podzástavy.

z

§ 448 obec. obč. zák. I ) se podává a v ~ 454 téhož

zákona

2

)

přímého výrazu dochází možnost, aby zastavní

5) § 1483 vyvolává rozpor mínění, lze~li z .něho vyvozovati též
důsledek, že i zástavní pohledávka, ovšem pokud jest zástavou kryta,
se po dobu detence věřitelovy nepromlčuje; Randa (G. Z., str. 166)
ve své kritice Tilschovy Zástavy ruční (str. 65) trvá na názoru, že
zástavní pohledávka promlčením plně zaniká - vždyť ji nelze zažalovati ani co do částky zástavou kryté -, neboť spatřuje účel cit.
p~ragrafu v tom, aby se paralysovaly dŮSledky akcesorní povahy
zastavního práva a aby tudíž toto nezaniklo přes zánik zástavní
pohledávky.
6) Ve znění § 174, nov. III.
') "Každá věc, která jest v právním obchodu, může býti zástavou".
2) Tento paragraf propůjčuje zástavnímu věřiteli právo. k podzastavení (viz výše výklad pod § 10, IV.).
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věřitel vlastní svůj dluh zajistil svým zástavním právem,
čili zřídil svému věřiteli (t. zv. pod z á s t a v ním u v ě
ř i tel i, Afterpfandglaubiger)
pod z á s t a v n í p r á v o
(subpignus, Afterpfandrecht) ;3) v poměru k podzástavnímu
věřiteli jest zástavní věřitel pod z á s t a v c e m čili pod -

pouze se slouhla'sem p'Ůdzástavního věřitele, anebo kdyby
tako,vého souhlasu nebylo lze na něm d'Ůcíliti,složením
výplaty k so:udu (§ !~55 obec. obč. zák.), na kteroiU pak podzástavní právo, přechází;7) kdyby byl pův'odnízástavní dluh
zástavnímu věřiteli splacen bez souhlasu podzástaVlIliho
věNtele ,není ta,kové splacení vúči tomuto účinným a zástaiVní~u ,dlužníku hrozí nebezpečí, že bude nucen platiti
svůj dluh po diruhé. 8 ) Vědomost vlastníka zá.staNY o jejím
pO'dlzaiStavení tedy zna,čně zvyšuje účinnost podzálsitavního
práv,a umo,žřlujícpoldzástavnímu věřiteli, aby usrpokojU
SViOIU I>ohledáNku z toho, co na ~ zástavní dluh bylo zapl:3Jceno.
Mod podzástavního práva jest podzástavní věřitel
v témž právním poměil'u k podzástavě jako povšelCnně zástavní věřitel k záiStaNě; náleží mu tudíž předevšímpil'ávo
detinovati podzástavu a případně se z její ceny uspokojiti,
s tím však porlsibatným ohmezením z pojmu podzástavního
práva vyplýv.ajícím, že roz!sah a vykonatelnost právla ;podzás"tavntho věřít,ele j'sou určeny r01zslahem a po,d:mÍl1J~aID!i
vykona:telnOisti zavalzeného mu zástavního prráva (rurg.
§ 454 cit. záJk.).9)
Důsledek t'oho se jeví předem v t'om,
a) že, bylo-li ipův,odní zalstavení neplatným, ani platného pOidzá:stavního práv,a není;
b) že, bylo-li zá,stavní právo závislé na írOIZVaa.iOV~cí
podmínce neblO čas,o,vě o'bmezeno, zaniká též podzá.stavní
práv,o splněním oné pfidmÍ;nky nebo p~ojitim d,oby; výjimika
však platí p>ro poldzástllllvního věřitele bez.elstného, t.: j.
onoho, který o takové podmínce nebo ča'sovém obmezeni
nevěd.ěl (anal. § 468 cit. zák.);
c) že, byť by splatná jeho pohledávka: nebyl1a usp'Ůko
jena, nemůže podzástavní věř-itel naléhati na zpeněžení
podzá,stavy před pOlzdější splatností pohledávky zástavního věřitele (podzástavce);
d) že, byla-li dána podzástava k zajištění vyššího dluhu, než jaký je:st d,luh původní, ne,má po,dzá.srt.avní věřitel
mož,Hosti uspokojiti přebytek .své p'Ůhledávky z podzástavy, nýbr.ž můž·e jej uplatniti jen ptrorti svému o,sobnímu
dlužníku (zástavnímu věřiteli); ,avšak i zde se chrání bezelstnoJst p,p:c1zástaiVního věí-Hele, jevící ,s·e v neznlalOlsti rOlzBlahu púvodníhozá,s,tavního prráva. 10 )

z á s t a v ním dl u žní k e m (Afterverpfander, der erste

Pfandglaubiger); zástava pak, která se takto zastavuje,
se označuje jako pod z á s t a va (Afterpfand).
K p}atnému zřízení podzástavního práva se vyžadují
tytéž náležitosti, které jsou nutné pro vznik
zástavního práva; rovněž není odchylky ve formě, v jaké
má býti podzástava podzástaiVnímu vel'iteli odevzdána
\§ 454 cit.zák.).4)

povšechně

Podzástavní právo platně vznikne, třebas vlastník
Z',ástavy o podzastavení nevěděl (§ 455 cit. zák.) anebo dokonce je výslovně ve smlouvě zakázal;5) nemá-li však
zástavní věřitel vlastníkova souhlasu, postihuje ho
zostřené ručení za škodu podle § 460 obec. obč. zák.).6)
Avšak pr'Ů účinky podzástavního práva je'st vědomost
vlastníkova o podzastavení nemalé závažno,sti. Neví-li
totiž tento '0, podzastavení, může, zrupl,ativ dluh zástavnímu
věřiteli, požadovati vrácení 'zástavy a tím zbaviti podzástavního věřitele věcné ji'Stoty, neboť tento není oprávněn vrácení 'Ůdepříti; byl-li však vla:stník zástavy o poď
zastavení vyrozuměn, může podzástava býti vypl,acena
3) Právní podstata podzástavního práva k věcem movitým jest
krajně

sporná; jedni míní, že jeho předmětem jest pouhé pod z ás t a v c o v o zástavní právo (bez pOhledávky) a nikoliv zástava sama,
jak se s druhé strany dovozuje. Podle pojetí, jež možno uznati za
převládající (Krainz l, str. 873 a další; Stubenrauch l, str. 626; sr. též
Vančurúv čl. "Podzástava" v Ottovč Sl. Naučném, sv. XIX, str. 1037
a 1038), záleží podzastavení v zástavě pohledávky zajištěné zástavním
právem; - tento poznatek se odvozuje z akcessorní povahy zástavního
práva a dá se odúvodniti též § 45Ef<'oec. obl'. zák., který zástavnímu,
dlužníku, vědoucímu o podzastavení,nedovoluje splnenÍ dluhu bez souhlasu podzástavního věHtele. Tilsch (Zástava ruční, str. 57-59) uznává
možným dvojí způsob podzastavení: podzastavení věci a zastavení
pohledávky zástavně zajištěné, zústavuje výkladu smluvní vúle stran,
ke které z obou těchto forem podzastavení v konkretním případě došlo. - Hledíc 1\2 § 51 knihovního zákona ze dne 25. července 1871, č. 95
i\ z., nemúže býti o tom sporu, že hypoteční podzasíavení má před
mětem pohledávku zástavně zajištěnou.
4) 8tubenrauch I, str. 626; výklad o formách odevzdání svrchu
pod § 9, II.
5) Porušení smlouvy, jehož se tím zástavní věi'itel dopustí, má
účinky pouze obligační (t. j. zástavní věřitel má vúči vlastníku povinnost nahraditi škodu), nemůže však býti na újmu věcnému právu
podzástavnímu (sr. výše výklad pod § 10, pOZU. 16).
6) Viz výše výklad pod § 10 IV, zejména pozn. 15.

7) Krainz l, str. 875.
8) Krainz l, str. 876.

[jl Tilsch -

Zástava

ruční,

str. 58; Stubenrauch I, str. 627.

10) 8tubenrauch I, str. 627, pozn. 2.

1"06

Cesta vedoucí krea1isaci podzástavního práva jest táž,
jakou nutno nastoupiti pIi uplatňování zástavního práva:
Třeba si však uvědomiti, že podzástavní věřitel můž·e
požac1ovatisvé uspokojení z podzástavy teprve při rozdě::
lenÍ výtěžku' z jejího výdražení (§ 283 ex~ ř., § 113 ex. ř. uh.),
jSla před tím o!c1kázán na výsledek exekuce na zástavně
zajištěnou pohledávkupodzástavoovu; pl~oto tá,ké před
vydražením podzástavy lze uplatňovati podz{ustavní právo
žalohou toliko proti podzástavntmu dlužníkovi, nikoli však
proti dlužníkovi zástavnímu nebo vlastníku zástavy.H)
VyJsoudiv proti podzástavci ro'zsudek na zapl,wcení
může podzástavní věřitel zakl~očiti 'O exekuci na zástavně
zajištěl~OU p~hledávku·· podzástavcorvu;
exekuce se pak
podle Jeho navrhu provede bud' překázáním této pohledávky k vyhrání (§ 308 ex. ř., § 124 ex. ř. Uh.),12) čímž dosáhne oprávnění, aby jménem svého dluž.jm překáznnou
pohledáV:ku zažaloval a uplatnil pr!o' ni zřízenou z'ástavu,
&nebopřekázáním dotčené pohledávky na místě placení
(§316 exek. ř., § 123 exek. ř. uh.).t 3 )
Exekuce veřejným vydraž,ením není přípustna, je-li
podzástavcova pohledávka zástavou dostatečně kryta (§ 319
Vl's . 2 exe.
k rV).. 14)
,
C
. Jak výše bylo vylíče~o, jest podzástavní právo závislým
na zástavním právu co do svého rozsahu a pOdmínek vykonatelnosti; jinak však jest právem samostatným, takže zásadně může dále trvati přes to, že zástavní právo zaniklo.
Tato vlastnost podzástavního práva dochází výrazu v pří
padech, kdy zástavní právo zaniká z vůle podzástavcovy
a~iž by při tom podzástavní věřitel spolupůsobil; t.edy pod~
zastavní právo trvá i nadále, ač zástavní právo zaniklo zaplacením zástavního dluhu, kompensaeí, vzdáním se potdzástavcovým nebo novrucí; rovněž jest podzástavní věřitel
s to i nadále své právo uplatníti, splynulo~li vlastnictví zástavy s právem zástavním (zástavní věřitel stal se vlastníkem zástavy nebo naopak). Naproti tomu zaniklo-li zástavní právo zkázou předmětu plnění, projitím času nebo
") Stubenrauch r, ~tr. 628; viz též Krainz r, str. 8Ti.
12) Vymáhající věřitel tuto formu exekuce zvolí, je-li dobytelnost
pohle<;lávky podzástavcovy pochybnou.
, 13) ~ato forma exekuce má účinek zaplacení vymáhané pohledavky a uplatne eesse; tedy exekut (podzástavr:e) ručí za dobytelnost
překázané pohledávky, arciť jen do výše svého dluhu u podzástavního včřitele (§ 1397 obec. obě. zák.).
14) Podle 1j.h. exek. řádu není ani v tomto případě exekuce veřejným vydražením póhledaxky vyloučena (viz § 129, předposlední
odstavec).

§ 15.
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promlčením, tedy skutečnostmi na vůli podzástavcově nezávislými, béře za f"vé i existence práva podzástavníhoY')

Jest možno, že podzástavní věřitel opět dá v zástavu
své podzástavní prá VD a že tak učiní i druhý a další vě
řitelé;16) pro poměry dalším podzastavením vzniklé platí
tytéž zásady, které svrchu byly rozvedeny.

15) Krainz I, str. 878 adalšf; Tilseh - Zástava ruční,. str ...58.
16) Že tomu tak může býti, dokazuje jasně §. 324, odst.2.exek.

rádu, kde se mluví o '"podzá:'>tavnícb' právech" na zástavní pohledávce.

§ 16.

ČÁST

o

IV.

smlouvě obstaravatelské.
§ 16.

o

pojmu smlouvy obstaratelské a jejich druzích.

Mnohdy pokládáme výhodnějším dáti některou svoH
~á.ležito,s~ (věc) ob'starati někým jiným; za tím účelem si

Je} zavazeme, že dotyčnou věc pro nás obstará, čili s.iedname s ním s mlo u v u z moc II o v a ci (mandatum
Bevollmachtigungsvertrag) ;1) onen, s kým jsme takovotl
smlouvu sjednali, jest smluvním zástupcem neb zmocněn.
cem, my sami smluvně zastoupenými čili zmocniteli.
Podle, t0I;to, ,co jsme sv~ zmocněncem smluvili, hud' jedná
tyz za nas Jmenem naslm, anebo vystupuje vůči osobě
s ,níž ~a ~ás jedná, vlastním jménem, tedy jako by obsta~
rav~na. vec byla jeho vlastní záležitostí; v prvém případě
v~mkaJí pl~ávní účinky ze zmocněncova jednání přímo pro
n~s.a protI,n~n:, takže z jeho jednání jsme přímo oprávnmll a zavwzam (za,stoupeni přímé; direkte, unmittelbal'e
Stellvertretung); jedná-li však zmocněnec vlastním jménem, p.ředem sám nabývá práv ze zástup čího jednání a
zavazuje se z něho a musí vzešlá práva a závazky teprve
na v~ás, p.řev,ésti, aby.chom jich byli účastni (zastoupení
neipnme; lndIl:'ekte, nllttelbare Stellvei'tretl1ng).2)
,

v

') Obstnr!iti vec. "jmenem druhého" není pojmovým znakem

S~111'?1ÁY~ zmocllclVaCÍ, Jil;k se pl'es výslovné znění § 1002 obec. obl',. zák.

lemer vseobec:r:-e uznáva (viz Srhey, str. 453-457; Krainz II str. 379)'
t'OI;1'Ut? 'sita;ll'OVr~k:~ 'prá~ní .vědy ,~j,ní z,a<dost též 'zněrní dt. ~ 1002 na~
vrz:~ev v,,~snov: csI. obc. zak .. (yiz "Všeob. část obl',. zákoníka a právo
oblIga~l1l v navrhu subkomltetu pro revisi obl',. zákoníka pro Čsl.
republIkU, vyd. II. z r. 1924).
2) Schey, str, 453-;-457; Stu1enrauch II, str. 221, pozn. 1. '
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S případy nepřímého zastoupení se zhusta setkáváme
pn sjednávání obchodů ve smyslu obchodního práva,3) a
sice v té formě, že kupec ve smyslu obchodního práva 4 )
se zaváže sjednati obchod vlastním .iménem na účet zmocnitelův; takového druhu mandátní poměr jest sml o uvou o b s tar a tel s k o u ncb sml o u vou k o m i sní
či zkrátka ko m i s í (Kommissionsvertrag),5) na niž se
vztahují ustanovení čl. 360-378, resp. §§ 368-392 obch.
zák., a, což zejména pro otázku odvolání komise a oprávnění přijmouti kolidující příkazy má význam, podpůrně
též zásady §§ 1002 a násl. obec. obč. zák., platné pro smlouvu zmocňovací. 6 )
Při smlouvě obstaratelské vystupují .iako smluvní
strany při k a z a tel (Kommittent) a o b s tar a tel
(Kommissionar), tento v roli zmocněnce, onen v roli zmocnitele; předmět její, totiž obchod, jejž má obstaratel s třetí
osobou sjednati, se nazývá ob c ho dem pro vád ě c í m
(A usfiihrungs-, Ausrichtungsgeschaft) .7)
Z předem vytčené definice obstal'atelské smlouvy
se podává pro tento smluvní druh ta charakteristická
náležitost, že obstaratel jest kupcem ve smyslu obchodllÍho práva; je-li jeho vl,astnost jako kupce odůvodněna
sjednáváním a prováděním smluv ohstaratelských po
živnostensku,S) čili ob ch o cl e m o b s t ft ra, tel s kým
(Kommissionsgeschaft),9) mluví se o o b s tar a tel i
ž i v n o st e!ll s k é m (čl. 360, § 368 obchodního zákona) na
rozdíl od o b s tar a tel e pří 1 e žit o s t n é II o, / který,
ač obyčejně provozujeo'bchodníodvětví jiné než komisní
obchod, sjedná jednotlivý obchod vlastním jménem. na eizi
účet (čl. 378, § 392 obeh. zák.).
Nezáleží na tom, jakého jest prováděcí obchod druhu,
vždy však to musí býti smlouva, spadající pod pojem obchodu/O) tedy na př. příkaz ke koupi domu vfastním
3) Pojem. "obchodu" vykhidá § 4, pozn. 48.
.4) Viz "Uvod", pozn. 1.
5) Sr. Grunhut, str. 40 a dal.ší, viz též Krainz I, str. 315, kde se
obstaratel charakterisuje jako "nepřímý zástupce"; rovněž rozlL
nejv. s. ze dne 5.. prosince 1922, Váž. sb. čís. 2079 prohlašuje komisní
smlouvu za odrůdu mandátu.
6) Pisko, str. 215; Staub-Pisko II, str. 423.
7) Viz článek dra Herrmanna-Otavského "Kommissionář" v Ottov,"
Slovníku Naučném, sv. XIV, str. 640.
8) Viz § 1, j:'ozn. 1.
9) "Obstaratelský obchod" jest ten obchod, jejž někdo na· pi'íkaz
druhého na jehc účet vlastním jménem po živnostensku sjednává
(Staub-Pisko II, str. 416).
'0) Jest spOl'no, zdali při posuzování přikázaného jednání jako
obchodu dlužno pi'ihližeti k osobě pi'ikazatelově, anebo k osobě obstaratelově; na př. koupě akcií bankéf-em jest obchodem (arg. čl. 272,
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jménem na přikazatelův účet není komisí a tudíž nezakládá smluvního poměru, o němž jedna.iíustanovení
.čl. 360, resp. § 368 a násl. ob ch. zák.
Obs:t3!f'atelská smlouva nejčastěji směřuje ke' sjednání smlouvy trhové :- mluví se tu pak podle okolností
připadu o k o m i s i n á k up ní anebo pro dej o v é (Einkaufs-, Verkaufskommission); zákon stanoví pro tento druh
komisních obchodů někte,ré zvláštní zásady (čL 363, 364 a
376, resp. §§ 370 a 381 obchod. zák.).lO") Celklové zvláštní
úpravy právní se dostalo komisi k uzavření smlouvy o dopravě zboží t. zv. k o ID i s i s p e dič ní (SpeditionskommiSíSrion: čl. 379·-389, resp. §§ 384--392 obch. zák.). Též
obstaratelská smlouva může býti prováděcím obchodem;
obstaratel, tento oibchod sjednávající, při tom Vystupuje
sám jako přikazatel.
Jako zvláštní odvětví obstaratelského obchodu se uvádí
k o m i seb a n k o v n í; jejím předmětem jest nákup a
prodej cenných papírů a jiných bursovnÍch hodnot. odběr
a výměna akcií, inkasso kuponů, vydávání směnek ve
vlastním jméně na účet klientely, rovněž takové obstarávání platů, úvěru a tak podobněY)
Pochopitelně obrátíme ve svém výkladu pozornost
hlavně na případy bankovní komise, majíce při tom opět
zvláště na zřeteli nákupní a prodejní komisi ve příčině
cenných pa,pÍrů, čili t. zv. k o m i s i e f e k t o vo uP)
<Komisní poměr se ostře odlišuje od jiných poměrú
smluvních těmito svrchu zdůrazněnými pojmovými znaky:
zmocněncem jest kupec a zmocnění směřuje ke s.iedl'lání
obcbod'Ll vlastním jménem na účet zmocnitele.
Přes to, že též jest kupcem, není komisionářem (Živnostenským) ani jed na tel (agent), ani s o u k r o m Ý
ČÍS. 2, resp. § 259, čis. 2 ob ch. zák.), kdežto táž koupě soukromníkem
není obchodem, nemá-ll tento úmyslu opět je zciziti (čl. 271, čís. 1,
resp. § 258, čís. 3 obch. zák. a contr.). Převládá mínění, že jest tu
směrodatnou osoba přikazatelova, takže možno mluviti jen tehdy o
ohchodu, hylo-li by ono jednání obchodem, kdyhy je příkazatel sám
sjednal (Grunhut, str. 55 a Písko, str. 214; viz též rozh. nejv. soudu
z 11. října 1865, čís. 8542, pojaté do Adler-Clem. shírky pod čís, 56;
naproti tomu však viz Stauh-Písko II, str. 416 a 417).
10 a) Normami zvláštního rázu jsou předpisy § 7 vl. nař'. ze dne
22. května 1924, čís. 108 Sb. zák. a nař., a § 8 vl. nař. ze dne 27. března
1925, čís. 49 Sb. zák. a nař., jež blíže upravujíprodejovou a nákupní
komisi, související s ukládáním soudních deposit u poštovního šekového úi"adu, resp. u Zemské banky; tatD pravidla mají povahu normovaných obchodních podmínek a proto jakož Í' pro jich výlučnost
se jich v:í'kladem blíže neobíráme.
ll) Sr. pramen výše v pozn. 7 uvedený; Staub-Pisko II, str. 417
a Grunhut, str. Ml, pozn. 11.
.
12) Plsko, str. 216.

ho d c e,13) ač se mnohdy, arciť nesprávně, v běžné
jako komisionáři označují.
Soukromý dohodce proto není komisionářem. poně~
vadž funkce jebo se zpravidla končí pouhým sblížením
smluvníků, kteří pak obchod sami sjednávají, a v těch
vyjímečných případech, kdy jest pověřen s.iednánÍm.. ůb
chodu, sjednává jej nikoliv vlastním, nýbrž jménem při
kazatelovým;14) příkazem doho-dci uděleným nepřichází
zpravidla, k místu smlouva ohs;t;aratelská, nýbrž vzniká
tu poměr, spa-dající pod ustanovení obec. obč. zák.. platná
pro smlouvy námezdnP5)
Obtížnějším již jest vymeziti přesnou hranici mezi obstaratelem a jednatelem, což má svou příčinu v příliš širokémsmyslu, který se v praktickém životě slovu "agent"
přikládá; ostatně ani právně není pojem jednatele blíže vytříben. Míní-li se však agentem samostatný kupec, kterého
- na rozdíl od dohodce jako zprostředkovatele ad hoc váže stálý smluvní poměr 16 ) k určitému přikazateli (t. zv.
principál,olví), pro něhoiž a "jehož jménem" sjednává indi~
viduelně určené obchody,17) vyniká zřetelně, čím se agent
od obstaratele rozlišuje.
Dohodce i agent, jsouce kupci, mohou ovšem býti obstarateli příležitostnými, jako naopak není vyloučeno, aby
živnostenský obstaratol byl zmocněn ke sjednání obchodu
na účet i "jménem přikazatele" (čL 360, posl. odst., § 368
posl. odst. obch. zák.); tyto možnosti a různý smys,l, jaký
se slovním obratům v obchodním styku používaným (na
př . "udílím příkaz", "zmocřmji") přikládá, mají mnohdy za
následek, že vzejdou pochybnosti, byl-li příkazem založen
poměr komisní, či jiný poměr smluvnÍ.
Předem dlužno vystihnouti pra.vou vůli příkazcolvu při
hlédnutím k obchodním zvyklostem a obyčejům (čl. 278 a
279, §§ 265-267 obch. zák.). Povšechně pak platí domněnka,
že obchod agentovi přikázaný ke sjednání má býti uzavřen
d

O

mluvě,

13) Vlastnost jednatele a soukromého dohodce jako kupce jest
ustanovením čL 272, čís. 4 a čl. 4, resp. § 259, čís. 7 a § 3
obch. zák. (Staub-PlsLo l, str. 283 a 296); úřední dohodce ovšem kup·
cem není hledíc ke čJ. ~72, čís. 4, větě druhé obch. zák. (sr. díl II,
str. 22 právě cit. spisu).
14) Stauh-Pisko II, S(J'. 419,
15) Poměr mezi soukromým dohodcem a jehO "přikazatelem" se
druhdy pojímá jako svého druhu smlouva, t. zv. dohodčí (Maklervertrag); viz Stauh-Písko l,str. 283; též Krainz II, str. 357 a další.
16) SrPluyni pomel' agenta k prinCipálovi spadá pod smlouvu námezdní, případně, záleží-li agentova činnost v obstarávání záležitostí
principálových, a tedy nepřevažuji-li faktické úkony nad úkony
právního rázu, pod smlouvu zmocnovaCÍ (Staub-Písko I, str. 296).
17) Grunhut, str. 63 a Staub-Písko I, str. 296 a II, str. 419._
odůvodnčna
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"jménem přikazatelovým", kdežto příkaz udělený živnostenskému obstarateli - zejména příkaz ke koupi cenných
papírů adresovaný bankéři - pokládá se v pochybnosti za
ofertu ke smlouvě obstaratelské, a tudíž za směřující ke
sjednání obchodu "jménem obstaratelovým" na úóet přika
zatelův;18) výjimečně komisního poměru nezakládá, nýb}ž
k obyčejnému zmocňovacímu poměru podle obchodního
práva vede přik8,z živnostenskJ'rm obst,aratelem přijatý,
dal-li přikazující výslovně nebo sice mlčky, avšak nade vši
pochybnost jasně 19 ) na jevo, že obstaraný obchod se má
sjednati v jeho vlastním jménu (čl. 360, posl. odst., § 368,
posl. odst. obch. zák.).
Sjednání obchodu na účet přikazatelův, jak tomu při
komisi jes!t, značÍ, že risiko obchodní nese přikalz1a:tel, ovšem
že i úspěch z prováděcího obchodu cele mu náleží (arg. čl.
372, § 378 obch. zák.). Opačnou situaci vyvolávají t. zv. o bch od y n a v la s t ní v rub (Pl:olpregeschafte), které se
ne.zřídk,a !sjednávají, má-li se opatřiti objednalné 'nebo odbýti
dodané zboží; v těchto případech nabývá docíleného .zisku
obstarávající, týž ľlIese však též nebezpečí obchodní ztráty.
K ,obchodům na vla,stní vrub docháiZÍvá, PÍ'ipouští-li příkaz,
aby zboží bylo pro přikazatele obstaráno tím způsobem, že
je obstarávající koupí na vlastní účet a pak přikazateli
prodá, pokud se týče, aby obstarán hyl odhyt zboží tak, že
je obstarávající na vlastní účet od přikazatele koupi; za
těchto okolností není tu mezi přikaza.telem a obstaratelem
poměru komisního, nýhrž přichází k místu smlouva trhová.
V pochyhnosti, o který z dotčených právních poměrů v určitém případě vskutku jde, dlužno rozhodnouti pro, poměr
komisní, dohodli-li se smluvnÍci o vyúčtování obchodu
anebo odeslal-li obstarávající přikazateli odpočet, jako naopak ujednání pevné ceny zboží mluví pro smlouvu trhovou. Váhy přikládati však nelze dohodě o "provisi" nebo
o "komisním poplatku", poněvadž obchodní mluva těchto
výrazů nepoužívá k ujasnění právního poměru, nýbrž k vyjádření jistého podílu na trhové ceně, kterýž podíl i při
obchodech na vlastní vrub bývá ujednán (ve formě pří
platku k nákupní ceně).
18) Staub-Pisko II, str. 420; vb,; též Grunhut, str. 67 a násl.
19) Čl. 360, posl. odsL sice mluvi toliko o "výslovném" projevu
vůle, není však sporu o tom, že i konkludentní činy, pokud se z nich
jasně podává přikazate10va vúle dáti pi'ikázaný obchod sjednati svým
jménem, mohou založiti vuči žIvnostenskému komisionáři Obyčejný
zmocňovací pomér obchodlllho práva s tím pl'edevším důsledkem, že
. komisionáři nepÍ'Ísluší zákonné zástavní právo na obstaraném zboží
(Staub-Pisko II, str. 4W a Griinhut, str. 68 a další).

Obchod sjednaný na vlastní vrub může hýti dodateč~
nou úmlm~o~ vyúčtován na účet přikazatelův a v tom pří
P:=t de 20
platI, Jako by tu byl poměr komisní hned od pocatku. )
v
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smlouvy obsta:raielské.

r:

, !<: pl8; t o'sti obstaratelské smlouvy se vyžadují tytéž
nal:Z!toS!l, Jako u smluv vůbec, tedy aby strany byly způ
sobIle, dale aby smluvní vůle byla pravá a konečně aby
obs~~v.smlou,:y nebyl ~emožný nebo, nedOVOlený, re;]) , se
neprlcll dOhrym mra vum.
~ledíc k posléz, dotčenému požadavku, jest neplatnou
na pl'. obstaratelska smlouva mající za předmět obstarání
v "tu;;emsku za~áz~nÝ,c;"h premiových, dlužních úpisů; naPl?~l, tomu nen~ prekazkou platnostI komise, je-li obstaráv~Jlclm:u F.ro, Jeh? stav nebo, z jiných ohledů zakázánc}
sJ,ednatI ~nkaz:a:1.Y 0I::Sho~d (na př. podle čl. 96, § 74 -obch.
zak.): Zdu!a,zrmtl SlUBl, ze obsta;ratelská slYtlouva týkající
~~ dlfer~ncmh:o obchodu (§ 13 zák. ze dne 1. dubna 1875
CIS: 67 1:. ~.) ]es.t platnou, yoněvadž tiako.výolbchod není
am ,zakaz:=tn~m nemravny a na tom, že jest nežalovatelny, nezaležl. ' )

Co se k val i f i k a c e smluvnÍků týče, jest třeba aby
obe s.trany hyly způsobilé k právům;2) kriOmě toho, j.~k se
z pOjmu
k'~mise. podává, obstaratel musí míti vlastnost
3
kupce. ) NeJ-~ou-h s~rany způsobilými k právním činům
~ohou ~a ;1.e 'platr;~smlouvu ·sjednati jejich zákonní zá~
~tupc,?ve; N em tUdlZ vyloučeno, ahy obstaratelem byly též
nefyslcke osoby, pokud ovšem jim příslUŠí vlastnolst kupc~, t~dy~.ob~ho,~ní }pol~čnosti, ~ejména též akciové společ
nostI, pr~ mch~ predmet POd01lku záleží v obchodech (čL
5~,~c~. zak.~, dal~ společenstva, jichž podnik má zcela nebo
~~alstI~a predmet obchody (§ 13 zák. ze dne 9. dubna 1873,
v

:~) E;'taub-Pisk.o II, str. 418 ~a ~19; .Griin.hut, str. 99-103.
! ~lsk? Le~I!)~ch, str. 2b. Ze predmetem komise též obchod di-

f.

me?C?1 muze bytI, potvrzuje kur. rozh. č. 825/1897' o pojmu diferencmho .obchodu se vykhida níže v § 21, pozn. 4.
'
2) VlZ svrchu pozn. 4 k § 8.
3) Griinhut, str. 74.
8
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čís. 70 ř. z.), a sp'Olečnosti s ručením obmezeným, tyto však
bez ohledu na druh podniku (§ 61 zák. ze dne 6. března
1906, čís. 58 ř. z.); podle práva platného na Slovens:ku a
v Podkarpatské Rusi však přisluší veřejným společnostem
,obchodním, k'Omanditním společnostem, akciovým společ
nostem i společenstvům vlaistnost kupce, nechť jest druh
jejich f,o,dnikání jakýchkoliv (§§ 4 a 61 ull. 'obeh.zák.).

dy sjednán, ne~lí-li možno sjednati druhý (na pí'. koupiti
akcie za určitý kurs, a- není-li to možno koupiti
Ukládací hodnoty; mlurvíme tu o eventtlelnich
či subsidiárních obchodech·,
d) konečně, má-lib)Tti podlé příkazu .leden z obchodů
jen tehdy sjednán, bude-li předem sjednán druhý, na př.
prodej určitých akcií a z výtěžku jejich koupě ukládacích
papírů, jde o o b ch '0 d Y P o s tup n é (sukcesivní); obvykle
hývá přikazatel zavázán uznati obchod čas'Ůvě předřaděný
(v n,ašem příkladu pl~odej akcií), bez ohledu na to~ zda
došlo též k sjednání násled,ovního 'Obch'Odu (koupě ukladacích papírů), leč by se z ok'Ůlností případu, h];avně z o'bsa:hu příkazu podávalo, že mu šlo o to:, 'aby prvý obchod
nebyl bez druhého sjednán, čili že obchody byly míněny
jruko konexní. 4a)

Smlouva ,obstar.atelská náleží mezi t. zv. k'Ontrakty
konsensuální, tedy k hot,ovému ujednání jejímu a závazno-sti jest třeba a též pOlstačuje, aby přik'azatel a obstaratel shodně projevili sv'Oji vůli smluvní 'O účelu svého jednání, t. j. IQ ,,'Obstarání ,obchodu" jménem obstw'atelovým
na účet přika1zatelův;4) není-li tu shody smluvní vůle (nedor'Ozumění) nebo trpí-li tato jinou vadou (omylem, donucením), nalstávají účinky 'zevrubně výše v pozn. 2) k § 3.
vyl,olžené.
"Obstarání 'O'bchodu" může v sebe zahrnovati buď tolik'O 'S jed n á n í přikázaného obchodu, anebo též jeho
vy p'O ř á Id á n í, po případě jen z části ('Obstaratel nezprostředkuje totiž úplně vzájemné plnění přikaza'tele a
třetího, nýbrž jest pověřen jen určit}rmi realisačnÍlJ.ni úkony, jako na př. převzetím naik'Oupeného zboží, inkasem prodejní ceny, atp.). Komise mívá i po té stránce širší obsah,
že předlnětem jejím bývá ,olistarání více 'Obchodů, jež mohou býti v různém vzájemném poměru; tak na př.
a) jedním příkazem ul'Ožené 'Obchody sledujíce týž cíl
jsou v neiro\Zlučném srvazku (s o u v i s léči k tO ne x n í o bch o,d y), takže nepro·vedeni byť jediného z nich ,se l~ovná
nepllovedenípříka:zu vůbec a ,opravňuje přikaza,tele k oldmítnutí; sem by na př. nále,žel pNkaz ke k,oupi akcií jistéh'O p'Ůdniku ,a k výměně jich z,a akcie p'Ůdniku, s nímž onen
podnik fusi'Ůn uj e;
b) z ohchodů týmž příikazem uloženÝ1ch má býti ob~
starán (buď jeden nebo druhý, při čemž zpra;vidlas€ volba
přeneChává 'Ůbstarateli
(a 1 t e r na t i v n í ob ch o d y);
'Ůbstaratel má zpravidla :sjednati 'Ůhchod pllO při!ka.zatele
výhodnější;

c) přík;ruz též může ohstaratele
obchodů tím izpůs,obem,že jeden z,

zavázati k 'Ůbstwrání vÍCe
nich má býti pouze teh-

4) Stačí tedy dohoda o tom, co obstaratel má plniti, aniž se
strany musí smluviti o jeho požadavcíCh čili o plnění pl'ikazatelově
(provisi, náhradě útrat atp.), neb.oť vůli stran, po této stránce kusou,
doplňují pathčně ustanovení čl. 371 a 290, resp. §§ 377 a 284 obch.
zák. (Grlinhut, str. 75-76).
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K platnému sjednání Isml'Ůuvy obstaratelské se nevyzvJáštní fQ-l'my (:3.[rg. čl. 317, § 311 obeh. záJk.) ;5) plf1oto
se, m~ž~ sml~ouvasjed~ati nejen výsl'Ovně (písemně, ústně),
nybrz 1 mIcky (konkludentním činem). Při bankovních:
komi,sÍch převládá pro usnadnění důkazu o existenCÍ a obsahusmllourvy forma pisemná, záležející zpravidla v ohoustranném podpi'Su formuláře, který .obsahuje bližší podmínky smluvní a 'Obvykle též P,odmínky ,současně sjednáViané smlouvy o úschově a Isprávě cennÝ1ch papírů podle
~8Jduje

příkazu opatřených. B )

, . Přikazatel projevuje 'Smluvní vůli "příkazem".' Vycházl-lI,popud ke smlouvě od přikazatele, jeVÍ-li se tedy příkaz
na,?l: dko1f (ofeij"tou) ke komisi, uskutečňuje se smlouva
"prevzetlm příkazu", t. j. plf10jevem ,obstaratelorvým že nabídku přika!zatele přijímá; nábídnul-li se však oh~taratel
4 a) Sr. Griinhut, str. 12~134.
5) Použitelnost těchto jakož i ostatnich ·ustanovení obch. zák.
o sjednávání a plnění obchodů, resp. všeobecných ustanovení téhož
zák. o obchodech, se pro smlouvu obstaratelskou podává z té okolnosti, že dotčená smlouva jest podle čl. 273, odst. 1 cit. zák. vždy
obchodem aspoň na straně obstaratelově (čl. 277 obch. zák.); týž dů
sledek vyplývá z §§ 260 a 264 uh, obch. zák.
B) Takovéto listinné vyhotovení o smlouvě obstaratelské má
pouze tehdy význam dispositivní a nikoliv pouze prúvodní listiny
jestliže strany smluvily písemnou formu za podmínku platnosti
smlouvy (§§ 884 a 886 obec, obč. zák., §§ 312 a 313 uh. obch.
zák,; sr, též výklad výše v § 3 po pOZl1. 6); v pochybností, o který
z dotčených druhů listiny jde, nutno sáhnouti k výkladu vůle stran
podle zásad vyslovených ve čl. 278, resp. § 265 obch, zák. Písemnou
smlouvu dlužno pokládati za jediné vodítko pro určení vzájemného
poměru stran, takže k současným ústním úmluvám, které n listinou
nejsou v souladu nebo ji doplňují, nelze přihlížeti; sr. Staub-Pisko II,
str. 168-170.
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ke sjednání určitého obchodu vlastním jménem na účet
druhé strany/) stává se smlouva hotovou již udělením pří
kazu, neboť tím přikazatel obstarate1:ovu ofertu přijímá. 8 )
Oferent může libovolně určiti dobu, do které jeho nabídka musí býti přijata, nemá-li pozbýti závaznosti. 9 ) Neučinil-li tak, nabývají platnosti podpůrné zásady čl. 318323, resp. §§ 314-320 obch. zák. o 'Ofertách k .obch.odům
vůbec, kteréž zásady zároveň řeší ,otázku,za kterých před
pokladů lze ,souditi na dohodu stran, a
určují, .od kdy
sjednaná smlouva právně účinkuje.
Podle těchto zásad platí pro případy sjednávání
pmlo'llvy me z i p ř. í t o I I n Ý m i, po případě telefonicky,lO)
že neposkytnul-li ,ofeTent druhé straně určitý čas na rozmýšlenou, pozbývá nabídka závaznosti, nebyla-li ihned, t. j.
bezprostředně po svém projevu/i) přijata (čl. 318, § 314
obchod. zák). Bezpro,střední styk umožňuje jednajícím,
,uby zjistili, zdali a kdy k jich dohodě došlo, a proto odpadá potře,ba. nějaké bližšízák.onné úpravy dotčených pří
padů.
Těchto předpokladů ovšem
va mez i n e pří t.o m n $r m i;

není, 'sjednává-li se sml.ouproto zákon stan.o ví řadu
podl1obných pravidel, p,odle nkhž případy, kdy popud ke
Bmlouvě vycháZÍ od přikazatele, vykazují jisté odchylky
od případů, v nichž oferuje obstarateL
a) Nestanovil-li oferující obstaratel dobu závaznosti své nabídky, jest jí vázán až dO' 'Okamžiku, v němž
~~ mu měl dojíti'2) příkaz nabídkou vyvolaný, kdyby byl
radně ) v čas 'Odeslán;14) při výpočtu tohot,o: okamžiku smí
13

. . ") Ofert8; m~síbýti určitá, tedy lze o ní mluviti pouze tehdy,
Je-ll obchod, ]ehoz se týče, dostatečně konkretisován; není tudíž ofertou na pi'. všeobecné pozvání k bursovním transakcím byť by bylo
adresováno určité osobě (sr. Staub-Pisko II, str. 171). '
8) Schey, str. 518 a další.
9) Tento poznatek vyplývá z dispositivní povahy níže cit. norem.
Ostatně možnost, aby oferent libovolně stanovil časovou závaznost
své (oferty, výslovně připouští znění §§ 314 a 315 uh. obch. zák.
10) Rozh. nejv. soudu z 8. dubna 1908, čís. 2'754 Adler-Clem. sb
11) Staub-Pisko II, str. 1'72.
.
12) t. j. obvyklým způsobem býti doručen; tedy pouhé vhození písemnosti do poštovní schránky dostačL Není zapotřebí vůbec,
aby obstaratel měl vědomost o doručení nebo dokonce o obsahu
příkazu (Staub-Písko II, str. 174).
13) Má-li se odeslání odpovědi na nabídku pokládati za řádné"
musí bSTti volen poměrům přiměřený komunikační prostředek."Určil-li
jej ofer~nt sám, na př. požadavkem telegrafick{, odpovědi, nutno odpovědětI telegraficky; jinak dlužno voliti zpravidla týž způsob korespondence, jehož bylo ph nabídce použito (Staub-Pisko II, str. 174).
14) Pod "včasným odesláním" přijetí nabídky nelze vždy vyrozumívati odeslání obratem pošty, nýbrž dlužno vzíti zřetel na okolnosti pi"ípadu, které mnohdy vyžadují delšího času, zejména je-li třeba
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obstaratel předpokládati, že' jeho nabídka včasnĚ' došla
(arg. čl. 319, § 315 obch.zák.).
Z cit. zák. ustanovení se podává, že smlouvu dlužno
pokládati za sjednanou, dojde-lP5) obstarateli d,o řečeného
okamžiku příkaz :nabídce odpovída'íící.
Výjimkou i opožděně došlý pf'íkaz vede k dokonání
smlouvy, byl-li včas odeslán a neodvolal-li obstaratel svou
nabídku 16) buď v mezidobF7) anebo neprodleně, t. j. obratem/ 8) jakmile příkaz došel (arg. čl. 319, odst. 2, § 315, odst.
2 obeh. zák.).
Přes to, že jest nezbytnou podmínkou dojednání smlouvy, aby příkaz vyvolaný nabídkou obstarateli došel, počíná
se účinnost sjednané smlouvy již od okamžiku jeho odeslánF8a) (,airg. čL 321, § 318 obch. Zák.).19)
Jest přirozeno, že obstaratel, který počal prováděti svou
nabídku před dojednáním smlouvy, jedná na vlastní nebezpečPO)

b) O f e r u je-li při k a z a tel (t. j. udělí-li příkaz bez
předchozí nabídky obstaratelovy), smlouva uskutečňuje se
podle těchže zásad, tedy tím, že zpráva o převzetí příkazu
dojde do okamžiku, s nímž se při řádném, včasném jejím
odeslání může počítati. Rovněž zde platí zásada, že zpráva
v převzetípřikazu, byť opožděně došlá, jest ;8 to dokonati
souhlasu tl'etích činitelů, aby nabídka mohla býti platně přijata' v posléz zmíněných pÍ"Ípadech nezřídka se podpůrně uplatní ~ásada
v § 895 ob::::. o~č. zák. vyslovená, že nabídka podržuje závaznost, pokud
o ]eJlm pn]etl nerozhodnul zákonný Z(1stupce, pi'íp. úi"ad. (týž pramen).
15) Platí obdobně totéž, co bylo řečeno v pozn. 12.
16) Nabídka odvolaná tak, že její odvolání dojde před ní anebo
alespoň současně s ní, přirozeně nemá právní účinnosti a tedy ani
včasné a i'ádné její přijetí nemůže vésti k smlouvě' totéž platí o pi"ijetí oferty, které hylo stejným zpúsobem odvoláno'. Dotyčná ustanoyení čL 320, resp. § 316 obeh. zák. jsou zřejmě zbytečná. Rovněž samozi'ejmým jest čL 322, resp. § 319 obch. zák. stanovící, že pHjetí podmínečné anebo s výhradami platí za odmítnutí nabídky a za novou
nabídku (Pisko, str. 151).
.
Bylo by tudíž zbytečno zatěžovati hlavní text výkladem těchto
zákoných ustanovenÍ.
.17) t. j .. v časovém rozpětí, poemaJícllU se okamžikem, kdy
pommula zavaznost oferty, a končícím se bezprosti'edně před pří
chodem opozděného pHkazu.
18) Staub-Pisko II, str. 175.
18 a) t. j. od vložení
dopisu do poštovní schránky anebo od
odevzdání doporučeného dopisu, pokud se týče telegramu, poštovnímu
úi'edníkovi (Staub-Pisko II, str. 179).
"') Proto okamžik, kdy příkaz byl odeslán a nikoliv kdy došel,
rozhoduje ph posuzování disposiční způsobilosti stran (Staub-Pisko
II, str. 178).
20) Grunhut, str. 96 a 97.
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smlouvu, byla-li včas odeslána a nebyl-li příkaz v mezidobí
anebo po té, co zpráva došla, obratem odvolán. Ani v tom
směru není odchylky, že sjednaná smlouva působí již okamžikem, kdy dotčená zpráva byla odeslána.
Podle toho, co dosud bylo řečeno, dojde ke smlouvě
tehdy, obdržel-li oferent zprávu
přijetí své nabídky. Pro
oferty přikazatelovy platí však to zvláštní pravidlo, že za
jistých předpokladů se za převzetí příkazu pokládá a tudíž
K perfekci smlouvy vede již pouhé mlčení obstaratele,
a naopak, že týž musí příkaz neprodleně - t. j. obtratem 21 ) - odmítnouti,22) chce-li odvrátiti, aby smlouva byla
sjednána. Co se dotčených předpokladů týče, .iest podle
čl. 323 obch. zák. nutno, buď aby obstaratel byl s přika
zatelem - byť nekupcem 23 ) - v obchodním spojení, anebo
aby se tomuto nabídnup4) prováděti "takové", t. j. "dotyč
ného druhu" příkazy; obdobný § 320 uh. obch. zák sice
rovněž předpokládá buď obchodní spojení anebo před
chozí :::labídku obstaratele, v ob'Úu případech však musejí
býti obě strany kupci,25) ale naproti tomu stačí nabízení
se obstaratele k "jak5 mkoliv" příkazům. 2G ) Obchodní
zvyklosti však namnoze i v případech, v nichž není před
potkladů cit. zákonného ustanovení, ukládají živn'Ústenskému obstarateli za povinnost oznámiti neprodleně odmítnutí přikazu do jeho obchodního oboru spadajícího;
takové zvykl'Ústi se vžily zejména vobstaratelském .obchodu bankovním. 27)
Přikazatel, maje ze zákona právo zrušiti komisi odvoláním, dokud obchod ještě nebyl sjednán (arg. 1020 obec.
obč. zák., čl. 377 a § 382 obch. zák.),27a) může zajisté tím
;spíše odvolati příkaz případně přijetí obstaratelovy
komisní nabídky - v kterémkoliv stadiu sjednávání komisní smlouvy; dlužno však uznati, že jest práv z následkú
nevčasného odvolání a že tudíž musí nahraditi veškerou

bkodu, která obstarateli vzešla z jednání, jež nředsevzal
v důvěře, že přikazatel setrvá na svém příkazu. 28 )
Pro komisní nabídky, jež při svém obchodním provozu
přikazatel-kupec nebo obstaratel učinili, platí pravidlo
čl. 297, resp. § 289 obch. zák., stanovící, že takové nabídky
nezanikají smrtí oferujícího, leč by z jeho prohlášení nebo
z okolností případu na jevo vycházelo, že míněn byl .opak,
Smlouva vyjednávaná mezi nepřítomnými platí za
sjednanou v místě, odkud byla odeslána odpověď o přijetí
nubídky,29) resp. by odeslána byla, kdyby mlčení (rozuměj
obstaratele) neplatilo za přijetí. j lVI í s t o s jed n á n í
s m 10 u v y jest především v tom ohledu dúležité, že není-li
jiné úmluvy mezi stranami, určuje, podle kterého práva
resp. obchodních zvyklostí má se smluvní poměr nosuzovati (srov. § 37 obec. obč. zák.).31)
Poněvadž se komisní smlouva nejčastěji dojednává
"převzetím příkazu", platí pravidelně za místo sjednání
smlouvy, kde jest obstaratelův závod;32) tudíž místo
sjednání smlouvy bývá totožno se zákonným mís tem
pln ě II í sml o u v y, jak je podpúrný33) předpis čl. 324,
odst. 2, re.sp. § 322, věty druhé obeh. zák. určuje.
Od místa sjednání a plnění obstaratelské smlouvy
dlužno rozeznávati mís t s jed n á II í a pln ě II í provád ě c í h ob ch o d u; přikazatel zpravidla urču.ie, kde
(na které burse) se má příkaz provésti, čímž dává najevo,
že se podrohuje právu a obchodním zvyklostem dotyčného
místa.

21) Grunhut, str. 86, pozn. 18.
2
9 )
Všeobecně ani pro živnostenského obstaratele neplatí povinnost převzíti došlý příkaz, čili povinnost vejíti ve smlouvu komisní
(t. zv. "Kontrahierungszwang"); viz Staub-Pisko II, str. 183 a Grunhut, str. 83.
23) Staub-Pisko II, str. 182.
2J) Nabídka taková může býti všeobecného rázu; na rozdíl od nabrdJky ve !smyslu pOZIl1. 7) musí arciť býti na Ipřik,alz,a'tele i,ndi,viidueh1ě
řízena; zpravidla se k tomu cíli užívá cirkuláře pořízeného pro více
osob. Nestačí však inserování, ani vývěsní štít, naznačující, že obstaratel provádí phkazy "toho druhu" (týž pramen str. 183).
25) Sr. kuriální rozh. č[s. 542/1901.
26) Viz Grunhut, str. 85, pozn. 17.
27) Staub-Pisko II, str. 183; sr. též Grunhut, str. 87-89.
27 n) Sr. Grunhut, str. 153.

28) Sr. Grunhut, stl'. 79.
29) Viz rozll. nejv. soudu ze dne 4. března 189G, čís. 2250 AdlerClem. E'bírky.
30) Grunhut, str. 97, s jehož výkladem souhlasí též kuriální rozh.
Č. 15.379/1879..
31) Staub-Pisko II, str. 424.
Též poboi':ka smlouvu sjednavší případně určuje místo sjednání a plnění smlouvy (viz Staub-Pisko II, str. 190).
V prvé i'adě určuje se místo plnění smlouvy dohodou stran,
po phpadě povahou obchodu anebo okolnostmi případu (t. zv. "smluvené" mílstlo 'plněnísm,l'Ouyy: čl. 2·24, odst. 1, § ;:,22. vě,ta iprvní ot'cb.
zák.); nedá-li se místo plnění takto stanoviti, nastupuje "zákonné"
místo plnění ve smyslu svrchu cit. norem.
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Mez i při k a za tel e in a tře tím nevzchází ze
smlouvy úbstaratelské žádný přímý vztah (arg. čl. 360,
ndst. 2, věta druhá, § 368, údst. 2, věta druhá ohch. zák.);
tito mohou vstoupiti ve vzájemný právní poměr toliko nepřímú, postoupí-li totiž obstaratel své pohledávky za tře
tím pHkazateli (čl. 368, § 374 úbch. zák.) , případně své pohledávky za přikUizatelem třetímu. 3 )
Z řečených zásad, vymezujících poměr třetího jednak
k 'Obstarateli, jednak k přikazateli, plynou tyto poznatky:
a) Věřitelem z prováděcího obchodu jest jedině ,obstaratel, a tú byť by byl sjednávaje obchod vyjevil, že jedná
jako obstaratel, anebú byť by dokonce .přikazatele pojme··
noval;4) pouze jemu přísluší žalovati třetího, pro nesplnění
nebo nepořádné plnění ,smlouvy, aniž by mu mUisil přika
zatel žal'obní práva postonpiti. 5 )
b) Naopak dlužníkem třetího jest opět pouze obstaratel; olg,oba přikazatel,ova ustupuje úplně do pozadí, takže
na příklad v konkursu obstaratelově nemá třetí smluvník mo'žno-sti činiti si nárok na nedoplatek kupní ceny, jejž
zů.stal přikazatel dlužen, nýbrž jest odkázán jako každý
jiný věíitel na lwnkursní p,odstatu obstaratelovu. S )
c) Postoupí-li pak ,obstaratel své pohledávky z prováděcího obchodu přik:azateli, přípiadněsvé pohledávky za
pHkazatelem třetímu, nenabývají tito vla:stnich, nýbrž toliko úd obstaratele odvozerných práv, ,a důsledkem toho,
žalujíce z postoupené pohledávky, musí Isi dáti líbiti veškeré proti 'Obstarateli přípustné námitky,
Nedostatek přímého právníh10 i vztlwhu mezi přika
z,atelem a třetím se jeví též v tom, lže při řešení otázky neplatn0sti prováděcího 0bchodu pro 0myl přikazatele nebo
třetího ,anebo pro jich podvedení nebo, donucerní dlužno
přihlížeti jedině k osobě obstaratelově; proto na př. při
kazatel nemůže bráti v odpor platnost dotčeného obchodu
z důvodu, že třetí jej lstí k tlomu púhnul, a naopak je'st
bez významu, dopustil-li [se takového jednání přikazatel
na třetím, ,ač-li ovšem v tom neb onom připadě neměl obstaratel ,na úskoku úča>sti (§ 875 obec. ,obč. zák. ve znění
§ 87 nov. III.).7)
Zákon však, nemoha úplně přezírati hospodářskou
stránku komisního poměru, připustil z řečených zásad výjimku. Bylo totiž nutno respektovati, že pohledávky ob-

povšechných právních účincích smlouvy obsiaratelské
a o přechodu vlastnictví na komisním zboží zvláště.

1.
Při

smlouvě iobstaratelské předem běží 10 po měr
ř j ka z a tel e ma o b s tar a tel e m;při tomto
poměru zůstává v případech t. zv. "obstaratelova samo-

me z i p

vstupu" (níže bod III).
Provádí-li se však komise "sjednáním prováděcího.
obchodu" (níže bod II), navazuje se na dotčený poměr další
právní po měr mez i o b s tar a tel e m a 'Oním tře tím
sml u v ní ke m. (též krátce "třetí" zvaným; Dri1t:schuldner), s nímž tento obchod byl sjednán, přichází dále v úvahu p o měr me z i při k a z a tel e mat ř e tím a zároveň se vynoř'uje o t á z k a
pře ch o d u
v 1 a s tni c tví
na komiSinÍIn zboží s přikazatele na třetího (při komisi
prodejní) a naopak s třetího na přikaz,atele (při komisi nákupní); v ohledu posléz dotčeném se mluví o věcných účin
cích obst8.iratelského ohchodu. 1 )
H.

Jakú nOirmálnF)

dlužno v duchu zákona posuzovati

O~1.y příp8Jdy, v nichž se komise pJ.'ovádí "sjednáním provaděcího obchodu" kdy tedy třeba vytříhiti svrchu dotčené
vzájemné poměry
úČ8JstnÍků:. přikazatele obstaratele

a třetího smluvníka.
'
Specielní zákonná
:o obstal'atelském obchodu (čL 360~378, §§ 368-383 obch. zák) se zevrubně obír.ají
p o měr e m mez i při k a z a tel e m a o b s tar a t elem - vi~ níže výklad POlel § 19 -, kdežto o v z tah ut ř' 8~.~h Ol k. '0 b s tara t e li vyslovují toliko zásadu, lderá se
JIZ z pO'Jmu komilse púdává, totiž že obstaratel z úbchodu
s třetím s~ednané~o jest ~ámoprávněn a zavázán (čl. 360,
,odst. 2, veta prvm, § 36~, odst. 2, věta první obch. ,zák.);
t~to skouPQlst zákona dlužno tím vysvětliti, že poměr tře
tího, k obstarateli se určuje právní povahou prúváděcího
,o,bchodu, tedy na př. zásadami smlouvy trhové záleží-li
prováděcí obchod v kupu nebo prOdeji lmmisního' zboží.
-~--

1.) Staub-Pisko II, str. 421.
2) Grunhut, str. 456.

3)
4)
5)
6)
7)

Grunhut, str. 332.
Týž, str. 329; Staub-Pisko II, str. 421.
Grunhut, str. 331.
Grunhut, str. 332-33.
Staub-Pisko II, str. 421.
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staratelovy za tř'etím mají původ v majetku přikazatelo
vě (na př. pohledávka prodejní ceny vzniklá z' prodeje při
kazatelova zboží, nátlok na vydání zboží k příkazu o.patře
néhoatp.), a že by tedy nebylo spravedlivo,aby věřitelé
obstaratelovi směli se z takových pohledávek uspokojiti,
ač tyto do jmění obstaratelova hospodářsky nenáležejí.
Proto st3.i11Joví předpis čl. 368, odst. 2, resp. § 374, odst.
2 obch. zák., že pohledávky z prováděcího obchodu pl:aM
v poměru přikazatele k o.bstarateli a k jeho věřitelům Zla
pohledávky l)řikazatelovy, byť by mu n.ebyly postoupeny.
Tím jest dána přikazateli právní možnost brániti se žal'-.1bou exciisni (§ 37 exek. ř., § 89 a násl. uh. exek. ř.) proti
exekuci vedené ve prospěch věřitelů obstaratelových na
pohledávku za třetím smluvníkem,a v konkur,su o.bstaratelově nebo ve vyrovnáva.cím řízení o. jeho. jmění uplatniti
právo. na vylo.učení takové pohledávky ze jmění o.bstaratelova. S ) Zákon tedy přiznává přikazateli totéž právní po.sta-vení, jako. kdyby pohledávka z pro.váděcího obchodu
mu byla obstaratelem hned po svém vzniku postoupena.
Tato zák'ol1ná fikce Po.stupu má však účinky o.bmezené
jen na pohledávky (za třetím) a toliko na poměr přika
zatelův k obstarateli a k jeho věřitelům, a tedy se nedotýká ani ohstairatelova poměru k třetímu smluvníku, ani
jeho po.měru k o-so.bě, které byl pohledávku za třetím postoupil, ani se nevzt'ahuje na předmět plnění pohledávky.
V důsledlm toho selbává ochrana po.dle cit. čl. 368 a § 374
obch. zák. tehdy, plnil-li již třetí ohstarateli anebo postoupil-li již obstaratel pohledávku za třetím jiné olsobě. )

zatele koupené, pokud se týče, aby od ní koupil zboží, jež
má přikazateli dod,ati. Tako.vý obchod (t. zv. kry c í 'O bc ho d jest fakticky ,obchodem prováděcím, avšak není
v právlúsouvislo,sti s příkazem; proto právní poměr při
kazatelův k oné třetí osobě zde vúbec v úvahu nepřichází.
Případy samokontrahování jeví svým hospodářským
výsledkem značnou příbuznost s obchody na vlastní vrub
(viz výše § 16 na konci); po stránce právní však jest tu
patrný rozdíl, uváží-li se, že obchody na vlastní vrub zakládají mezi smluvními stranami hned od počátku smlouvu
kdežto s.amovstup má v zápětí, že se poměr od pů
vodu komisní nadále posuzuje jako poměr ze smlouvy
trhové.
Z dotčené změny poměru komisního v poměr trhový se
podává, že samovstup obstaratelův utváří poměr smluvní
v mnohém ohledu odlišný též od normální komise pod II.
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III.
Za určitých, zákonem přesně' stanovenýchpředpo
klaJdů může se komise směřující ke sjednání trhové smlouvy
provésti též tím způsobem, že obstaratel "vstoupí sám
v obchod" (čl. 376, § 381 obch. zák.): zboží totiž, jež podle
příkazu měl koupiti, sám jako prodatel dodá, nebo naopak
vystoupí jako kupitel zboží, jež má podle příkazu prodati

(t. zv. s a m o v s tup, s a m o. k on tra h o v á ní; . Selbsteintritt, Selbstkonstrahierung).
Při tom jest možno, buď že samokontrahující obstaratel
dodává, resp. přejímá zboží na účet vlastních zásob, anebo
že sjednává - arciť jak vlastním jménem, tak na v,lastní
účet - ,obchod IS třetí oE-ohou, ahy jí prodal zboží od p:řika8) Pisko, str. 216.
D) Sr. Staub-Pisko II, str. 447 a 448.

dotčené.

V komisním obchodě bankovním jsou případy samokontrahování téměř bezvýjimečným pravidlem; bude tedy
vhodno, abycho.m, vylOŽÍCe v násl. § 19 a 20 normální poměr
komisní, zvlášť a zevrubně pojednali o předpokladech a
svérázných účincích samovstupu (§ 21).

IV.

Svrchu dotčená specielní ustanovení obchodního
zákoníka neobsahují zvláštních pravidel o pře ch o d u
v 1 a st nic tví s přikazatele na třetího a též ponechávají
nerozřešenu již dříve spornou otázku, stává-li se předem
obstaratel či přímo přikazatel vlastníkem zboží provádě
cím obchodem opatřeného, jež třetí obstarateli odevzdá.
a) Řešení otázky pře c hod u v 1 a s tni c tví k o mís n í II o z b o ž í n a tře tíh o předem vyvolává potřebu
vytknouti právní postavení obstaratele ke zboží, jež mu
bylo zasláno v souvislosti s komisním příkazem prodejním. 1G )
V tom není sporu, že vlastníkem zboží předaného do
prodejní komise zůstává přikazatel, kdežto obstaratel jest
pouze jeho detentoremY)
10) Se zbožím zaslaným s pi'íkazem bývá pravidelně zasílán též
jeho soupis (konsignace); proto, mluvívá se prostě o "konsignaci",
označuje-li se zboží zasílané prodejnímu obstarateli. Jde-li o cenné
pa.píry, udává konsignace jejich druh, množstvÍ (počet kusů, jmenovitou hodnotu) a čísla, resp. jiné rozlišovací známky (viz čl. "K 0misionál'" v Ottove Obchodním Slovníku, díl II, str. 171 a 183).
") Vyrozumívají-li se "komisním zbožím" též peníze, které obdrží
obstaratel od phkazatele na úhradu kupní ceny anebo od třetího jako
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Proto přísluší přikazateli právo na vyloučení 1la ) takového komisního zboží ze jmění obstaratelova, o němž bylo
zahájeno vyrovnávací řízení anebo na něž byl uvalen Iwnkurs, a též nelze vésti na ně exekuci ve prospěch. obstaratelových věřitelů.12) Dalším důsledkem tohoto poměru jest,
že obstaratel se dopouští zpronevěry, bezprávně si přisvojiv
komisní zboží. Jinak se ovšem věc má, prohlásil-li obstaratel svůj vstup do obchodu (víz níže výklad pod § 21),
neboť takovým prohlášením nabyl vlastnictví svěřeného
zboží (tradici brevi manu: § 428, věta druhá obec. obč. zák.).
Sjednal-li však obstaratel ve smyslu prodejního pří
kazu prováděcí obchod, nabývá třetí, jemuž zboží bylo prodáno a odevzdáno, vlastnictví podle čl. 306 a 307, resp. §§ 299
a 300 obch. zák. jako podivý nabyvatel, byť by věděl, že
zboží, jehož nabývá, jest komisním a že tedy případně nabývá od nevlastníkaY) Vlastnictví třetího požívá ochrany
podle všeobecných zásad o poctivém nabytí (§§ 367 a 371
obec. obč. zák. a čl. 306-308, §§ 299-300 ob ch. zák.) i tenkráte, kdyby ho bylo nabyto bezprávným nakládáním obstaratele s komisním zbožím; samozř1ejmě se taková ochrana odepírá třetímu, který vědomě působil ve spolku s obstaratelem k tomu, aby přikazatel byl poškozen. 14)
b) Obtížnějším jest řešiti otázku pře c hod u v 1 a s tnictví na komisním zboží. v případech kom i sen á k up ní. Zásada. čl. 368, odst. 2, resp. § 374, odst. 2
obch. zák., týkající se právního osudu pohledávek vzešlých
z prováděcího obchodu, Svádí k úsudku, že i plnění z těchto
pohledávek obstaratelem nabyté náleží do jmění přikaza
telova a že tudíž obstaratel nabývá přímo pro přikazatele
držby a vlastnictví zboží, jež mu třetí; plně prováděd obchod, byl odevzdal.
Avšak podle převládajícího teoretického pojetí, 15) s nímž
též soudní praxe souhlasí,1") rozhoduje pouze vůle obsta:,ý·tě;žek z pl:odejní komise (sr: Pisko, str. 217), platí výjimka z ře
ceneho pravIdla, neboť obstaratel, smísiv je s vlastními hotovostmi.
nabývá jejich vlastnictví.
.
i l u; Viz výše § 4, l, lit. a).
12) Sr. kuriální rozh. čís. 1151/1905 ohledně vylučovacího práva
přikazatelova, a rozll. nejv. soudu z 31. srpna 1880, ČÍS. 9862 (č. 927
Adler·Clem. sb.) ve phčině nepÍ'Ípustnosti exekuce na konsignované
zboží; v posléz zmíněném případě přísluší přikazateli excisní žaloba
podle § 37 exek. ř., resp. §§ 89 a násl. uh. exek. ř.
13) Staub-Pisko II, str. 423.
14) TýŽ pramen.
15) Randa - Eigentum, str. 281 a násl., Krainz r, str. 481 a násl.,
Staub-Pisko II, str. 421-423; též Grunhut, str. 428 a násl.
'B) Sr. rozh. nejv. soudu z 25. listopadu 1908, Rv. VII/229!8 (čís.
2073 Adler-Clem. sb.).
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ratele O tom, nabývá-li vla~tnictví zboží od třetího smluvníka převzatého obstaratel sám anebo přímo přikazatel;
vůle třetího, na koho z obou má vlastnictví zboží přejíti,
. nepadá v úvahu, protože, jak z povahy věci plyne, osoba
nabyvatelova jest mu lhostejna.
Zpravidla, což hlavně při bankovní komisi efektové
platí,17) stává se vlastníkem zboží v komisi nakoupeného
předem obstaratel, přikazatel pak teprve tím, že onen mu
je ve vlastnictví odevzdá; přikazatel pouze tehdy vlastnictví nabývá přímo prostřednictvím obstaratele, jestliže
tento, přejímaje zboží od třetího, dal najevo vůli nabýti
je pro přikazatele; takový bezprostřední přechod vlastnictví s třetího na přikazatele se uskuteč11uje obvykle při
obstarání zvláštní věci (species, na př. automobilu určité
tovární značky, zvláštní úpravy, stanovené síly motoru, atd.).
V bankovním komisním obchodu efektovém tedy obyčejně přísluší přikazateli pouze obligační nárok proti
bankéři na vydání cenných papírů podle příkazu opatřených. Aby se pak přikazatel stal jejich vlastníkem, musí
dojíti k novému převáděcímu úkonu. Tento úkon provede
bankéř buď tím, že přikazateli papíry vydá (tradice sk ut,ečná: § 426 obec. obč. zák.), anebo, ponecháva.ie papíry
1S
li sebe, prohlásí, že a z jakého právního důvodu ) (na př.
z úschovy) je nadále bude držeti pro přikazatele jako vlastníka (konstitut pOlses·orní: § 428, věta první cH. zák.);
není-li z takového pnhlášení bankéře zře.imým důvod
další jeho držby, má se za t,o, že cenné papíry podrží jako
úschovu. lB)
K právní účinnosti dotčeného převáděcího prohlášení
s€ nevyžaduje písemné formy, stačí též ústní pro.iev a dokonce i konkludentní čin;20) rovněž není nutno, aby při
kazatel se vyslovil,že toto prohlášení přijímá, neboť již
v jeho příkazu jest zahrnutia vůle nabýti vlastnictví ob17) PN bankovní komi"i efektové se komisní příkazy provádějí
hromadně

a kromě toho běží o zboží druhové; jest tudíž prakticky
nemožno, aby bankéř, přejímaje koupené efekty, měl vůli urcité z dodávaných papírů pro urcitéllo pi·ikazatele nabýti.
18) Udání právního důvodu další držby konstituentovy nevyžaduje
Kl'ainz (I, str. 483), uznávaje v oboru rakouského práva platnost též
abstraktního konstitutu 13osesorního; Randa (Eigentum, str. 325),
s nímž mezi jinými souhlasí též Staub·Pisko (II, str. 422-23) a Stubenrauch (1, str. 533), jest opačného mínění, uznává však, že jest možno,
aby obstaratel právní důvod (úschovu, zástavu atp.) další své detence
projevil též konkludentním činem.
19) Randa - Eigentum, str. 325.
20) Stubenrauch I, str. 533.
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staraného zboží. Zl ) V bankovní praxi záleží konstitut posesorní zpravidla v tom, že se zanesou do obchodních knih
pro přikazatele čísla dotyčných papírů anebo že se pro
něho určené papíry uloží odděleně do zvláštního obalu
opatřeného jeho jménem;22) těmito úkony dochází k nutné
individualisaci věcÍ do cizího vlastnictví převáděných a
se dostatečně vyhovuje požadavku zákona, aby se prohlášení o převodu vlastnictví stalo "prokazatelným způso
bem" (§ 428 obec. obč. zák.).23)
V případě, že třetí neodevzdá papírů obstarateli, nýbrž
převede na něho jejich vlastnictví konstitutem posesorním,
stává se praktickou otázka, může-li přikazatel státi se
vlastníkem těchto papírů tím, že obstaratel p o u k á že
třetího, aby přikazatele pokládal za vlastníka a za něho
papíry držel; též tento způsob převodu vlastnictví (p o II k a zem, asignací) uznává se podle platného práva za
přípustný, žádá se však k jeho účinnosti, aby poukaz byl
přijat jak třetím, tak přikazatelem. 24 )
Pokud nedošlo k převodu vlastnictví na přikazatele,
jest obstarateli volno s komisním zbožím libovolně nakládati, ano je i ve vlastní prospěch zciziti (t. zv. "Depotfixen"),
aniž by mu bylo lze vyčísti zpronevěru, pokud jest s to je
jiným zbožím stejného druhu dosaditi. Přikazatel, jsa
pouhým obligačním věřitelem, musí se ovšem v konkursu
nebo vyrovnání obstaratelově spokojiti pouze s částí hod··
noty svého nároku na vydání komisního zboží, byť by je
byl plně zaplatiP5) Zásadně se takovému risiku vystavují
přikazateJé přistoupením na obchodní podmínku v obchodu s efekty obvyklou, že bankéř smí opatřené papíry
zařaditj mezi své vlastní zásoby;
tím se .iim vyhrazuje

pouhý obligační nárok na -vydání efektů určitého druhu
množství,aniž by bankéř byl zavázán k převodu vla,stnictví.2 6 )
,a,
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povinnostech obstaratele a jeho nárocích a právech
normálním poměru komisnim.

V předešlém pa'ragrafu jsme nazvali. ony případy
obsta;~atelské ,smlouvy normálními,
v nichž obstaratel
smlouvu rpr,ovádí sjednáním prováděcího obchodu.

Tamže bylo vysvěHeno, pl~O'Č by pojednání o vztahu
obstaratele k třetímu smluvníku vybočilo z mezí výkladu
o smlouvě obstaratelské, a též byl vyložen poměr mezi při
kazatelem a třetím sn1.1uvnÍkem.
Zbývá ještě pojednati 'O poměru přikazatele k obstarateli; poněvadž ten'Ílo poměr jest obligační povahy, stačí
vytknouti povinnosti a nároky (práva) obstaratele, abychrom 'si uj asnili též nároky ,a povim.1,o,sti -přikazHtele, neboť, co jest povÍl1Jností obstaratele, jest zároveň nárokem
pNkaz3!tele, právě tak jako každému obstaratelově nál~oku OdipOiVídá stejná povinuÚlst př1kazatelova.
I t. zv. právo odmíta'CÍ, jež za jistých předpokladu se
přikazateli vyhražuje, není leč rubem obstaratelovy povinnolsti svěrený obchod řádně obstarati. Pr,oto bude
o odmítacím právu pojednáno níže pod bodem III.
A) O obstaratelových povinnostech.

21) Sr. Schey, str. 385.

Staub-Pisko II, str. 423; Krainz I, str. 483, pozn. 19; sr. též
Riesser, str. 65-66.
23) Aby konstitut posesorní byl každému třetímu na první pohled poznatelným, se nevyžaduje; ovšem pouhá ústní úmluva pře
vodce s nabyvatelem mezi čtyí"ma očima, kterou nelze kontrolovati,
nestačí, nýbrž jest nutno, aby ujednání o pi"evodu mohlo býti každému
třetímu J"Jez okolků prokázáno; (sr. Randa-Eigentum, str. 325, pozn.
22 a rozh. nejv. soudu z 30. května 1922, Váž. sb. čís. 1696). Jest
8po1'no, nabývá-li přikazatel vlastnictví cenných papírů, když obdržel
od obstaratele sděleni, že byl za tyto papíry uznán na účtě kusú
(Stuckekonto); podl~ pl'evládajícího mínění nelze takovému sdělení
přiznati účinků ko:o.stitutu posesorního, n)'brž dlužno v něm spaU'ovati toliko výraz vůle sdělujícího, vyhraditi přikazateli nárok na
převod vlastnictví k cenným papírům teprve po úplném zapravení
jejich kupní ceny (sr. dobré zdání berlínské korporace "Alteste der
Kaufmannschaft", reprodukované li Obsta I, na str. 424, pozn. 1).
24) Krainz I, str. 484 a 582; souhlasně Staub-Pisko II, str. 423.
25) Sr. Staub-Pisko II, str. 422 a 447, posl. odst. § 4.

při

22)

L

Povinnost kvalifikované
Ne:;;;:ta,čí,
víře

ve cti a

věrnosti

a poctivosti.

aby obstaratel plnil své !smluvní po,vi!l.1it1osti
(bona fides) , jak se ,obecně při plnění smluv

26) Taková úmluva dochází toho výrazu v obchodních knihách
banky, že se cenné papíry účtují přikazateli k dobru na t. zv. účtu
k~sů" (Stuckekonto); naproti tomu papíry již převedené do ~last
mctví pI"ikazatelova se připisují na "depotním účtu" (Depotkonto)'
sr. Obst T, str. 424, 448 a násl., Riesser, str. 76-82, dále Kaferlein -'-o
Der Bankkredit und seine Sicherungen, vyd. II, sÚ. 149 a 154, a Sonnenschein - Das Bankwesen, vyd. VI, díl II, str. 276 a násl.
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vyžaduje, neboť komisní p,oměr ~;aklá~~ ,rd:'lvěra, při}i'a~
za1ele že obstaratel se bezvyhradne podndl Jeho za]mum,
této důvěře pak odpovídá povinnGst, abyob3't~ratel netoliko nejednal úskočně a vnedGpu~~il se}. plne~!- sml~uvy
nedbalorsti, nýbrž aby ve vsem a prlpadne 1 na oUJ~U "\ ~ast
nkh zájmů tak se zachoval, jak přikazatel v duvere v Jeho
OrsGbnolst .od něho očekává. )
Dokladem tGhG, že komi:;:ezavazuje Gbstaratel~, k takto
kvalifikované věrnosti a pG ctivo sti, jest je~na~ P[lb.uznrost
:smlGuvy obstaratelské s poměrem mandatnlffi,) Jedn~k
ten ve čL 361 a 372, ,odst. 1., resp. §§, 369 . a 378. O?C~. ~ak.
vyslovený princip, že ob~tarat~f ma uosllOrvatl ),edme B;
v míře co největší o proispech pnkazateluv a tUdlZ vlastru
zájem jeho zájmu podříditi. )
.,
Dotčený moment důvěry .v obst~mvtele
r~spektuJI
mnohdy také o~chGdl~í z;ykl,G'~tl, }lebo; pres to~, ze obst~:
ratel nemá pov~nnostl p.revptI. pl?kaz, ), zava~uJ~, ~ankér",
k provedení přIkazu, zl~kVlrduJe-h ~~ tHn~.t~Va]lCl en9~
gement přikazatele, takze se bankerovG .I!-'Slko nez::-ysl,'
nýbrž sníží, anebo nezvýší-li ,se jeI;or :-:~lko P'?dl~~6'1~e
smluvním depotem;5) tato usance, uvzn,::v.a}l~l v~ svem ]v~dli'e
povinnorst bankéře-Gbstaratele osvedclt~ v~rnor~~ ~ pnkazateli dokonce i po zániku poměru~,omlsního~.cnll za
přesvědčen!, že by ?ebylo ko!vek~11lmi, ab~ pn!.mzr~~el bJ;l
bezdův'Odne p,onechan na h'Ohokach t1m, ]~muz pn zahajení 'Obchodních operací věnoval svou d'l:ver;l. v
Obstaratel maje povinnoist sledovat! vylucne z~J.em
přika,zatele, .; zásar~ě nes~~ přejíl!:,~ti., příl~a,zy navzaJ,en;
kolidující anebo přlkazy, Jez s~ k~IZUJl s Je~I;o vlastmml
zájmy. Pro poměr obstaratelsky vsak trato zasada p:otu~
je prolomena, pokud se připouš,tí prá:v:o ~am~vstupu, J;~OcZ
výkon nutně vyvolává střet,nutl se zajmu pTIkazate~?"\'ych
se zájmy ohstaratelo:vými a případ,ně, -~omp~nsup-h s~
totiž příkazy - dokonce předpoklada eXIstencI vza]emne
si odpGrujících příkazů.
Avšak ani tyto odchylky od ryzího poměru mandát-o
1

3

v'

,.

1) Sr. Schey, str. 531 a násl.
v,
2) Viz výše výklad pod § 16 z pocatku..
.
3) Proto též se uznává nepf'ípUi~tnýrr:,. ab! obsu~ratel upustl.l ~d
přikázaného prodeje komisního ZbOŽl, chte]e s:v na. nem ~achovatl z~
stavní právo (Staub-Pisko II, str. 427); sr. tez obsal~<;ve s~m dObr"e
zapadající rozh. nejv. soudu ze dne 26. dubna ,1882, ~lS. 3901" Adl~l
Clem. sb. čís. 1021, uznavší, že obstaratel, .ktery k<;UP11 c~mne. pal?~ry
pro přikazatele a dal mu na nč zálohu, Jest povv1~en vcasny,m JIch
prodejem ochrániti pi'ikazatele pl"ed škodou z dalslho k:.1rsoveho poklesu.
4) Viz výše § 17, pozn. 22.
5) Staub-Pisko II, str. 42E).
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ního, jak jej obec. obč. zákoník pojímá (§§ 1009 a 1013 tohoto zák.),5a) nemění ničeho na zásadě, že obstaratel jest
povinován ctí a vírou stejně jako každý jiný zmocněnec,
a to - což nutno zdůrazniti - ani případy samovstupu
nevyjímajíc. 6 ) Proto se těžce zpronevěřuje své povinnosti
bankéř, provedl-li příkaz, k němuž radil, "obchodem pro
sebe" (Insichgeschi:ift) - t. j. vstoupil-li sám v obchod,
aniž provedl současně úhradní koupi, resp. prodej (viz níže
§ 21) -, neboť zřejmě radil proti svému lepšímu pře
svědčení; přikazatel může se v tako:vém případě domáhati
náhrady škody i ušlého zisku (čl. 283, § 272 obch. zák.)
již podle § 1300, věty druhé ohec. obč. zák., po případě dodliti neplatnosti smlouvy, lze-li mu prokázati, že byl
k Udělení příkazu přiveden lstí (viz výše § 3, pozn. 2.).7)
N a řádném plnění povinnosti cti a víry tím vÍCe záleží,
čím větší voln,ost jednání jest přík'azem ,obstarateli pDskytnuta; o tom bude pojednáno níže pod bDdem III.
II.
Povinnost péče řádného kupce (čl. 361, § 369 obeh. zák.).
Péčí řádného kupce dlužno rGrzuměti Dnen stupeň pDz(ll'no'sti a píle, jejž kupci toho druhu (při bankGvnÍm komisním obchodu tedy bankéři) ,obyčejně vynakládají.S)
Blíže tento pojem vymeziti nelze, pročež při řešení
konkrétní otázky, je-li obstaratel práv ze zanedbání péče
řádného kupce, rozhodují okDlnOrsti toho kterého případu
a vžité obchodní mnavy mnohdy se v judikatuře zrcHdlíci
(viz níže pod lIL). Zde sfÍ;ačí vytknouti jako všeohe'cl1rou
zásadu, že ohstaratel, jsa povinován péčí, se nemůže vY"mlouvati na nedopati'ení, jehož se dGpustil pI-íkazatrel,
nýbrž že naopak se musí zvláště přičiniti, ,aby odvrátil
šk.odlivé toho účinky.9)
Uz,nává se, že obstaratele Srtíhá povinnost péče již
tehdy, radí-li nebo udílí-li informaci, aby docílil udělení
5 ll) Sr. Schey, str. 531 a násl.
6) Sr. Staub-Pisko II, str. 424.
7) Písko, str. 231.
") Sr. Staub-Pisko II, str. 58. - Vychází-li se z Randovy definice
"obyčejné" či "normální" pozornosti lidské, bylo by lze pod "péčí řád
ilého kupce" též vyrozumívati vynaložení té péče a pozornosti, jaké
~ze se nadíti od průměrně schopného kupce dotyčného druhu (zde
bankovního komisionáře); opomenutím takové péče jest arciť též zavinilý omyl resp. nedostatek odborných vědomostí. (Viz jeho ,,0 závazcíctl k náhradč škody", str. 24 a 25).
9) Staub-Pisko II, str. 427.
9
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případě tedy ručí zanedos~atek pé~e
za nedostatek odborných vedomostI),
nevzniknul.
,
'
péče, kterou ma obstar~tei
zmírniti; přípustna Jest
nedbalost, platně však
ne.byl práv ani ze škody

podle

přikd'

kročen1

rate e k náhra,
e č í, Ž ~~ ~ \~ť~~;omítacího
bezvýhradně.

Nehledíc

předpokladů, jak se

si mnohdy řádné plnění
péče, že překročení pří
ano dokonce i nutno, nemá-li
za zanedbání těchže povinností; posléz

dotčené

případy

"oprávněného"

arciť jen tehdy možny,
návají s vůlí přikazatele.

lze-li

překročení

předpokládati,

příkazu

že se srov-

Pro otázku, zda obstaratel jest práv z překročení pří
kazu, jest tedy velmi závažno, aby smysl př'íkazu byl správně vystižen; podle všeobecných pravidel, platících pro výklad projevu vůle, rozhoduje objektivní1 2 ) posouzení celé
situace, a jest tudíž obstaratel prost zodpovědnosti, zachoval-li Sie srovnale s vůlí přikazatele, jak se tato podává
z přirozeného výkladu příkazu a instrukcí s ním souvislých, které snad přikazatelať již výslovně nebo mlčky
udělil; obstaratel, vykládaje příkaz (instrukci), nemá lpěti
na strohém slovním znění, nýbrž má přihlížeti k okolnostem případu a k významu, jakfr se pou7itým výrazům v ob10) TýŽ pramen, str. 425, pozn. 2.
") Vi'z výše § 4, 'po'zn. 9.

12) Kdyby přikazatel tvrdil, že příkaz měl jiný smysl, než jaký
z objektivního výkladu na jevo vychází, musí své stanovisko uplatňovati podle zásad o omylu (sr. Tilsch-Obč. právo, str. 140-7);
II těchto zásadách se vykládá výše v pozn. 2 k § 3.
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chodní mluvě přikládá (sr. ČL 278 a 279, §§ 265 a 266 obch.
zák,) .13') 14)
NemŮže-li obstaratel přes pečlivé zkoumání příkazu
(instrukcí) se dopátrati jeho smyslu, jest, jak toho povinnost cti a víry žádá, povinován vyžádati si od přikazatele
objasnění,!j) a musí tak učiniti, i kdyby byl příkaz naléhavý' zmařilo-li se tím včasné provedení takového nejasného 'nebo pochybného příkazu, nenese za to zodpovědnosti;
trpí-li však naléhavý příkaz nejasností pouze částečně, má
jeho nepochybnou část zatím provéstU 6)
Zkoml1.ánÍ příkazu a případných doplňujících prohlášení přikazatele (instrukcí) vede podle okolností případu
k těmto poznatkům:
a) buď tu jde op ř í k a z 1 i m i t o van Ý (imperativní),
t. j. takový, z něhož jest s ohledem na zvláštní povahu pří
paldu zřejmo, že přikazatel chce, aby buď jeho pokyny,
které udělil co do ceny, množství a jakosti zboží, místa
a času sjednání, případně vypořádání obchodu atp., přesně
byly dodrženy, anebo, nebylo-li by to možno, aby příkaz
nebyl vl1bec proveden; pokyny takového rázu se označují
jako 1 i m i t y i m per a t i v n íY)
b) anebo pří k a z má povahu f a k u 1 ta t i v n í, poskytuje-li totiž obstarateli akční volnost, která ovšem jest
nejširší, když přikazatel neudělil žádných zvláštnÍCh po. v takov}Tch případech se mluví o pří k a z u i II i In i t o van é m (fakultativním v užším slova smyslu).18)
Schey, str. 550; Staub-Pisko II, str. 426.
Není-li obstaratel sběhlý v obchodní terminologii, jest ovšem
práv z nedostatku péče řádného kupce (sr. Grunhut, str. 106).
Schey, str. 550.
Grullhllt, str. 106 a 107.
Sem by náležel případ, že jistá bankovní skupina, chtíc zakontreminu, pověří komisionář'e, který takové důvěrné transakce pro ni provádí, takže účel komise může poznati, provedením
tohoto pl'íkazu: "Kupujte dnes na Pražské burse akcie X podniku
za kurs o 100 Kč (proti včerejšímu) vyšší "za hotové"; v tomto pří
padě má limit ceny, času a místa sjednání a lhůty a způsobu provedení obchodu jiný účel, než aby ony akcie byly výhodně nakoupeny, a proto provedení příkazu jindy, na jiné burse nebo "per arrangement", se jeví pi'ekročením pi'íkazu, byť by tím byl nákup akcií
':evneji obstarán. Staub-Pisko (II, str. 426) uvádí příkladem, kdy ceno,;;- limit nesmí býti ani ve prospěch přikazatelův překročen, ten
při pad, kdy přikazatel lnnituje prOdejní cenu zúmyslně nízko, aby
určité odbytiště rychle mohl ovládnouti.
18) Na pi'. někdo má na bankovním účtě vloženo 1 mil. Kč a,
chtěje dosíci aspol1 8% zúročeni tohoto kapitálu, dá bance phkaz:
"Kupujte postupně do vyčerpání mého účtu státní půjčky aspoň <; 8%
ľentabilitou'"; takoyý příkaz dává bance volnost ve výběru kategorií
státních půjček, ve způsobu a času provedení a pouze nepřímo a šil'OC0 uri':uje cenový- limit.
9'
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Má-li míti případně udělený limit význam fakultativní
(demonstrativní), musí se poznatelně jeviti jako směrnice,
kt,erou nutno dodržeti toliko v případě normálním, jejž při~
kazatel měl na zřeteli, takže změnou předpokládaných
okolností ztrácí limit na významu a připouští úchylky;lG)
příkaz takto limitovaný se nazývá pří k a zem dem o nstr a t i v ním (enuntiativním).20)
Jak vidno, nečiní zvláštních potíží vytříbiti teoreticky
rozdíl mezi limitem imperativním na jedné a demonstrativním na straně druhé, -v praxi však bývá obstaratel, případ
ně soudce, postaven před nesnadný úkol, má-li si utvořiti
spolehlivý úsudek o povaze konkretního případu; nelze-li
odstraniti takových pochybností, uplatňuje se domněnka,
že udělen~r limit byl míněn jako demonstrativní.2 1 )
A d a) Lim i t i m per a t i v n í musí býti přesně dodržen; jinak obchod neplatí za sjednaný na účet přikaza
telův a tedy se příkaz pokládá za neprovedený. Obstaratel
nemá práva, avšak též ne povinnosti, zkoumati účelnost
a prospěšnost limitu, a není mu dovoleno uchýliti se od
něho dokonce ani tehdy, když by mohl obchod siednati za
příznivějších než limitovaných podmínek; spíše má upuť5titi od provedení příkazu a nezodpovídá za škodu z toho
vzešlou, prokáže-li, že přes vynaložení péče řádného kupce
nemohl obchod obstarati podle limitu. 22 )

V0 23 ) a kromě toh0 24 ještě- žádati na obstarat~IL a~f mu
nahradil skutečnou skodu, kterou neprovedenlm pnkazu
zavinil,25) i s ušlým ziskem (arg. čl. 362 v~espo.iení se čl: 283
obch. zák.' podobně § 369, odst. 2 a § 2{2 uh.obch. zak.);
přirozeně ~1emá obstaratel nároku ani na náhradu útrat
vvnaložených na odmítnut~T obchod, ani na provisi z něho.
lJplatní-li přikazatel ~ účinkem odmítací pr~v,o..; nezb}T:~
obstarateli než aby prevzal obchod na vlastm ucet. V pnpadě prod~jní komise musí ovšem provésti úhradní koupi,
aby mohl třetímu plniti, neboť komisní zboží, jež od při~
kazatele případně obdržel, musí míti přípraveno pro jehc;
další disposice, po případě mu je vrátiti; kdyby snad ZbOŽl
byl odevzdal třetímu, může je přikazatel vymáhati i na
tomto žalobou vlastnickou, jež ovšem zpravidla nebude
míti lJ.spěchu s ohledem na ustanovení čl. 306 až 308, resp.
§§ 299 a 300 ob ch. zák., chránící poctivé nabytí. Pro P?měr
přikazatelův ke třetímu jest odmítnutí obchodu bez Jakéhokoliv významu, hledíc k zásadě, že prováděcí obchod
vyvolává přímé právní účinky toliko mezi obstaratelem a
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Tedy jakákoliv úchylka od imperativního limitu se
jeví "překročením příkazu", a proto podle zásady, v úvodu
této stati vytčené, může přikazatel uplatniti odmítací prá1:'~ Sl'. Písko, str. 218/9; Staub-Písko II, str. 426.
cD) Thděni vHkazů na limitované, illimitované a demonstrativn\
pi;(;yzato z Grunhuta (str. 109); obyčejně se rozeznávají toliko dvč
skupiny: příkazy limitované (imperativní) a illimitované (fakultativní); sr. Staub-Pislw II, str. 426, též Schey, str. 552. - V praxi
ovšem se téměř bez výjimky vyskytují pouze smíšené typy příkazů;
vždyť phkazy čistě fakultativní nejsou ani myslitelny, poněvadž
každSr phkaz musí býti aspoň potud imperativně limitován, aby
přeclmi't komise byl dostatečně určen (Grunhut, str. 123-125). Tomuto
poznatku se phzpůsobuje náš výklad tím, že při rozboru právních
následkú "pře](l'očenÍ phkazu", kdy teoretické rozlišování příkazů
imperativních od fakultativních padá na váhu, důsledně mluví
o "pi;ekrocení 1 i m i t u imperatiyního" a "překročení 1 i m i t u fakultatiyního". -. V běžné mluvě se mnohdy vSiznam slova "limit'·
zúžuje a vyrozumivá se jím jedině phkazatelůy pokyn (instrukce)
co do ceny opaU'ovací resp. zcizovací; v našem výkladu však při
kládú se m'l význam pi'esného určení podmínek jakéhokoliv druhu
(co do ceny, množstvÍ a druhu zboží, místa a času sjednání resp.
vypořádání obchodu atTJ.), za nichž má příkaz býti proveden.
"') Pisko, str. 219.
22) Grunhut, str. 392; Slaub-Pisko II, str. 427 k § 4.

!

třetím.

Výkon odmítacího práva však zásadně neruší komisního Doměru a proto obstaratel jest povinen i oprávněn
]Jřik.r~čiti dodatečně k řádnému provedení příkazu. Pouze
v případě, že by dodatečné provedení příkazu již nemělo
smyslu, se uznává, že přikazatel má právo odstoupiti od
smlouvy.2G)
Přikazateli jest ovšem volno schváliti obchod proti
příkazu sjednaný a tím přivoditi tytéž právní účinky, jako
by obchod takový byl hned od počátku sjednán podle pří
kazu. Tyto zpětné účinky zůstávají však obmezeny pouze
na poměr přikazatelův k obstarateli, nedotýka,iíce se práv
osob třetích. 27 ) Schválení může přikazatel projeviti výslovně i konkludentním činem (na př. disposicí s opatře23) Své odmítací pní.vo může přikazatel vykonati tím, že obchod
neschválí; nějakého formálního pr~hláš~ní, že obc~od neuznává za sjednaný na svůj účet, se nevyzadu]e (Staub-Plsko II,
str. 433).
.
24) Kumulace nároku na plnou náhradu škody a výkonu odmítacího práva jest připuštěna (l,rúnhut. sir. 161 a 172).
25) Nárok na náhradu škody lze uplatňovati jen tehdy, možno-li
obstarateli vyčí3ti zavinění, jakým jest "vědomé" př'e~roče~í pHkazu; i zde totiž se uplatňují všeobecné zá~~dy o vzmky_ zavazkl!
k náhradě škody. vy~adující zaviněnou přlčll1nou souVIslost H18Z1
jednú,ním zav?,zaného a nas1alýnl ~kodliv:}'rn výsledkem (StaubPisko II, str. 432).
26) Staub-Pisko II, str. 433.
27) Grunhut, str. 205 a další.
prostě
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ným zbožíni),27a) zpravid'la však nestačí, mlčí-li prostě,
obdržev sdělení o obchodu sjednaném proti příkazu; takové sděleni jest totiž ve svém jádře ofertou a tedy zde
platí známá již zásada čl. 318 resp. § 314 obch. zák. 28 )
Již z hořejšího výkladu se podává samozře.imý důsle
dek, že obstaratel ručí za veškerou škodu, kterou způsobil
obstarateli tím, že převzatého příkazu neprovedl, ač se
k tomu naskytla příležitost, které jako řádný kupec neměl
propásti.
Ad b) Zásadně i li mi t dem o n str a t i v n í má
býti obstaratelem dodržen. Z povahy takového limitu však
plyne, že obstaratel by neučinil zadost svým povinnostem,
které mu ukládá již jeho postavení jako přikazatelova dů
věrníka, kdyby se přesně držel limitu i v případech~ kdy
péče řádného kupce ospravedlňuje úsudek, že za daných
okolností by úchylka od limitu byla v přikazatelově
zájmu; jedině za tohoto a .současně dalšího předpokladu,
že nebylo lze dosíci včals od přikazatele pokynů nové sÍtuad přizpůsobených, nejde o překročení převzatého pří
kazu ve smyslu čl. 362, resp. § 369, odst. 2. obeh. zák.; v takovém p'Hpadě tedy mo,žno. mluviti :o "oprávněném pře

3. Dbstaratel vúbec neručí, nedolstavil-li i'.e prospěch,
který od oprávněného překročení příkazu očekáv,al, před
pokládajíc ovšem, že i jinak nezanedbal péče řádného
kupce. 3S )
Demonstrativními limity zvláštního rázu jsou 1 iHl i t y cen o V é 33a ) běžně se vyskytující;34) jest totiž nutno
cenové limity zpravidla tak vykládati, že přikazatel chce,
aby jím stanovená cena byla respektována jen potud,
pokud nelze dosíci ceny pro něho výhodnější (Sir. čl. 372,
.odst. 2); má tudíž běžný cenový limit též jistý imperativní
ráz, a to po té stránce se jevíeí, že cena opHtřovací 35 ) nesmí
býti vyšší, resp. cena zcizovací rlÍžší,36) než kterou přika
zatel stanovipi)
Tím jsou odůvodněny tyto odchylky od zásad povšechně
pro demonstrativní limity platných (svrchu čÍs. 1-3):
1. Obstaratel jest povinen odchýliti ~se od limitu,
může-li sjednati obchod za příznivější cenu, a jest k túmu
'Oprávněn,. aniž by si musil vyžádati nových instrukcí.
2. Pi;ikazateli zpravidla přísluší odmítad právo a náhrada škody, a nastupují i ostatní účinky překročení pří
kazu (ztráta provise a náhrady útrat) i tehdy, jestliže sjlednání obchodu za nepříznivější než limitovanou cenu bylo
odůvodněno péčí řádného kupce a nemožností dosíci včas
nových instrukcí. Z tohoto pravidla stanoví však zákon
(čl. 363 a 364" § 370 obch. zák.) níže pod ex) a fl) uvedené výjhnky pro nákupní a prodejní komisi, kteréž výjimky však
možno vztáhnouti na případy překročení cenového. limitu
vůbec;38) do.chází tu výrazu intence zákona vyloučiti zneužívání odmítacího práva, zejména v případech, kde jde
pouze o formální, nikoliv však materielní "překročení

kročení příkazu".z9)

Z toho, CO< řečeno, se p(ldávaj;í tyto základní poznatky:
1. přikazateli přísluší odmítací právo. a nastávají
i ost;atní svrchu ad a) rozvedené právní účinky "překro~
čení příkazu", (ldchýlil-li se obstaratel od demonstrativního limitu, ač toho nevyžadovala péče řádného kupce,
anebo ač si mohl ještě včas vyžádati nové instrukce;30)
samozřejmě tu padají v úVlahu toliko "podstatné"31) od.
chylky od' příkazu.
2. Přik,az.atel může požadovati náhra,du ško,dy, kterou
zavinil obstaratel tím, Že se držel limitu, ač při péči řád
ného kupce mohl úchylkou od limitu sjednati obchod za
lepškh podmínek;32) právo odmít,a;cí pochoipitelně tu nemá
místa,poně.vadž ohstaratel jednal tak, jak "převzatý" pří
kaz zněl (čl. 362, § 369, odst. 2. 'obch. zák.).
a
27 ) Sr. rozh. nejv. soudu z 9. prosince 1887, čÍs. 10.066 AdlerClem. sb. Č. 1375.
28) Staub-Pisko II, str. 435; Grunhut, str. 195 a další.
29) Grunhut, str. 113 a násl.
30) Sr. týž pramen, str. 163 a další.
31) t. j. takové, jež mají význam pro celkový obsah obchodu a
jeho hospodářský výsledek; proto na př. se odpírá právo odmítací,
byly-li papíry stejnr': výhodně opatřeny "mimobursovně", ač přiká
zána byla - ovšem demontrativně - koupě na burse (sr. StaubPisko II, str. 43::, Písko str. 218).
32) Sr. G~'unhut., ;str. 114.
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příkazu".

a) Zajisté nelze mluviti o materielním překročení PT:ikazu tehdy, k o up í - I i o b s tar a tel 'sice dráže, než jak
Tamže.
Cenovými limity nejsou t. zv. "příkazy co nejli)pe", ježto
lze teprve po burse vyšetřiti, který kurs byl pro přikazatele nejvýl10clnějši (sr. Staub--Pisko II, str. 435, § 2).
:") Do nimce této úvahy tedy nezapadají cenové limity imperativníh:) rázu (viz příklad výše v pozn. 17), jež, jsouce odůvodněny
okolnostmi zcela zvláštního rázu, tvoří v běžném obchodě mizivou
výjimku (sr. Gl'ullhut, str. 138, pozn. 2); pro ně platí bezvýjimečně
zásady svrchu ad a) rozvedené.
35) Na pí'. pn komisí nákupni "kupní cena", při komisi k nájmu
"náJjem'n€", přik;olmi'sIÍ ,pojiéťlovaiCÍ "pl'e,mie" ,M,]).
36\ Na pi' . . ,cena prodejní", "premíe", kterou má třetí platiti,
"nájemnó' pI'i komisi 1, pronájmu atp.
37) Sr. Grunhut, str. 138 a násl.
38) 'Písko, lstI'. 219.
33)

33 a )
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příkaz

§ 19.

zní, avšak projeví .ochotu nésti

§ HI.
přeplacenou částku

ze svého; má-li však tato nabídka znemo·žniti

odm.Ítiací
právo přikazatele, musí se učiniti již při oznámení o provedení koupě 39 ) (čl. 364, odst. 1, § 370, odst. 2 obch. zák.).
Neid·ojde-li přikazatele taková včasná nabídka, může sice
koupi odm.ítnoutl, ale jen tehdy s uspěchem, učiní-li tak
neprodleně ) po té, Jakmile ho oznámení o provedeni pří
lm,zu došlo; mlčení41 ) přikazatelovo pl-atí tudíž za schválenípřekročení příkazu (čl. 364, odst. 2, § 370, odst. 3 obch.
zák.).
fl) V případě, že o b s tar a tel pro d a I komisní zboží pod limit'Ovanou cenou, nemá odmíta·cí právo pro pře
kl~očení limitu místa;
přikaz,atels,e musí ,spokojiti
jen
s nárokem na náhradu r'Ozdílu mezi limitovanou a sku·
teoně docílenou prOdejní cenou. Dokonce i tohoto nároku
může býti přikazatel zbaven, zdaří-li se obstarateli důkaz
ze nebylo možno zbOŽ.í za limitovan'Oucenu odbýti a že
pl~odejem za nižší cenu 'Ochránil přikazatele před škodou 42 )
(čl. 363, § 370, odst. 1 obch. zák.); obstaratel musí ar ci ť téŽ
d'Okámti, že prodej byl tak naléhavý, že nebylo lze vyčkati
dalších instrukcí. 4o ) Rovněž, jak lze ze všeobecného principu právního, vysloveného ve čl. 364, odst. 1, re,sp. § 370,
odst. 2 cit. zák. dovoditi, nelTlúže přika.zatel ani odmítad
právo, ani nárok na cenovou diferenci uplatňovati pro
překročení prodejního limitu, nabMl-li 'Se obstaratel hned
40

v

,

38) Tím, že se vyžaduje, aby zaplacení cenové dllerence bylo nabídnuto současně s oznámením o provedení koupě, se obstarateli
znemožňuje spekulovati na phkazatelovy útraty, totiž při dodatečném stoupnutí ceny upustiti od nabídky a obchod si ponechati na
svůj účet, při poklesu ceny pak dodatečnou nabídkou mu obchod
vnutiti.
40) Intencí jest ochrana obstaratele před spekulací přikazatelo
vou na jeho útraty; pi'ikazateli se totiž odnímá možnost vyčkati pohybu cen a podle toho zai'íditi svůj postup; pl'i vzestupu ceny by
zajisté odmítacího práva nepoužil, opačně by se ovšem zachoval,
kdyby koupené zboží v ceně pokleslo.
41) V oznámení obstaratelově, že provedl koupi za cenu vyšší
limitované, nutno spati'ovati ofertu ke sjednání nové komise. takže
by měly platiti všeobecné zásady o ofertach (viz výše § 17) neuznávající prosté mlčeni za přijetí oferty (sr. čl. 319, § 315 a násl. obcll.
zák.). Značí tedy pi'edpis čl. 364, odst. 2., resp. § 370, odst. 3. obch.
zák., přiznávající prostému mlčení přikazatelovu účinek schválení
koupě za vyšší cenu, podstatnou odchylku od všeobecných prinCipů
(Grunhut, str. 416); intence této odchylky podává se z předchozí
pozn. 40).
42) Při komisním zboží, které má bursovní nebo tržní cenu,
postačí obstarateli, dokazujícímu odvrácení škody od přikazatele, aby
prokázal, že cena zboží po prodeji klesla a od té doby se nezvedla na
docílenou prodejní cenu (Grunhut, str. 401, pozn. 13).
43) Staub-Pisko II, str. 436, § 6.
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pH sdělení o proved€ném prodeji, že příkazatelí dodá zboží téhož druhu a jakosti. 44 )
Výše [pod cr) a fl)] uve,dená výjimečná zálwnná ustanovení samozřejmě neodnímají přikazateli možnosti odmítnouti k'citl1.isnÍ prodet resp. koupi z jiného dúvodu než
pro překročení cenového limitu (na př. pro n€dodržení
lhůty pro sjednání ·obchodu imp€rativně stanovené), anebo
se domáhati vyšší náhrady než cenové diference (na pf.
pro zavinění obstaratelovo při prodeji pod přikázan'Ou cenou nebo pro za,nedbání jiné smluvní povinnosti.4 5)
P.okud jeist příkaz. i II i m i t o v á n (fakultativní v užš.
sl. srn.), či-li pokud neobsahuje hmitú ať již imperativního, ať již demonstrativního rázu: co do, ceny, množství
a jakosti zboží, zpúsobu, času a mÍ!sta sjednání nebo plně
ní obchodu, atp.,46) je!'t obstarateli zústaveno na vúli, kdy,
za jakých podmínek a ja;kým zpÚs.obeln obchod sjedná,
resp. realisuj e.
Obstaratel tu však nemá akční volno~sti tak neobmezené, že by mohl jednati úplně libovolně, ano dokonce na
škodu přikazateloiVu, neb'Oť il1imitovaný příkaz jej nesprošťuje P'OiVinnosti cti a víry a po,vinnosti dbáti péče
řádného kupce; kromě toho, nutno si uvědomiti, že příkaz
illimitovaný je,st kUlsým projevem vúle přik,azatelovy, jejž
dopll'íují P'Odpúrné předpisy zwk'Ona a přtpadně 'Obchodní
zvyklosti."7) Tak na př., není-li čas sj€dnání tobchodu limitován, pliatí v bursovním obchodu zvyklo1st, že přík!az, se
musí vyříditi na burse ještě téhož dne, kdy 'Obstarateli
došel;48) nestanovU-li snad přikazatel místo sjednání a realisace př-ikázaného bursovnÍho 'Obchodu, platí opět zvykl'Ost, že obchod má býti sjednána splněn v mí~stě, kde je.st
ohstara;telova provozovna. 49 )
Z dotčených dopli'íujících norem padá především v uvahu zás,ada v § 1010 obec. obč. zák. vyslovená, že o.b st aratel zpravidla má provésti přikaiZ sá.m a
n i k o 1 i v s n ,a d pře n é s t i cel é o b s tar á n í o bch o dun a j i II é ho (substituta), a předpis čl. 369, resp.
§ 375 obch. zák.,OIbmezující obstaratele při sjed!návání platebníchpodmínek pl~otvá.dědho obchodu.
Kdyby snad lo'bstaratel vybolčil z mezÍ, jež určují zmíTýž pramen, str. 437.
Sr. Staub-Pisko II, str. 437.
Viz výše pozn. 20.
Viz svrchu výklad v § 1, odst. 4.
48) Staub-Pisko II, str. 425.
49) TS'ž pramen, str. 426.
41.)
40)
<6)
47)
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§ 19.

§ lil.
50

smluvní povinnosti péče ) a víry, resp. doplňující
normy nebo zvyklosti, jest práv ze škody, kterou tím zavinil, a případně (při nepřípustné substituci) dokonce i ze
škody náhQdné;51) zásadně však Qdmítací právQ
v t ě c h top ř í 13 a d ech mís t a n e m á. 52 )
Průlom do t Qhoto všeobecného pravidla Q účincích
prQtismluvního provedení illimitovaných příkazů značí
svrchu zběžně clQtčené specielní ustanovení čl. 369, odst. 1,
resp. § 375, odst. 1 obch. zák., připouštějící QdmítaCÍ právo
pro n e o 13 r á vně n é p o s kyt o v á n í z á 1 o 11 a ú v ě
r ů; odmítnouti totiž možno obchod též z
že obst3.ratel d.al třetímu zálohu 53 ) nebo úvěr 51 ) z prostředků při
kazatele,55) avšak bez jeho svolení;56) obstaratel ,ovšem
může odmítací právo tím vyloučiti
že současn.ě se sdě'
l erum
o pr,Qvedení příkazu nabídne' přikazateli za,placení
uvěřené nebo zálohQU pos:kytnuté částky (anal. čl. 364,
odst. 1, § 370, odst. 2 'Obch. zák.).57) V případě, kdy při
kazatel neuplatní odmítacího práva, ručí obstaratel za
ztrátu, kterou by onen utrpěl ne'Oprávněným po.skytnutím
úvěru nebo zálohy (mg. čl. 369, odst. 1, § 375, odst. 1 dto
zák.).
Pr'O prodejov'Ou k'Omisi platí ta 'Odchylka (čL 369, odst.
2 a 3, § 375, odst. 2 a 3 cit. zák.) , že jednak uvěření kupní
ceny třetímu platí již tehdy za oprávněné, je-li v místě,
kde obchod byl sjednán,58) obvyklo kupní cenu uvěřovati
a. nezakázal-li přikaz,atel prodej na úvěr, jednak že v pří
pade,ch neoprávněného prodeje na úvěr se na místě práva
odmltnoutiobchod přiznává py'ikazateli p'Ouze náTlok, aby
50) Na pl'. tím, že by kontrahoval
provádccí obchod s osobou
notoricky insolventní (viz Grunhut, str. 122).
;;l) Stubenrauch II, str. 232.
52) Grunhut, str. 122 a násl. a 172.
,. 53) Sem patří na pi'. záloha na kupní cenu zboží opatřeného pro
pn kaz a tele.
~~) Na pl'. obstaratel dá třetímu zápůjčku (Písko, str. 220).
",,) "Obstaratel poskytnuvší zálohu nebo úvěr z vlastních prosti'edků", jest, .. odkázán na pohledávku pi'íslušejí~í mu za Uetím
nemá však proti phkazateli nároku na náhradu; ježto neoprávněné
poskytnutí zálohy nebo úvěru z vlastních prostředků obstaratelových
se :,ůb~c. nedotýl;á pl:ávního postavení přikazate-le, nemúže jej také
opravmtl k odmltnutI obchodu" (Písko, str. 220).
56) Svol~n,í l~ t~mu může býti dáno i mlčky, na pi'. dohodou o delcredere prOVlSl (Grunhut, sll'. 143). - Kdybv phkazatel svolil k poskytnutí zálohy menší cástkou nebo úvěru' na kratší lhůtu anebo
i~os~ytnutí zálohy resp. úvěru vůbec vyloučil, šlo by o pi'e'kročení
lmlltu - podle okolností phpadu buď imperativního nebo demonstrativního - a pak ovšem by platily svrchu rozvedené zásadv o následcích překročení limitu.
.
57) Písko, str. 220-221.
58) Staub-Pisko II, str, 449.
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mu obstaratel zaplatil kupní- cenu ihned, pokud se týče ve
lhůtě , kterou přika!wtel, připouštěje poskytnutío úvěru,
byl
•

stanovi1. 59 ) Jest samo zřejmo, že přikazatel nemuže přI tom
více pohledávati, než by mu patřilo při řádném pr'Ovedení příkazu, pročež, byla-li následkem prodeje na úvěr
(příp. na delší než přípustný úvěr) docílena suma vyšší,
nemusí obstEtratel zaplatiti více, než cenu d.ocílitelnou pl' i
prodeji za hotové (přip. při prodeji na kratší, příkazem
snad připuštěný úvěr); při nejmenším však jest obstar~tel
povinen zaplatiti a.spoňcenu limitovanou, leč by ovsem
dokázal, že limitované ceny nemohl docíliti a že prodejem
odvrátil. škodu přikazateli hr'Ozící. BO )
Obstaratel má dbáti s péčí řádnéh·o
k U!p C e,
aby při k ~ z a lL Ý o b c hod
s jed n a 1
s .o s o b o u, o dní ž ] z e o č e k á va t i, Ž e o b c hod
řád ně spl n í; přirozeně jest tedy obstaIeatel práv ze
škody vzešlé přik·azateli z neplnění nebo nepořádného
plnění třetího smluvník,a, o jehož insolventno,sti nebo nedostatečné schopno:sti plniti věděl anebo při náležité péči
věděti musil; nez:anedbá-li však při výběru třetího smluvníka péče řádného kupce, z á s a dně ne ruč í z a
řád n é spl n ě \ll í p ohl e d á vek, jež z pro vád ě
cího obchodu vzešly na účet přikazatelův.
Takové ručení za třetího smluvník:a - d e 1 cr e der e
~ postihuje obstaratele pouze výjimečně, spočív'ajk buď
na zvláštní úmluvě s přikazatelem 'anebo majíc svůj dů
vod v ,obchodních zvykl,olstech (čl. 370, odst. 1, § 376 obch.
zák.).
Úmluva o delcredere může býti sjednána výrslovně nebe mlčky, na př. doho,d'Ou o delcredere provisi, převzetím
delcredere v předchozích případech obchodního spojení
atp.; této zvláštní úmluvy zapotřebí není, je-li přejímání
delcredere obcho'dnÍ zvyklorstí v mÍ:stě, kde obstaratel má
závod, a na,opak Ise v ton1tOl případě strm1y musejí dohodnouti 10 opaku, chtějí-li tako!Vé ručení 'obstrueaitele vyloučiti. )

Bi

K úmluvě o d.e1credere d,ochází nejčastěji při komisním
prodeji n:a úvěr, kdy přika~zatel si takt'O, zajišťuje řádné
zaplacení prodejní ceny. Předmětem tét'O úmluvy však mohou býti i jiné smluvní záv,azky třetího, na př. při k'Omisi
nákupní řádné dodání zboží. Obstaratel se nemusí vždy
59) Přípustnost této interpretace slova "ihned", použitéhO ve čl.
369, odst. 3, větě první, resp. v § 375, odst. 3, větě první, obch. zák.,
potvrzuje Grunhut (str. 424); sr. též Staub-Pisko II, str. 450.
60) Staub-Pisko II, str. 450.
61) Grunhut, str. 349 a 350.
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§ HI.

§ 19.

zaručiti za celé plnění třetího, neboť zákon nevylučuje
úmluvy o ručení toliko částečném. )
P'odle převlád,ajícího mínění nutno pojímati delcredere
jako rozšíření obstaratelova ručení z poměru mandátního;63) z toho plyne důsledek, že delcredere ostatek nemá
vlivu na komisní poměr - tedy na př.se komise jím nestává obchodem na vlastní vrub, dále přikazatel neztrácí
nároku na vyloučení pohledávky za ťř"etím z konkursní
podstaty obstaratelovy (čl. 368, § 374 obch. zák.),64) obstaratel též neztrácí práva vstoupiti sám v obchod, atd. -, vyvolávajíc pouze tyto právní účinky:
62

Pokud se strany jinak nedohodly, ručí ohstar,atel
z delcredere za to, že třetí smluvník bude moci plniti a bude chtíti pln:iti, tedy za jeho solventuO'st a řádné, přede
vším včasné plnění, a to, v témž roz'sahu, v jakém může
býti plnění z prováděcího obchodu nla třetím právně požadováno, či-li jinými slovy, .obstaratel ručícÍ z delcredere
jest povinován plniti totéž, v téže míře a v téže době jako
třetí smluvník (čl. 370, odst. 2, a v principu shodný § 376
obch. zák.). Otázku, zda-li delcredere se vztahuje ze zákona též na nároky.na náhradu škody způsobené nesplněním
zaručené pohledávky,
z,odpovídásoudní praxe záporně
(rozh. nejv. soudu ze dne 14. dubna 1908, Rv III 69/8), takže
t'akové rozšířené ručení může býti zalo!ženo toliko úmluvou stl,ain nebo místními obchodními z.vyklostmi; r,ovněž
k ručení za plnění náhodou znemožněné (na př. pro náhodnou zkázu v komisi koupeného zboží) delcredere nezavazuje. 65 )
Ručení z delcredere jest olsobní a bezprostřední a lze
je uplatl'íovati teprve v době splatnosti zaručené 'pohledávky; přikazatel tedy může teprve tehdy žádati na oibst'arateli, ,aby mu sám plnil za"-'u'čenou pohledávku jakmile
dospěla, aniž by však předem musil dáti !si vl{utiti její
postup a dok,oll1ce marněji zažalovati; učiní-li tak dobrovolně, neztrácí pro to! práv z ručení o bstaIiatelowa, ovšem

TýŽ pramen; Staub-Pisko II, str. 45213.
rovněž tak Písko, str. 223, kde se
názor Gríinhutův (str. 350 a další), že delcredere jest rukojemstvím
ve smyslu obchodního práva (čl. 281, odst. 2, § 270, odst. 3. obch. zák.),
odmítá s odůvodněním, že přikazateli nevzniká z komise pohledávka
za tl'etllll a tudíž, že tu nemůže býti poměru rukoj0mského, který
jest pojmově poměrem akcesorním.
6 ') Gríinhut, str. 358.
65) Smlouva o ručení za plnění náhodou znemožněné jest
smlouva zvláštního rázu, t. zv. pojištění úvěru (Kreditassekuranz);
viz Staub-Pisko II, str. 452;3.
62)

c.a) Staub-Pisko II, str. 450;
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že, byl-li jím uspokojen, musí mu zpět postoup,iti pohledávky, jichž snad za třetím smluvníkem naby1.6b)
,
Js'a z delcredere zavázán plniti v téže míře jako třetI
smluvník může IObstaratel namítati nastupujícímu naň
přikazateii veškeré důvody; pr~v kt~ré třetí. s.mluvnik ?dpírá plniti (na př. náhodne, zmce~~ v komISI opatreneho
zboží vadnost zboží dodaneho pnkazatelem atp.), nelze
mu ~šak uplatňovati nán1.itky" kter~ ~y, tř"etím~ sn:luvníku příslušely pr.o jeho vlast,nl zavmem (na pl'. :r;>I~ vadnost zboží v komisi prodáného obstaratelem zavInenou),
anebo jež
byly odůvodx:ěnr zvláštl}ím pom~l~em prá::-ním mezi obstaratelem a tretlm, ktery neSOUVISl Si pome67
rem, který vznikl z prováděcíhO obchodu. )
Obstarateli přísluší jako náhrada za risiko převzaté
delcrederem zvláštní úplata, t. zv. de 1 cr e der e p r OiV iSi e (o tom níže).
P o v i n n o 8 t pro v é Si t i p ř í k a z pře stá v á,
stalo-li se její spl n ě n í ne m o Ž n Ý m v(§ 1447 obec. obč.
zák.); dokázati, že l)J.'ovedení příkazu mozno nebylo, náleží
obstarateli. 58 )
Mnohdy však obstaratel není pro'st zodpovědl1lo l sti za
neprovedení příkazu ani tehdy, stalo-li se obstarání obchodu pro náhodu nemožným, neboť P?vinnost věrnOl~ti k J;ři
kazateli mu ukládá, aby si tu vyzad.al neprodlene novych
instrukcí, po případě se odchýlil od přikazu, žádá-li toh:o
přikazatelův 'zájem a múže-li počítati s ~eho ~ou~la~~m (VIZ
svrchu případy t. zv. oprávněného prekrocem prlkazu2;
poměr d1'tvěry k přikazateli múže však vésti t~ž k opacn{>mu důsledku totiž ručení obstaratelovu za skodu vz,cšl~u tím, že byl' uříkaz proveden v mezích možnosti, ač při
náležitém zření i1a přikazatelův zájem mělo býti od provedení příkazu upuštěno. )
Přejav příkiaz, musí se obstaratel podrobiti i dodatečným, 's přikazem!souviislým instrukcím při}~azatele,
pf'edpokládajíc, ž.e· jej nezatěžují tou měrou, s l1lZ - o]=:jektivně pOlSouzeno - nemohl při komisi tohO' druhu pOCltati;70) kdyby snad dodatečné instrukc~ vybočily z .~á:nce
původně přikázaného obchodu, pak arCiť se pOSUZU~l Jak~
oferta k nové komi,si, k jejímuž přijetí obstaratel zas.adne
Il!avázán není. 71 )
6S

66)

67)
68)
69)
70)
71)

Sr. Staub-Pisko II, str. 451.
Grunhut, str. 35516; Stauh-Pisko II, str. 451 a Prsko, str. 223.
Grunhut, str. 392.
Schey, str. 553.
Sr. Schey, str. 554.
Viz výše § 17, pozn. 22.
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IV.

ybst~ratel lest povinen udileii nřikazafeli potřebné
zpravy y(cL 361, § 369, odst. 1 obeh. zák.), t. j. informovati
ho '? v~e~h okoln~ostech, o nichž se, obstaTávaje obchod,
d?~l ~.Jez pod~e J~ho úsudJku jako pečlivého kupce, mají
by ti pnkazateh znam.y, aby mu mohl dáti další disposice;
P?ku?ohstairatel Sivé mforma,ce udělil v dobré víře a s péčí
radneho kupce, neručí, objeví-li se nesprávnými.72)
Zvláště důležitými okolnostmi, o nichž m.á býti při
kaz~tel ~p:r:avován, js~u cenové pohyby komisního zboží,
bomta tretl11:o sm luvnlk a" hr.ozící zákaz výv:ozu nebo dov?ZU (na př. ohledně cenných papírů v cizině nakupovanych nebo tam .odprodávaných) zpráva.o vadném stavu
k'omi:sního zboží (čl. 365, § 371 :~bch. zák.), a t. p. '
Dotčené zpráv! má obstaratel pod áv'a ti , :aniž by byl
pnkazatelem vyzvan, a ručí za škodu způsobenou zanedbáním nebo nepořádným plněním této povinnosti; rovněž
z vlalstnostního popudu má splniti zákonem mu uloženou
v.

V.
povinnost neprodleně odeslati přikazafeli sdělení o provedeni

přikazu
(Ausfuhrungsanzeige; čl. 361 'OJS 369 , odlst • 1 'Ob ch •
.';k)
Zet
"
Běží tu vla,stně o informaci zvláštního rázu a zvláště
závažných právních účinků.
Obsah sdělení o pr.ovedení příkazu múže býti též pouze
povšechného rázu, není tudíž nutno v němpojmen'0vati
t~e.tího, s nímž obchod byl sjednán, po případě ohláSItI sam;ovistup, anebo specifik'0,vati v k'0misi koupené cenné papíry (údajem jejich čísel), leč by šlo o papíry 810s'0viatelné.'")

~dělení .o provedení příkazu má bfTti ,,'Odeslán'O" přika
~atelI "n e p.r 'O dle ně", to zil1amená jednlak, že stačí prostě
Je y,odevzdatl k dopravě správně voleným dopravním pros~redkem (zpravidla obyčejnou poštou, výjimečně telegrafIcky) na správnou adresu, při čemž nebezpečí doručení
nese přik,azatel, jednak že k odeslání ;se musí přikročiti
b~z, průtahu, t. j. škodí ka;ždý průtah neodůvodněný řád
nym chodem .obchodil1ího pr'Ovozu.7')
,2) Gnlnhut, str. 152/3.
~3) Sr. Staub-Pisko II, str. 427, § 5.
'") oSl'. Staub-Pisko II, str. 427; Grunhut, (str.
liko prutah ospravedlnitelný péčí l'ádného kupce. 153) připou8tí to-
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:Nehledíc k tomu, že před 9deslání~ sdě.leni.o ppove ..
dení příkazu obstaratel ne~nůze yplatnyovatl ,sve ~1arok~
pro,ti přikiazateli, jest ~ád~e splnení sdelovacl povmn'Olstl
po těchto stránkách dulezlto:
1. Přikazatel neobdržev sdělení do okamžiku, s nímž
vzhledem k povaze př~ká~z:ané~o .obchod~, ne~o k~ ~ sta1~?ve
né lhůtě pro prove~~:11PrIkazu mohl P?CltatI, muze.pnkaz
s účinkem odvolatI;'") obstaratel pak Jest nucen Sl ponechati obchod na vlastní účet.
2. Zane,dbání sdělovací povinnosti může v jistých př.í
padec~ l1;íti za, n~~l~dek, ~e vp,řika;:ate.l .?~chodu yneuz:l~a;
tak zejmena naleZl-ll provadeclsdelenl ]IZ o sobe k provedení přik~zu, jako tomu bývá v případech, kdy se bankéři přened1á, ,aby podle vlastního uvážení prováděl bursovní transakce na přikazlatelův účet.'6)
3. Zanedbání neb.o nep'Ořádné plnění povinnosti sdělo
vací z.avazuje ,obstaratele k náhr:adě škody,zpra:vidla', vŠlak
přikazatele 'neopravi'íuj.e kcdmítnutí obchodu; výjimkou
lze odmítací právo uplatniti v případu výše pod 2 uvedeném. a samozřejmě též tehdy, byla-li dotčená po!vinno:st
obstmateli ul.ožena příkazem (výslovně nebo mlčky). Tapříkaz jest to!dy v tom smě,ru limitován, ,a byl-li tento
míněn jako imperiativní, mo,žno ,obchod odmítnouti
pr.ostě již pro' nepřesné plnění sdělovací povinnosti; pakliže měl limit po'vahu toliko demonstrativní, přika:zatel nemúže toliko tehdy ,obchod odmítnouti, vyža'dlovala-li péče
řádného ·kupce, aby IS předepsall1éhosplnění dotčené povinl1o!sti sešlo .77)
VI.

Obstaratel má dále povinnost složiti přikazateli počet
z obchodu (čl. 361, § 369, odst. 1. obch. zák.), ač-li jí nebyl
smluvně (výslovně neho mlčky)71a) zproštěn; úmluva o delcredere však ho od této povinnosti neosvohozuje. 78 )
Obsah povinl1o:sti Isloižiti počet z komise není zákonem
blíže určen. Soudní praxe a právní vě:d,a ji v ten smysl
vykládají, žeobstamtel jest zavázán podati přikazateli vy,C) Sr. V)TŠe výklad v § 17, po pOZl1. 27.
Staub-Pisko II, str. 428, § 9.
77) Druhá podmínka "oprávněného
pi'ekročení příkazu", totiž
nemožnost vyžádati si včas nových instrukcí, samozřejmě jest v tomto
pÍ'Ípadě vždv splncna (Grunhut, str. 156).
77a) Na' pi"., nežádal-li přikazatel vyúčtování již v pi'edešlých
phpadech obchodního spojení.
78) Grunhui, str. 237; Staub-Pisko II, str. 429 a 430.
70)
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světlivky 'o veškerých okolnostech, umoži'íujících úsudek
o ř"ádném provedení příkazu a směrodatnvch pro l'ozsab
přikazatelových nároků z komise, tedy "především mu
předložiti účet, t. j. výkaz příjmů a vydání ze sjednaného

obchodu, a připojiti aspoil
doklady (originální faktury,
závěrečný list, kvitance, a t. p.),79) jichž jest třeba, aby účet
byl srozumitelný; konečně, neučinil-li tak již dříve (na pf.

v prováděcím sdělení), jest obstaratel, 'skládaje počet z komise provedené sjednáním prováděcího obchodu, povinen
pojmenov,ati třetího smluvníka.80)
V běžném komisn:ÍJm o,bchodu efektovém 'se zpravidla
tato povinnost obmezuje na sdělení dne provedení příkazu,
bursy, na které byl proveden, druhu a množství cenných
papírů, kupního resp. prodejního kursu, úhrnné ceny
trhové, dOhodného, daně a jiných výloh (na př. uspořáda
cího poplatku, poštovného); jde-li o opatření cennýchpa~
pírů slo'sovatelných, musí odpočet udávati jejich čísla, nestalo-li se tak již v oznámení '0 provedení příkazu. Od
pojmenování třetího smluvníka se v bankovní k,omisi
efektové 'Obyčejně upouští,nehot' příkazy se tu již vzhledem
k tomu provádějí zp,eavidla san'lovstupem, že v moderní
bursovní organiiSaci jest uplatněna zás1ada anonymity (do!nesděluje jmen smluvníků); hromadné provádění
příka,zů téhož druhu pak pJoakticky vylučuje múžl1ost, aby
'Odpočet byl dol0'žen závěrečným li!stem.

Za této ,situace, z pr!a.ktický;ch 'Ohledů Isotva změnitelné,
nezbývá přikazateli, než aby nahlédnutím do pHslušného
kursovního listu kontroloval správnost odpočtu; jiné záruky správnosti odpočtu pHlmz'atel zpravidla nemá, nehot'
nelze ohstaratelepřidržeti k přísežnému stvrzení správnosti účtu, aniž ho lze žalovati na přísežné seznání jmění
(čl. XLII. uv. zák. k civ. ř. '8.) ;81) l~o'vněž fJ1'emá přikiazatel
práva nahlédnouti d'0ohstaratelových ebchodních knih
(arg. čl. 40, § 360bch. zák. 'a cOlntr.), 'ani žaloby podle čl.
XLIII. uv. zák. k civ. ř. s. na předložení obchodní knihy,
v níž je,s,t pro1váděcí obchold vyúčtován.s2)

T
v,
dě sporu ovšem může soud obstarateli: ~terý
""\ pnpa _ 1 ého práva 83) uložiti předložení dotycne obJ~\f~P~~%: (nikOli však korespondence s tře~ín:- srr:~uv
c 'k
o nI a též ne účetních dokladů),84) aby umozml pnkam. e~nvedenl' o
též'zaI podzatel!
dukazu (Vl
c. 3785)
, § 34 ob ch. zák.);
O
.
~mInek
/
'
h
procesním
právem
(§§
3
3
a
nas
stanovenyc
, ,
tl
' . CIV.t
s res § 326 uh. civ. ř. s.) stlha obstara e e povmnos,
rd' .':' , byPt"D
' v 11ebyl kupcem plného práva, a bez obmezem
e lcnl,
J
1
1 86)
na obéhodní knihy v UZSlm sova smys u.
, , ,v
Obstaratel ručí přikazateli, není-li pro zane~bal1l pece
řádného kupce s to podati náležitý počet z komIse.

.

V

Vy'

VII.
P vinnost vydati přikazafeli vše, co vYnf;slo p:ov~dení
V'k o t e d v též vy š š í výt ě ž e k do cll e n y S] ~~p rl
'pn' azu,
, m o b Jch ,o d u z a ,p rl znl v e JSI C hne Ž ,
nan1
' e k'~, vyply'vá
z ohk a z e ID "s t 11 n O! v e ln y' h
C
po·d
mIn
v."
sta,mtelo,vy povinnosti provésti přík~z v zajmu pr~k~zat~le
(čL 361, § 36.9, odst. 1) a z výslovneho ustanovem cl. 312,
resp. 378 obch. zák.
Obstaratel jest tedy při opatřovací komisi p~;rin~n p!~
vésti na pí'ikazatele vlastnictví o~~třeného ,ZbOZl (VIZ v~s~
§ 18 lit. b) případně mu postOUpItI pohleda,vku ~a dod~l1l
zboŽí a vYl)latiti nespotřeb,ené z.álohy;. prov,ed,l-h proydeJovou komisi, vyboví dotčene povmnostl vyd~mm pene~ od
třetího přijatýCh, případně postupem ~abytych po,?;leda;vek
a odevzdáním zástav pro tyto pohledavky snadznzenych.
Př,edmětem převodu nezřídka jest smě~ka,v které obstaratel nabyl na účet přikazatelův bu~' t~m, z~ provedl
příkaz koupiti směnku, anebo že ji obdrzel Jako up latu za
v

--~

,

•

y.

v,

37 (1) v Manzově vydání obch. zák. z r.
., ~
8't
',
84) Sr. judikáty tamže pod CIS. (. a . Clv?Vane..
.
85) Čl. 37 obch. zák. byl článkem VII, CIS. 4 UV. zak. k CIV. r. s.
ponechán v platnosti.
. . •
86) Z důvodu, uvedeného y. § 304,. ČIS. 2 :r~k. cry .. r. s.,. resp.
v § 325 uh. civ. ř .s., nelze pnk~zatelI uplatmtl, edlc~~ POVll1!10st
obstaratelovu, poněvadž tento nem .l??d~e .soukron::eho pu;va POVll1:~
pi'edložiti své obchodní knihy (arg. JIZ CIt. cl. 40, § 36.~bch. zak. a ~on!I.),
rovněž nemá pro přikazatele významu ust. § 304, CIS. 3 rak; ~lV. r. s~
(předložení společné listiny) vzhledem k tomu, co se v.ykl~da v ~?
l-ejší pozn. 82. Poznamenati sluší, že r;odle ~ 326. ull. ~l.V. r .. s .. I~UZ~
soud uložiti př'edloženi knih ~ uredm ~OCI, ~?Z Z?3:~~ prll1clfle~n~
odchylku od zásad rak. civ. radu soudmho, pnpouste]ICICh V) ~v.an~
soudu k edici jen po návrhu strany (sr. Dra Václava Hory "ClVllm
!'ád soudní na Slovensku", vyd. 1922, str. 72/3).
10
Sr.-judikaturu ke

čl.

1\l15.

v

79) Pisko str. 221; Grunhut, str. 233 a násl.
80) Staub-Pisko, II, str. 429, § 13; Grunhut, str. 500 a násl.
hi) r>iepřípustnost žaloby podle cit. čL XLII. proti obstarateli vypl:íTvá z okolnosti, že týž jest povinen udati určité majetkoprávní
transakce a nikoliv jmění (Staub-Pisko, str. 429).
82) Žaloba podle cit. čl. XLIII může míti pí'edmětem vydání toliko "společné" listiny ve srn. § 304, odst. 2. civ. ř. s.; takovou listinou
však není folio, na němž jest prováděcí obchod vyúčtován, ježto
účetní provedení tohoto obchodu se děje v zájmu obstaratelově a
nikoliv pi'ikazatelově (sr. Staub-Pisko II, str. 429. § 14, též Pisko,
str. 88 a ;:21).

v
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zb~ží v kom!~i pro~ané;87) k převodu na přikazatele tu
ovsemv.nestacl pouhe odevzdání směnky, nýbrž jest nutno
ab~ pnkazatel byl též jako směnečně oprávněný náležitě
legltlmová~l. ~usí tudíž obstaratel pečovati o to, aby směn
k:=t b~la tretlm ~ml~vníkem přímo vystavena, případně
~.lrO}ana (event. In bIanco) na řad přikazatelův; giroval-li
~~ v~ak obstaratel, ukládá mu zákon za povinnost, že musí
J~.~lrovati ~)ravidelně a bez výhrady, tedy nikoliv ji opatrltl ru~opIsem prokurou nebo bez ručení (bezobliga)
anebo, zapornou ordredoložkou (rektadoložkou) ·[čl 373 obch
zák. 88)]. 89)
.
.

Podle zákona není obstarateli dovoleno abv nehledě
k p~ovis,i, ~~z přikazatelova svolení si na jeho ú.traty při
s~oJll at pnmo n,ebo nepřímo nějaký prospěch z obstaraneho obchodu; ma tedy vydati přikazateli též vlastní zdatností získané a případně ani přikazatelem nečekané obc~?dní výtěžky a samozřejmě i úroky, jež vyneslo jmění
pnkazatelovo, zatím co je měl ve svých rukou a to bez
rozdílu, byl-li či nebyl-li k tonm podle obsahu příkazu zavázán. nO )
. S touto zákonem vyslovenou myšlenkou a s povinností
ch a víry se nesnáší, provádí-li obstaratel ,.řezv na kursu"
koupí-li ~hoží (nemající hursovní nebO! tání" ceny) iajk~
samokupltel ,a výhodněji je prodá, atp.
.
N ení vš~k vyloučeno, ahy se strany smluvně jinak do~?dly, l~~,pr. ". tom smyslu, že ohstarateli má připadnouti
c~st vysslho zIsku; úmluvu, kterou se přikazatel vzdává
nar,?ku na přízn~vě~ší než limitovanou prodejní cenu,
dluzno posuzovati Jako smlouvu vetešnickou (Trbdelvertra;g) podle § 1086 obec. obě. zák., byla-li současně smluV_eI~~~l1t~a pro vrácení neprodaného zboží.91)
87) ,Že z~sadu, ve. čl. 373 obch. zák. vyslovenou pro komisně na~ouJ;ene sI?e~ky, mozn,o vztahovati j na směnky nabyté úplatou za
".~OZI komlsn8 prodane, o tom viz Grť.inhut str. 518' též StaubPlsko II, str. 458, § 1.
"
.
88) Uh. o!)ch. z~~on ,oJ?dobného ustanovení nemá, takže v území
Je~o ~~~atnost~ ~e, pnpoustl obstaratelův indosament s klausulí. "bez
rucem ; sr. Grunnut, str. 516, po zn. 12.
89
•
1 9bsta!a,tel, který ..~·iroval podle ust. cit .čl. 373, ručí ovšem
sm.~nec~e kazd~mu pozdeJslmu nabyvateli směnky, přikazatele však
VY~ll~r:Fc;. prot~ ton:uto má obranu v námitce, o čl. 82 směn. ř. se
~lillľaJlcl, ze sv:);'m g:re~ yyhověl toliko. yívedpisu zákona, aniž se zavaz,al k placenI, smenecne sumy; nerucl-li obstaratel za proplacení
s~e~ky, po~~e umluvy neb.o pl:0 zan,ed~ání povinné péči při jejím
ple\Zetl, muze se, propla1.lv Jl, obratUl s postihem na přikazatele
(Staub-Pisko II, str. 45819.
90) Sr. Grunhut, str. 243.
'}j) ,?drůdo~ vetešnické smloyvy jsou též t. zv. "pakotillnÍ
smlouvy (Pacotlllevertrag), obvykle v přímořských krajinách a sjed-
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obstaratel plniti, stanoví zpravidla smlouva,
rozhoduje o tom povaha obchodu neho úmysl stran;
podpůrně platí pod.le z~k?na z~ n~ísto plnění, ~dl3 ohstaratel měl v době s]ednam kom,lsm smlouvy ~a,:od nebo
bydliště
324, § 322 oh ch. zák.). Ob,staratel m?" slce podl~
předpiSU čl. 325, resp. § v32~ ~b~h. z~k~ a.relt ~rnl~yn~
změnitelného -- jako kaz~y J~ny d~uzm~ I?ov}nno,stI prlJa;t~
peněžité částky přikazateh oaeslatl, nLUlll vsak tak na sve nebezpečí a útraty; totéž piaU ve pr'JBpl'eh obstaratele, který
čině za dost obchoL1.aítil zvyklostem, o losíl;), cenné papíry
obstaratel vylíčenou povinnost vydací, jest
zavázán k náhradě škody, která bude zpravidla škodou
z pmdlení a u plnění peněžitého se odčil1uje zaplacením
úrokú z p~odlení; prakticky značně významnou otázku,
múže-li přikazatel při průtahu v odevzdání cenných papírú požadovati rozdíl v kursu až do dne jejich odevzdání,
dlužno zodpověděti záporně, leč by přikazatel prokázal, že
při včasné dodávce by byl papíry proda1. 92 )
K odúvodnění žaloby proti ohstarateli na vydání hodnot v komisi nabytých stačí dúkaz, že udělen byl příkaz
a že přikázaný obchod byl sjednán, zejména pak~ že žalobou
domáhaná věc pochází z komisního oh chodu. Zaluje-li se
o vydání věci individuelně určité (species), není více třeba
prokazovati, než že byl udělen příkaz ji opatřiti a že obstaratel jí nabyl; důkaz o tom, že obstaratel nabyl věci
provedením příkazu žalobcova, není nutným. Na tomto
odúvodnění může přestati též žaloba o vydání věcí druhově
jestliže tyto věci jeví zvláštní odlišné známky a
sjednaný obchod příkazu přesně odpovídá.93)
Pokud obstaratel má povinnost předložiti ve sporu
s přikazatelem své obchodní knihy, bylo již vyloženo svrchu
pod bodem VL
VIII.
Povinnosti obstaratele ve příčině komisniho zboží jsou
ul)raveny předrpisy čl. 365-367, 1'es,p. §§ 371-373 rObch. zák.
Tato zákonná ustanovení předpokláda.ií existenci komisního poměru a proto jich nelze vztahovati na zboží
(Lošlé .s příkazem, který nebyl adresátem (oblá tem) rpřenávan6 s námofníky tím způsobem, že se jim odevzdá zboží k rozprodeji za pevnou cenu v místech, kde přistanou (viz Ottův Obchodní
Slovník, sv. II, str. 171).
92) Staub-Pisko II, str. 431.
93) Grunhut, str. 24415; Staub-Pisko II, str. 430/1.
10'
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~zat; V těchto posléz zmíněných případech platí předpisy
cl. .?2~, odst. 2 a 3, resp. § 320, odst. 2 8! 3 'obch. zák., ukláa ]lCl obláto~~ za povinnost opatrovati došlé zboží před
skodou na pnkazatelovy útraty, pokud se tak může státi
bez vlastní oblátovy újmy, a poskytující tomuto možnost
vY'yo.la~i soudní rozhodnutí, že zboží může býti složeno ve
ve.r~Jlle~ skla~išti nebo u někoho třetího, a tím se zprostItI povmnostI opatrování.
Převzal-li obstaratel příkaz, má ve příčině komisního
zbožÍ vůčipřikazateli 94 ) tyto povinnosti:

9

a) Při při jet í z b o ž í (čl. 365, § 371 cít. zák.). Obstaratel,
jemuž bylo přikazatelem anebo třetím smluvní95
kem ) zasláno zboží ve stavu zevně poznatelně poškozen~m neb? vad~ém, musí pod následkem náhrady škody
v~e P?dm~n?utI, aby nároky proti re.idaři 96 ) nebo povozl1lkov~ zajIstIl, zachoval a uplatnil, dále jest povinen postaratI se o důkaz stavu, v jakém zboží došlo, a neprodleně
~praviti přikazatele, aby mu umožnil uděliti případne
ll1strukce; kdyby vyžádané instrukce nedošly včas má
obstaratel jednati na vlastní pěst vynakládaje při' tom
péči řádného kupce.
'
.
Vytčené povinnosti mají význam hlavně pro komisi
ve zhožÍ; při komisi efektové půjde tu téměř výhradně
o zachování práv vúči poště, doručující cenné napíry tedy
o úkony, jichž jest třeba, aby bylo lze uplatniti 'r~čen'í
pošty (viz u.a př. §§ 205, 206 a 214 poštovního řádu ze dne
22. září 1916, čís. 317 ř, z.).
'
Rovněž nemá pro efektovou komisi valné praktické
ce~1y ~: ,čl. 36?, odst:, 3, resp. § 371, odst. 3 obch. zák. vyplYVapCI povmnost 91 ) obstaratelova, dáti znalci zjistiti
.::~!:~_-=av zboží (roz. třetím smluvníkem zaslaného),
..
94) Povinnosti obstaratele ve příčině komisního zboží vúči tře
Hmu .smluvn~ku. se určují právní povahou prováděcího obchodu' tak
na pl'. PľodeJ.oveho obstaratele stíhají vúči třetímu povinnosti' pro?atele podle cl. 343, resp. § 342 obch. zák. (sr. vÝše výklad pod § 18
Dodem II).
"
95) Viz Staub.-Pi~ko II, str. 440, kde se vykládá, že cit. zák. ustanO~Tepl se vztahuje Jak na zboží zaslané přikazatelem, tak na zboží
dosle od třetího smluvníka.
, .96) Podle ~ 3Yl u,h. obch .. zák. ~e ukládá obstarateli za povinnost
dbatl _o zachovam prav "protI z a s II a tel i nebo povozníkovi".
91) ;:;:~ ,~lovného znění cit. ~l. 365, odst. 3, resp. § 371, odst. 3
~arg: ,,~uze.~ se dru,hdy vyvozuJe" že obstaratel jest pouze oprávněn
a .mkollv te~ zavazan k znaleckemu odhadu a k prodeji z nouze.
(':IZ Stau?-PI~ko .II, str .. 44~I; opačné stanovisko, jemuž se náš
VLkl~d pnzp~s.ob:l, zast~vaJl. Grunhut (str. 213) a Písko (str. 222);
tyz rozpor mmem se proJevuJe ohledně prodeje z nouze podle čl. 366
ods~. 1" resp ..§ 372, odst. 1 obch. zák. (sr. Staub-Pisko II, str. 442
na Jedne a Grunhut, str. 224/5, resp. Pisko, str. 222, na straně druhé).
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právě tak jako jeho ta~ž.e sta~o~ená p ~,v i nn o s!
k n o u z o v é m u pro dej 1 komlsmho ZbOZI ve forme
předepsané čl. 343 resp. § 347 cit. zák. (veřejným prodejem,
prodejem pod ru~ou ~ak ~oliko u zbož~ bursovní, ne~o ,tr~~í
ceny a jen pr.ostre&mctvlm osoiby k wmu opravnene); a)
posléz dotčená povinnost již proto nemá při efektové komisi podkladu, poněvadž předpokladem prode.ie z nouze
jest - vedle nemožnosti dos!~i vč~s pří~ll!-šných ,ÍJ:stru~~~
obstaratelových - nebezpecl zkazy veCl, hrozlcl z JeJI
podstaty (na př. hnitím zboží), a tedy nikoliv z cenovéh?
poklesu,98) kromě něhož jest jiný pří~ad zne~odnoce,n~,
který by mohl potřebu nouzového prodeje cennych paplru
vyvolati, sotva myslitelný.
b) Pop řev zet í k o m i sní h.o z b o ž í stíhá ~bst'a:
ratele povinnost je opatrovati po tak dlouho, pokud je ma
ve své de ten ci z poměru komisního. 99 ) Povinnost tato nečiní sice obstarate uschovatelem ve smyslu §§ 957 a násl.
obec. obč. zák.,l°O) těchto zásad však dlužno podpůrn~
nebo obdobou použíti,101) pokud smlouva nebo obchodm
zákon blíže neurčují, jak obstaratel má povinnosti opatrování učiniti zadost.
Po této stránce jsou ustanovení obchodního zákona
skutečně skoupá, neboť pouze řeší otázku, náleží-li k obstaratelově povinnosti zboží opatrovati též pOVinnost je
pojistiti (čl. 367, odst. 2, § 373, od.st. 2) dále, ~:'čují, jeho p~:
vinnos.p02) s-áhnouti při naléhavém neb6iZpeCl zkazy ZbOZl
97n ) Prodej podle čl. 343, resp. § 341. dlužno ~p~>a:vidla. p~edse,:zí!i
v místě l(de zboží jest; výjimečně lze Jej provestl 1 v Jlllem n~Ist.e,
jež však obstaratel má voliti, phhlížeje k zájmu phkazatele a ~~.tre
povinnosti péče řádného kupce (arg. rozh. nelv. s. ze dne 4. rlJna
lS22, Váž. sb. čÍs. 1893) .
'98) Sr. výklad slova "zkáza" (Verderben) u Staub-Piska II, Sil';
steine odmHa pi"ipustnost prodeje z nouze pro pol,]es ceno,:~
ye" s\'ém y\'kbdu na str. 222 a ph \'~'kjadu čl. SIJIJ, odst. 1. a tyz
názor zastavá Gi>unhut (str. 224); sr. též kuriální rozh. čÍs. 853/1895
ke korespondujícímu § 372, odst. 1 uh. obell. zák., .které vyslovuje
zásadu, že změny v ceně eenn~Tch papírú neopravnuJl obstaratele
k jich nouzovému prodeji ve smyslu tc:hoto paľ~.g~>afu..
.
. 9U) Není tu tédy na př. povinnostI, opat~ov~m z pO,mel'u kO~lS
ního podle čl. 367, resp. § 373 obch. z~k., ny~r~ z. pomeru trhoveho
podle čL 343, odst. 1, resp. § 342 cit. zak., ohlasll-lI obs,taratel. samp~
vstup ph nákupní komisi; podobně obstaratel Jest nadale povmov:;:n
opatrováním komisně opatřené věci jako Usc~Yo,:,atel ve s~yslu §§ ,9o?
a násL obec. Of)Č. zák., pj"'ešel-li poměr komIsnl v pomel' deposltm
proměnou dluhu, jak se o tom v poznámce 3 k § 2 tohoto spisu vyhlá~,
.
100) Viz Grunhut, str. 216, pozn. 1; sr. však též ro~h. peJv. sO,ud\!
ze dne 31. srpna: 1880. G.-U.-W. sb. čÍs. 8780, podle nehoz pl'odeJovy
obstaratel jest uschovatelem komisního zboží.
,
101) Sr. výklad o teorii absorp(~ní výše v § 2, pozn, 3.
102) Viz vý,še pozn. 97.
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k nouzovému prodeji (čl. 366, odst. 1, § 372, odst. 1) a konečne rozvrhují průvodní břímě ve s,porech o náhradu
škody pro nedostatečné opatrování (čl. 367, ,od,st. 1, § 373,
.cl~st.! lL.Otevřelt1?u ~ů~tává zejména otázka, pokud a s jakyml ucmky pravnmll smí obstaratel přenésti opatvová:ní
lwmisního zboží na jiného; neřeší-li tuto otázku smlouva
nebo obchodní zvyklosti, dlužno podpůrně použíti v celku
shodných zásad §§ 1010 a 965 obec. obč. zák., platn)Tch pro

smlouvu zmocňovací, pokud se týče, uschovací.
Ohs,taratel jest podle ,obchodního zákona (svrchu cit.
cL 367, § 373) jen tehdy povinen dáti k o mi sn í z b <O Ž í
poj i.~ t i t i, uložil-li mu to přikazatel, třehas jen mlčky;103)
ústatne k tomu mohou obsta,ratele zavázati i obchodní
zvyklosti,l04) Pojistil-li obstaratel zboží o své újmě uznává
se zásadně, že jest oprávněn žádati na přikaJzateli ~áhradu
pojišťovacích piremií, neboť tu běží o užitečný náklad ve
smySllu čl. 371, resp. § 377 ,orbch. zák.; jinak ovšem bylo,-li
pojištění zřejmě nedolstatečné nebo bylo-li přika'z.atelem
výslovně zakázáno. 105 )
v

Obstaratel má netoliko právo, nýbrž jak se uznává,

i povinnost prodati opatrované komisní ~boží za předpo
kladu, že tu jest nebezpečí jeho 'znehodnocení (znehodno-

cení podstaty, nikoli cenové) a že nelze dosíci včasné
instrukce přikazatelovy, jak se má se zbožím takovým
n.alož~ti (p rod e j z n o u ze: čl. 366, odst. 1, § 372, odst. 1
CIt. zak.); nouzový prodej se má i zde provésti způsobem
předepsaným v čl. 343, resp. § 347 cit. zák.
podřadlném
významu těchto zása,d pro kúmisi efektovou platí totéž co
bylo vyloženo výše pod lit. a).
'

°

Podle čl. 367, odst. 1, resp. § 373, odst. 1 obch. zák., ručí
obstaratel za ztrátu nebo poškození zboží leč by prokázal
že ztrátu nebo poškození přivodily okolnosti,' jichž pře~
vynaložení péče řádného kupce nemohl OdVI'átiti. Po,škozen~m jes,t tu míněna toUk,o újma na podstatě věci
takze sem nespadají případy propadnutí 'akcií následkem'
t'oho, že ohstar,ate,l opominul jE' ~aplatiti, nebo propadnutí
,,10:).v~a př"lze ~ouditi na přikazatelovu vuli, dáti zboží pojistiti,
z v~rlVeJslch -!.ll'lpadu obchodního spojení, kdy si pojištění výslovně
pral (Staub-Plsko II, str. 445; též Grunhut, str. 228-230).
~04) Y podstatě shodně řeší otázku, zdali k povinnosti uschovatelove vec opatrovati náleží i povinnost ji pojistiti nově vsunutý
odst. 2 d~ § 961 osnovy obč. zákoníka pro Čsl. republiku (viz str. 48
a 165 "Navrhu s~bkomitétu (Dr. Krčmář).
. 100) ~taub-Plsko II, str. 445/6; Grúnhut (str. 231/2) posuzuje
ot.azku na~rady premií za svémocného pojištění podle' pravidel platn~ch pro Jednatelství bez příkazu a dochází k témuž praktickému
vysledku.
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výher losů pro včasné nevybrání, atp., kdy ostatně běží
porušení povinnosti obstarati obchod podle příkzu a nikolivozanedbání povinnosti opatrovati zboží.
Pokud cit. zákonná ustanovení ukládají obstarateli
důkaz, že není vinen škodou přikazateli vzešlou, neznačí
výjimku ze všeobecných zásad o rozvržení průvodního
břemene ve sporech o' náhradu škody z porušení již existujícího závazku (srv. § 1298 obec. obč. zák.) ;106) podle
toho tedy přikazateli stačí dokázati toliko existenci smlouvy a, pokud možno, výši škody,107) kdežto obstaratele stíhá
netoliko důkaz náhody, nýbrž, jak zákon žádá, též průkaz,
že přes péči řádného kupce nebyl s to škodlivé účinky
náhody odvrátiti anebo aspoň zmírnitP08)
I bez zvláštního ujednání s přikazatelem se pokládá
všeobecně přípustným, aby obstaratel svěřil celé provedení
:příkazu svým pomocníkům, a tudíž tím spíše je přípustno,
aby je pověřil jednotlivými úkony obstarání obchodu, zejména opatrováním zbOŽÍ; za jejich zavinění arciť ručí
jako za vlastní (§ 1313 a) 'obec. 'obě. zák.).
Jiným osobám však obstaratel může svěřiti opatrování
zboží toliko tehdy, svolí-li k tomu přikazatel výslovně
neb dá-li se jeho svolení vzhledem k okolllostem případu
předpokládati, zejména. připouštějí-li to obchodní zvyklosti, anebo káže-li to nevyhnutelná potřeba; za těchto
předpokladů jest s u b s t i t u c e i v obstarání obchodu
i v op.atrování zho:ží oprávněna, a obstaratel ,ručí toliko
za zavinění při volbě substituta, kdežto jinak jest práv
i z náhodné škody 109) kterou přikazateli (neoprávněnou)
substitucí přivodil (arg. § 1010 a podobně ~ 965 obec. obc.
zák.),uO)
<O

,

v

IX,
Obstaratel jest práv přikazafeli ze škody, kterou mu
nebo nepořádným plněním smluvních
pOIVÍnno,stí, zejména neohstarav přikázaného obchodu
vůbec, anebo jej neohsltarav podle pokynů přikaJZatelových.
Z1pů.sobil neplněním

106) Viz výše § 4, pozn. 32.
107) Viz výše § 4, po zn. 31.
108) Obstaratele tudíž na př. neosvobozuje pouhý důkaz, že zboží
zašlo nebo bylo poškozeno nezaviněným požárem, nýbrž teprve ještě
další důkaz, že přes náležitá ochranná opatření (na pi'. použití hasících přístrojů) nebylo možno požár utlumiti nebo obmeziti .(Griinhut, str. 218).
i"") Viz Stubenrauch II, str. 232.
110) Sr. Grunhut, str. 216, pozn. 2.
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Aby však takový závazek obstaratele postihnul, musí
tu býti dány všeobecné podmínky vzniku povinnosti k nálrr'adě šlwdy; odkazujíce na dotyčnou sťať (viz výše 4, II,
lit, e), kde bylo :o těchto předpokladech zevrubně pojednáno, obmezíme .se hlavně na vytčení zVláštnoistí, jež
z poměru komisního vyplývají.
Také ohstJa;ratel z'odpovÍidá podle zákona 'za zanedbámí
péče řádného kupce ;stan.oví tak ,spedelrní předpis čl. 361,
resp. § 3690bch. zák., který 'ovšem jako norma dispositivní
připouští dohodu ,0 ručení za mírnější stupeň zavinění. 1l1 )
Náhodnou škodu jest povinen hraditi, j,ak jsme jj;?;
výše pDlznali, při neoprávněné substituci, a tu ovšem pr1:r~ozeně ručí i za kUlMou vinu substitutovu (arg. § 10'10,
věta první obec. obč. zák.); při substituci však, k niž při
kaZ'atel dal souhla,s anebo jež byl'a nutně potřebna, z,odpovídá jen Zla výhěr suhstituta (cit. § věta d!l"Uhá), a jest
na něm, aby fLokázal, že mu v tom ,s,měru nelze vytknouti
za-viněnU 1l3 )

Co do ručení za pomocníky (repre1sent:anty) a ostatní
třetí ojsolby, platí i zde bezi výjimek ji'ž známé zásady
§§ 1313, 1313 a) a 1315 obec. obě. zák.
Obstaratel musí hraditi skutečnou škodu 1 ušlý zisk
bez ohledu na stupeň zavinění; arciť podle toho, o jakou
vinu jde (menší nedopatření, hrubou nedbal,o,st, zločin nebo
svévolný škodolibý čin), se ,skutečná škoda na zbožf hradí
'prostřední, obecnou cenou odhadní nebo mimořádnou
(zvláštní) cenou anebo cenou zvláštního zalíbení; šk<Qda,
ktel'ouzpus1obil obstaratel přik'azateli prodlením ,splacení
dlužné jistiny (na př. inkas'o·v'ané prodejní ceny komisního
zboží), .se nahrazuje úroky v míře zákonem 1i2 ) stanovené
(§ 13330be,c. ,olbč. zák.). Smlouv,a ovšem může objem náhrady škody jinak stanoviti; tak bývá -zejména při zbožových komisích - 'obvyklOU úmluvia, že na místě škody,
která by měla býti pro porušení smlouvy nahražen,a, zaplatí se částk·a peněžní předem pevně určená (s m 1 u v n i
po kuta, Konventionalstrafe: § 1336 obec. obč. zák. i13 )).
Zi.aplacenímsmluvnÍ pokuty však se ohstaratel zpravidla
nezprošťuje povinnoisti sml,ouvu řádně splniti, aniž uniká
závazku hraditi škodu, smluvenou částku snad převyšující
(airg. čl. 184, § 273 obcll. zák.); na druhé straně však jest
<obstaratel chráněn před uplatňováním nemírné smluvní
,1h) Viz výše § 4, pozn. 9 a hořejší výklad pod bodem II, posl.
od!3t. .
Hla) Rozh. nejv. soudu ze dne 5. prosince 1922, Váž. sh. čís. 2079.
112) Viz pozn. 37 k § 4 předchozího výkladu.
liB) Ve znčnÍ § 169 nov. III.
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pokuty právems<oudce tak,ovou pOlkutu
(arg. § 1336, odst. 2).114)

přiměřeně

zmírniti

Přikazatel uplatľíuje oibstaratelův záv·azek k náhradě
šlkody žalobou ze smlouvy obsťarateltské (žalobou ze
smlouvy o náhradu) ;"5) <O rozvržení průvodního břemene
bylo již pojednáno pod předešlým bodem VIII.
Vedle tétožalo,by má přikamtel po příp,adě též konkurující ž'alobu z odškodnění, lopírajkí ,se <O obligaci vzešlou
Z(c, zákonných zásad o náhriadě škody; co vše musí př-i tom
býti prokázáno, po!dává se z výkladu pod § 4, II, lit. e).
Pro obě ž!aloby platí všeobecná tří-, resp. 30letá promlčeCÍ lhůta podle § 1489 'ohec. obč. zák.; těmže lhůtám
podléhá o~šem i žal'oba upl<atňujicí přikazatelův nárok na
smluvní pokutuy6)
Preklusivní lhůta 30denní, v § 967 pro nároky
z úschov ist'a:rwvená, nemá pro ko,misnÍ poměr výzllIamu,
neboť cit. ustanovení jest rázu spedelního, a tudíž je nelze
na jiné smluvní poměry vztahovati.
1
i 4) Že zmírňovací právo soudcovské má místo r u pokut
při
obchodech smluvených, dokazuje rozh. nejv. s. ze dne 3. ledna 1895,
čÍs. 15.127 a další judikáty citované pod čís. 6 k čl. 284 Manzova vydání obcll. zák. z r. 1913; na témž stanovisku setrvalo rozh. nejv. s.
ze dne 7. listopadu 1922, Važ. sb. čís. 1975.
U5) Uplatňuje-li se obstaratelova povinnost k náhradě škody,
vynoi'uje se v praksi zhusta otázka, za jakých pi'edpokladů jest týž
oplávněn se domáhati, ahy škoda, kterou způsobil, byla súčtována se
zisli:em, jehož ph jiném obchodu pro piikazatele docílil (t. zv. compen s a t 1 o 1 u C l' i cu m dam no). Grunhut (str. 129 a 130) tuto
otázku následovně zodpovídá: "Jsou-li rozličné obchody souvislými
(Viz výše § 17, Ut. a) na počátku; ]Jozn. autorova), je-li tedy komise
nedílnou, nemůže vůbec býti jeden obchod od druhého rozlučován;
hi'ží o souvisl}' celek, jejž' nelze rozpoltiti. Škoda i zisk se jeví výsledkem jednoho a téhož obchodu, tudíž nutno .na škodě toliko to nahraditi, co pi'eb}'vá po odečtení zisku; to dobj"e nejde, aby část
zisk platila za sjednanou na účet phkazatelův, ona pak spojená se
ztrátóu na účet ohstáratelův; může se tudíž pl'ihlížeti toliko k úhrnnému vS'sledku, takže prakticl,y nastává odpočtení zisku, na jedné
s.traně docíleného, od škody, na straně druhé pi'ivodčné. Byla-li by
celkovým výsledkem ztráta, jest o'bstaratel, který nevynaložil péče
řádného kupce, práv z celé škody, byť by byl jednotlivé části komise
provedl za zvláště phznivých podmínek. Byl-li by celkovým výsledkem zisk, mohlo by se vůbec mluviti toliko o přikazatelovč nároku. na náhradu ušlého dalšího zisku; za tento má ohstaratel Tučiti,
pi;ivodil-li jeho úbytek zanedbáním péče j;ádného kupce; pouze to
i?oudce zajisté musí uvážiti, nebylo-li by v konkretním pNpadč nespJ'avedlivo přidržeti k náhradě pro ušlý vyšší zisk obstaratele, jenž
při provádění jednoUiyých částí příkazu osvědčil zcela zvláštní obratnost v zájmu přikazatelově a pro nč110 beztak zisku docílil". - Podobně Schey (str. 560-566) pokládá za nutný předpoklad kompensace zisku a ztráty jednotnost (hospodái'skou nerozlučnost) obchodů
v úvahu pi'icházejících.
116) Arg. rozh. nej\'. s. ze dne 11. ledna 1883, ČÍS. 13.577, AdlerClem. sh. čís. 1059.

B) O nárocích a právech obstaratele.

Komise zále:ží v úplatném obstarání obehoidu na Cizí
účet, na cizí nebezpečÍ; to již siamo o :sobě odůvodňuje
nár:ok ohstHratelúv, aby mu přikaz:atel nahradil výlohy a
škody s provedením příkazu spojené a pOlSkytl patřičnou
odměnu; tyto nároky však obstaratel může uplatl'í:ovati
teprve tehdy, když sám učinil za dost :svým povinno:stem,
zejména ode:sl:av přikaz:ateli sdělení o provedení přík:azu )
-a pOld av mu po,ce
.v t
. HS)
- z; k ,omlse.
Pro řečené nároky má :obstaratel obsáhlá zaJišťovací
práva, vyplývající jednak ze specielnich zákonných ustanoveni o obstaratelském obchodu (zákonná zástavní plfávo',
předno:stní ukojné právo na pohledávkách za tře'tim, právo
úkojného prodeje komisního zboží), jednak se pOdávající
ze všeobecných předpislt právních (právo retenční, právo
lwmpensační). Od těchto práv, která slouží k zajištění nároků obstairatelovýeh, se liší t. zv. právo o:8vobozovacÍho
prodeje a právo pr:odeje nouzového, majicí za účel buď :od!..
vrátiti škodu od přikaz:atele nebo zbaviti obstaratele st.arostí o komisní zboží. O svérázném právu na sta<mokontrahovámí hude ,poJednáno zvlášť v § 21.
117

I.

Nárok na náhradu nákladů vynaložených na provedeni
(čl. 371, odst. 1, § 377, odst. 1 obeh. zák., § 1014 obe~.
zák.l1 9 ) přísluší obstarateli i tehdy, sešlo-li, arciť bez jeho
vLny, s· obchodu. 120 )
Zákon vša:k obmezuje tem to oihstia:ratelův nárok pouze
na náklady "nutné :a užitečné"; za tak,ové dlužno :pokládati
náklady, jež jiSiQU 'ospravedLněny ohstaratelovým úsudkem,
opírajícím se o pečlivou úvahu okolností konkrétního
případu komise. 121)
příkazu

117) Staub-Pisko II, str. 428, k § 9.
TýŽ pramen, str. 453; jinak ovšem, byl-li obstaratel povinnosti složiti komisní účet zproštěn (viz svrchu pozn. 77 a).
119) Použitelnost § 1014 obec. obč. zák. na nároky obstaratelovy
se podává již z hořejšího výkladu pod § 1, čÍs. 1-4; ostatně se v této
otázce přímo takto vyslovilo rozh. nejv. s. ze dne 11. června 1908, Rv.
V 1099/fl, Adler-Clem. sb. čís. 2769.
120) Sr. rozh. nejv. s. ze dne 13. ledna 1885, čÍs. 13.274, Adler-Clem.
sb. čís. 1190.
121) O tom, že o nutnosti a užitečnosti nákladu rozhoduje subjektivní nazírání obstaratele a nikoliv objektivní hlediska, sr. výklad
Scheyův na str. 649150; též Písko, str. 223/4.
118)
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V obchodu s cennými p'ápíry patří k takovým výloh~m
zejména kupní cena opatřených papírů, daň z c~nnych
papírů, .doho\dné, uspořád~eí I:0p12~t:k, atp. KUP~1 cena
ovšem může býti pozadovana Jen castlmu skutecne vynaloženou tedy po pl'ípadě nižší než limitovanou (čl. 372,
odst. 2 obeh. zák.) ;'22) v případech Is~~dajicí~h pO:d čl. 36~,
resp. § 370, odst. 2 obeh. zak. 122a ) pUJde ovsem Jen o nahradu limitované nižší ceny.
Jako !náklady, které musejí býti:oibst;amat,eli na;h!.a-,
ženy zákon výslovně uvádí též odškodnění z,a pouz:t~
skladiště a dopravní pro,středky obstara tele a Zia pracl
jeho personálu. Pro hankovn,í komisní ,ob chod má toto
podpůrné zákonné ustano::,em potud smyslu, ze --:- nehledíc k všeobecnému ust. cl. 290, resp. § 284 obch. zak. odůvodňuj:e ball'kéřův ,nárok na de:poisitní poplatek z pře
chodné úschovy v ikomi:si opatřenýchc,enných papír,ů, re~l?'
papínl konsignovaných; hodnota prace b.ankovlllch. Zrlzenců ,se zvláště neúčtuje, nýbrž se zahrnuje do provIse.
Pí'edmětem nároků na. náhradu nákladu mohou býti
též výl'oihy, jež ohstaratel učinil proto, a\~y d~~,stál záyaz;
kům vůči třetímu smluvníku; tak n.a pl'. prI prode]ove
komisi sem rnáležískutečný nákllad na lopatřeníz,?'O'ží,v kte;.é
:obstaratel ,sám dod1al třetímu Ismluvnlku, pOln~v(adz p~"l
JmzaV'~ třebas i neza.viněně ~. byl s dodámm komISního zboží v prodlení,123) dále náhrada škody, kteJ'ou ohstaTatel zlaprHvil třetímu následkem n~plnělllí .nebo ne~~řw.9;
ného plnění přik::tizatelorva 124) atp.; nak!a~y 1 nebez~~cl Prl:
pa:dné rozepře ,mezi obsta:ratelem a tretlm nelse prITolZene
v

v

př1k 1 azatelp5)

K užitečným nákliadům dlužn:o č:útati předevŠiÍm premie které ,obstaratel zaplatil zla pojištění zboží, byť k tomu
il1e~ěl příkazu, vylučuj:íJc 'o,yšem případy, kd~ pojištění byl9
přikaza:telem zakázáJno aJllebo bylo v pomeru k hodnote
zboží nepřiměřeně nízké a tedy neužÍ'tečné. )
Smlouva obstaratelská o sobě nezavazuje obstaratele,
aby na dotčené výlohy poskytl )?íi~a.zat,el.i z á.l oh '?-;. naopak mu musí přikazatel na pozad~m ,datl k dl3'pOSI~l ~o
statečné prostředky (§ 1014 obec. obc.zak.), po, pnpade pr~
vzíti dluhem částky uvěřené třetím smluvmkem (na pl'.
126

Totéž se nepřímo podává ,z § 378 uh. obch. zák., jemuž obdobný interpretační odst. 2 scházl.
122a) Viz výše výklad před pOZl1. 39. .
123) Sr. rozh. nejv. s.ze dne 20. prOSInce 1883, čÍs. 12.451, AdlerClem. sb. čís. 1115.
124) Sr. kur. rozh. čís. 425/1900.
125) Staub-Pisko II, str. 455, § ~:
126) Staub-Pisko II, str. 445/6; Grunhut, str. 251.

- - 122)
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kupní cenu při komisní koupi na úvěr) ;127) nebyl-li mu žádaný obnos přika2laitelem, poskytnut, může obsta:ratel, pře
vzavšÍ nákupní komisi, opatřené zboží prodati podle čl. 375
neho 366, odst. Z, resp. §§ 380, 372, odst. Z obch. záik., a tím
své nároky uspokojiti.
Závazek poskytil1:outi zálohu ovšem 'Obstaratele tehdy
stíhá, smluvil-li tak s přikazatelem, třeba jen mlčky (na
:př. převzetím příkazu, jejž jinak ani provésti nelze); avšak
I takto smluvně poskytnutých záloh nemůže obstaratel vymáhati žalobou ze zápůjčky, nýbrž má tu míst'O žaloba ze
smlouvy obstaratelské. 128 )
Zdůrazniti třeba, že obstaratel, nevyhradiv si smluvně
zástavního zajištění (krytí) pOSkytnutých záloh, zásadně l29 )
není oprávněn dodatečně je na přikazateli požadovati; pří
padně jest odkázán jedině na komisní zákonné zástavní
:r;>rávo (viz níže bod IV.). Proto důsledně, nebylo-li jinaké
umluvy, nemá obstaratel při komisním nákupu zboží na
lhůtu práva žádati na přikazateli jistotu, že zaplatí kupní
cenu v dané lhůtě, a naopak musí zboží přikazateli vYdati
aniž by tento byl povinen okamžitým zaplacením nebo dá~
ním jistoty; v takových případech nutno poměr stran tak
pojímati, jako by tu běželo o smluvený otevřený úvěr. l30 )
Hledíc k ustanovení odst. Z, čL 290, resp. § 284 obch.
zák., může si obstaratel i bez zvláštní úmluvy čítati ze založených částek ode dne, kdy je poskytl, úrok ve výši zákonem stanovené. lBI)
Nesmluvil-li obstaratel s přikazatelem dobu splatnosti
poskytnutých záloh, může jich splacení p'Ožadovati. jakmile
mu je lze prokázati vyúčtováním obchodu (arg'. čl. 3Z6.
§ 3Z7 obeh.zák.).
.

II.
Obstaratel má dále nárok na odměnu své n6mahy a
zodpovědnosti (čL 371, odst. Z. § 377, odst. Z obch. zák.).
Tato odměna (obyčejná provise) se obvykle odstuplluje

v

p't~o'centech

ceny komisního zboží, a to, není-li o výši

Staub-Pisko II, str. 454;5, §§ 2 a 3; Grunhut, str. 253 a další.
Sr. Schey, str. 49, pod lit. e). ':0) Jako výjimečný phpad, kdy obstaratel i bez úmluvy lnůže
zadatI o dodatečné krytí poskytnutých záloh, se uznává hrozí-li mu
v~hlede~. k finančllÍ.v?ituaci phkazatelově nebezpečí, ž~ poskytnuté
zalohy Jej trvale zabZl; sr. Grunhut, str. 383.
13U) <?l'~nhut, str. 257;8. I zde platí ovšem výjimka v předešl. pozn.
129 zmrnena.
131) O zákonn'é -míl'e úr'okovéviz pozn. 37 k § 4 tohoto spisu.
127)
128)

v.
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prO'CGllta. dohody, sazbou: která platí podle obchodních
zvyklostí v místě obstaratelova závodu 132 ) (čl. 290, §§ 377,
odst. Z a Z84 obch. zák.); kdyby snad takových zvyklosití
neibylo, :rozhodne soudce podle volné úvahy.
Při kompensaci příkazů má obstaratel nespoi['ně právo
na provisi od každého z obou přikazatelů.
Pro ten případ, že smlouva neurčuje, ve kterém stadiu
obchodu obstairateli vzniká nárok na provisi, platí podle
zákona z,a rozhodný okamžik, kdy "obchod byl p'roveden".
Toto nejasné rčení zákona zavdává podnět k nejrůzněj
šímu výkladu a svádí dokonce k názoru, že obsta,rateli pří
sluší provise vždy teprve až po s,plnění obchodu, a,č pří
padně měl podle příkazu obchod pouze sjednati, čili že
obstaratel se neodměňuje za výkon mu uložený, nýbrž za
výsledek obchodu. 1BB)
Podle mínění však, zastávaného Grunhutem 134) a pře
jatého Piskem,135) 'dlužno uznati, že obstai['atel může požadovati provisi, jakmile se dostavil výsledek očekávaný od
jeho činnosti, kterou obsah konkretního příkazu vymeZil;136) proto nabývá obstaratel nároku na provisi již sjednáním obchodu, byl-li pouze tímto úkonem pověřen, jindy
opět provedením posledního úkonu, který k přikázanému
obstarání náleží (na př. odesláním koupeného zboží, inkasem prodejní ceny, atp.).
Všeobecně se však uznává, že obstaratel sjednav obchod
má vždy nárok na provisi, sešlo-li sle splnění obchodu pro
zavinění přikazatele (na př. nedodal-li tento prodaného
zboží, anebo dodal-li je ve stavu, pro který třetí smluvník
může zapla.cení kupní ceny zdržovati, atp.),137) jailw naopak,
hledíc ke znění již cit. čl. 371, odst. 2, resp. § 377, odst. Z
obch. zák., se zásadně obstarateli odepírá nárok na provisi,
byl-li příkaz odvolán ještě před sjednáním obchodu; v posléz dotčeném případě se obstaratel nemůže d'Omáhati ani
poměrné pro vise podle § 10Z0 obec. obč. zák.
Ačkoli obchodu neprovedl, má obstaratel výjimečně
po zákonu nárok na provisi (t. zv. pro v i s i z a vyd á n í
z b o ž í, Auslieferungsprovision), vrací-li totiž na přik:a
zlaltelovu žádost zboží určené ke komisnímu prodeji; před
pokládá s,e vš,3Jk, že ke sjednárníobchodu nedo,šlo bez viny
Viz svrchu text souvislý s po zn. 32.
Sr. Staub-Pisko II, str. 456, §§ 11-13.
134) Grunhut, str. 264 a další.
135) Pisko, str. 224.
136) Viz svrchu § 17, odst. 5.
137) Sr. rozh. nejv. soudu ze dne 7. května 1875, čÍs. 2609, AdlerClem. sb. čís. 577; též Pisko, str. 224 a Staub-Pisko II, str. 456 téhož
judikátu se dOVOlávající.
132)

133)
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obs,taratelovy (zpravidla následkemo,dvolání příkazu) a že
takovou provisi uznávají obchodní zvyklosti platné v místě
jeho závodu (čL 371, odst. 2, půsl. věta, a skutkový podklad
případu jasněji naznačující § 377, .odst. 3 obch. zák.).
Obstarateli, převzavšímu podle dohody s přikazatelem
anebo podle místních zvyklostí záruku za třetího smluvníka,138) přísluší podle čl. 370, odst. 3, resp. § 377, odst. 2
obch. zák. zvláštní odměna za risiko s tím spojené, t. zv.
13 r,o v i s e za d e 1 - c r e der e (del-credere - Provision);
její výši, pokud ji strany nesmluvily, rovněž určují obchodní zvyklosti místa závodu obstaratelova.
Ovšem, jak se plievážně uznává,139) jest provise za de1credere ospravedlněna pouze tehdy, podstupuje-li obstaratel
skutečně risiko ztráty, čehož nebývá při obchodech z ručky
do ručky; má tudíž dotčená odměna právem místo jen při
obchodech na úvěr.
Poznamenati sluší, že obstaratel může si započítati
přiměřenou provisi i za realisací svého zákonného zástavního 139a) práva, jakož i práva úkojného, které mu podle
čl. 375, resp. § 380 obch. zák. přísluší. 140 )
III.
Obstarafel má profi přikazafeli nárok na wýhradu
škody :podle všeobecných zásad o závazcích k náhradě
škody;141) zpravidla tedy půjde o náhradu škody přika
zatelem zaviněné. Podle zákona (arg. § 1014 obecného obč.
zák.) ručí však přikazatel obstarateli zásadně i za náhodnou, s plněním příkazu souvislou škodu; takové ručení
přikazatelovo zřejmě předpokládá příčinnou souvislost
mezi škodou a příkazem, a jest tedy na přikazateli, aby
prokázal, že náhodná škoda by byla obstaratele postihla,
i kdyby nebyl příkazu převzal. 142 )
Viz výše výklad po pozn. 60.
Sr. Griinhut, str. 364 a násL s jehož vývody souhlasí StaubPísko II, na str. 452, § 7.
.
139 a ) Staub-Pisko II, str. 463, § ll.
140) Tento poznatek DenÍ v rozporu s rozh. nejv. soudu ze dne
19. pr08ince 1866, čÍs. 11.164, Adler-Clem. sb. čís. 106, neboť tento judikát upírá obstarateli, vykonavšímu úkojný prodej podle cit. zák.
ustanovení, toliko nárok na smluvenou prodejovou provisi (sr. StaubPisko II, str. 466, § 9).
141) O všeobecných zásadách ve příčině povinnosti k náhradě
škody bylo již v předešlém v:ýldadu pod § 4, II, lit. e) obšírně pojednáno.
142) Náhodnou škodu bez takovéto pi'íčinnó souvislosti vzešlou,
jak ji má na mysli § 1015 obec. obč. zák., nese vždy a zcela obstaratel, nebof jest zmocnčncem za úplatu; o podrobnostech řešení do138)
139)
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Cit. zákonné ustanovení jest normou dispositivní, tedy
aby risiko dotčené náhodné škody vzal
smluvně na se obstarateP43)

připouštějící,

IV.
Zákonné zástavni právo obstaratelovo (čl. 374, odst. 1,
379, .odst. 1 a odst. 2, věta druhá obch. zák.).
co
Komisní zboží slouží obstarateli i bez zástavní smlouvy
jako zástava pro určité jeho pohledávky za přikazat,elem;
stačí k tomu pouze tyto zákonem stanovené předpoklady:
1. existence určitě kvalifikované pohledávky obstaratelovy,
2. jeho disposiční moc nad zbožím.
Ad 1. K pohledávkám, pro které obstarateli přísluší ze
zákona zástavní právo, náleží především pohledávky s komisním zbožím s o li V i s 1 é, čili vzniklé z komisního poměru, na jehož podkladě se zboží dostalo do detence obstaratelovy; jsou to: nárok na náhradu nákladů na zboží
vynaložených, na splacení záloh a zápůj ček ve příčině
zboží poskytnutých, nárok na převzetí závazků (příp. smě
nečných) při obstarání zboží podstoupených, dále nárok na
provisi a, jak se též uznává,144) nárok na útraty vzešlé
~

uplatňováním dotčených nároků.

Zákonné zástavní právo obstaratelovo zajišťuje však
též veškeré pohledávky z běžného účtu (kontokorentu) v komisních obchodech, t. j. veškeré pohledávky z kontisnÍch
obchodů, které vznikají průběhem trvalého, na takové obchody se vztahujícího obchodního spojení;145) § 379 uh.
tčené, prakticky velmi obtížné
zmocněnce (obstaratele) a kdy

otázky, kdy škoda náhodná postihuje
zmocnitele (phkazatele), viz Grunhut,
str. 25b a. násL, Schey, str. 652 a násl.; též Stubenrauch II, str. 235. po zn.
3, kde se reprodukují známé Ungerovy v}Tvody z jeho spisu ,.Handeln
auf freh1de Gefahr"; sr. konečně též rozh. nejv. soudu ze dne 11. ledna
1881, G.-U.-W. sb. čís. 8245.
143) Sr. Schey, str. 655, podle jehož dalších vývodů možno takovou
úmluvu pokládati za mlčky sjednanou při úplatném mandátu, kdy
v úplatě se jaksi jeví zahrnutou pojišťovací premie za případnou
škodu z náhody; tento poznatek možno beze všeho vztáhnouti i na
komisi, jako odrůdu úplatného mandátu, a tedy usouditi, že phkazatel pravidelně neručí za škodu, která obstaratele náhodné postihla.
144) Arg. rozh. nejv. soudu ze dne 13. února 1883, čís. 1537, AdlerClem. sb. čís. 1067.
145) Sr. Pisko, str. 145. - Krajně spornou jest otázka, přiznává-li
zákon obstarateli zákonné zástavní právo pro takové pohledávky toliko tehdy, jsou-li vyúčtovány na t. zv. "vlastním kontokorentu", t. j.
v účtu dOkumentujícím obchodní spojení, kterému předcházela
smlouva kontokorentní, či stačí-li t. zv. "prostý běžný účet" neboli
"nevlastní kontokorent". Ani o obsahu dotčené smlouvy kontokorentní
není jednotného názoru; brzy se pojímá jako úmluva o vzájemném
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obch. zák. jde ještě dále, nebot' rozšiřuje zákonné zástavní
právo na pohledávky obstaratelovy z běžného účtu vůbec.
v těcht:o mezích se vztahuje zákonné zástavní právo obsta~
ratele 1 na nes o u v i s 1 é pohledávky.
Ad 2. Dále se nutně předpokládá že obstaratel má
komisní zboží ve své detenci anebo al~spoi'í ve své disposičnÍ moci. 146 )
Obstaratel proto zásadně ztrácí své zákonné zástavní
právo, jakmile pozbyl - a1' dobrovolně, at' proti své vůli _
d~tepc~ komi~~ího zboží. Důsledně též nemá žaloby o vydam zastavy;' ') byla-li mu detence komisního zboží na
němž lpí jeho ze zákona zajištěné pohledávky protiprávně
odl1ata;148) výjimkou z této zásady přiznává ~ 45 konk. ř.
a § 22 vyrovn. ř. nákupnímu obstarateli stí h a cíp r á v o
(Verfolgungsrecht), mocí jeho,ž může dosíci opětné detence
a tím zástavního práva na zboží, jež sice odeslal které
vš~k při zahájení konkursu neho vyrovnávacího' řízení
o Jmění přikazatelově ještě na místo určení nedošlo a se
nedostalo do rukou přikazatele nebo jeho zástupce- zástavní právo tu však znovu oživuje pouze pro pohledávky
se zbožím souvislé.14 9 )
O tom, co dlužno vyrozumívati komisním zbožím ve
s~lysl~ ~it. ~l. 374:; resp. § 379 'Úbch. zák., mínění se různí;
~re~azuJe :l~zor, ze, k ~ěmu :lálež~ toliko hOdnoty, jež ob~~al. ate1 m:;-ze r:okladatl za predmet přikázaného obchodu,
cl-ll se pozaduJe, aby tu existoval smluvní poměr obstaratelský, na jehož po~kladě se takové hodnoty dostaly
~o ruko~, obsta;:atelovych (na př. cenné papíry zaslané
, prode]mm pnkazem nebo papíry v komisi opatřené
a t. p.); nejsou tudíž komisním zbožím cenné papíry, jež
Poshoyěr;í jednotl~v:íTc,h ,pohledávek smluvních stran a o vvloučení
s~paratmh~ ~p.latnm:am takových pohledávek l)f~hem účetního ohdubí
brzy se uvadl Jako umluva o tom, že koncem účetní periody se pro:
ve~e ,úhrnné súčtov~n~ a vyrovn~ní dlužnických i věřitelských položek
kazde~o ze smluvmku, anebo Jako dohoda, že se koncem účetního
obdobl p!'ovede .n~vace o vzájemných pohledávkách a dluzích, atp.;
z P?dany~h. de!Il1IC kontokorentní,. smlo;.:rvy jasně vyniká jako její
chat ~kte!,lstlS~y zn~,k ~o~?da ~ vzaJemnem poskytování úvěru, čehož
u. "Pl osteho. uctu bCJ!leho . nem., (Sr. Griinh~t, str. 289 a další, StaubPlsko II, stl. 460 a ({ a nasl, Plsko 163 a nasL; též Schey, str. 374,5).
"~6) Disposiční moci nad zbožím neztrácí a tedy zákonného zást3::,n~ho pr~va na ně nepozbývá obstaratel, pro něhož zboží jest
u Jm;;!i? -y uschově; sr.{ S~au~-Pisko II; str., !55" § 10.
, ) zal?ba o vydam zastavy ma SVli] zaklad v existenci zástavvmho prava, pročež, zaniklo-li, nemá tato žaloba místa' sr. též
vpredu vyklad pod § 10, a, J.
'
148) Sr. Pisko, str. 146.
149) Sr. Pisko, str. 225.
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bylv obstarateli odevzdány do detence pro zam~Tšlenou,
a vš"ak neuskutečněnou komisi. 150 )
Hodnoty však, jež jednou již nabyly povahy komisního
zboží neztrácejí této vlastnosti, zanikne-li komisní poměr
odvoláním nebo výpovědí. 15l ) Rovněž ne.po.zbývají pov~hy
komisního zboží a nestávají se depositem. cenné paplry
v komisi koupené, když se obstaratel s přI:kazatelem do:
hodnul, že dotčené papíry podrží pro tohovto doč:=ts~ť;
, úschově" taková úmluva by pouze tehdy mela v zapetI
l~roměnu komisního zboží v depositum/ 52 ) kdyby přika
~atel hned po provedení příkazu - asamozře.imě též již
' cenu paplru.
, o 153)
předem zapravIl·k
upm
Aby přikazatel byl vlastníkem komisního zboží, není
pro vznik z~~on~ého zás~.av,ního právav ~~tno: ná~eží-l~
komisní zboZl nekomu ]lnemU, uplaÍllU] 1 se tu zasady
o bezelstném nabytí zástavního práva smluvního na věcech
zástavci nepatřících (arg. čl. 306; odst. 3,,§ .z99~ l?osl. o?-st;
obch. zák.) ;154) spornou jest ota.zka, sml-ll byh komlsnl
zboži vlastnictvím obstaratele. l55 )
Zákonné zástavní právo obstaratelovo má tytéž věcné
účinky jako zástavní právo smluvní; tak zejména přísluší
obstarateli v přikazatelově konkursu nebo vyrovnání
odlučovací a týž také nemusí připustiti exekuční
zájem zboží ve pros'pěch jiných věřitelů přikazatelových. 156 )
Rovněž J.l.cní rOlzdHu mezi oběma dotčenými druhy zástavních práv eo do způsO!bu realisace;157) přirozeně musí
obstaratel i při realisaci svého zástavního práva zákonného učiniti za;dost povinnostem, které mu komisní poměr
ukládá, musí tudíž postupovati s péčí řádného, kupc~ a
šetřiti zájmů přikazatele; proto se pokládá nephpustnym,
dal do nuceného prodeje více zboží, než toho vyžaduje
uspokojení. 158 )
L

•

----

Sr. Staub-Pisko n, str. 460/1, § 2; Grunhut (str. 295), napl'oti
tomu zahrnuje do zákonné zástavy obstaratelovy též zboží, zaslané
obstarateli, aby je pro odesílatele detinoval do pozdějšího udělení pří
kazu, byť by později s udělení příkazu sešlo.
li") Staub-Pisko II, str. 461.
152) Viz výše § 2, pozn. 3.
153) Grunhut, str. 295, pozn. 19.
154) O zásadách platných pro bezelstné nabytí smluvního zástavního práva se vykládá výše pod § 9, po pozn. 26.
1[,fo J Staub-Pisko (II, str. 461) dovozuje, že nikoliv; stejně Pisko,
str. 225; viz však pozn. 23 k § 9 tohoto spisu.
156) Sr. výše výklad v § 10 a I, odst. 2 a násl. bod V, poslední
a předposlední odstavec.
157.: Viz stať "Právo realisačnÍ" pojatou do předchozího výkladu
pod § 10.
158) Sr. Staub-Pisko II, str. 462}3.
11
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Obstaratel předchází svým, bezelstně nabytým zákonným zástavním právem zástavní práva na komisním zboží,
která byla dříve smluvně založena (arg. čl. 306, odst. 3,
§ 299, posl. odst. obch. zák.). Střetne-li se dotčené právo
obstaratelovo se zákonnými zástavními právy, která pří
p~dně ma témž zboží příslušejí zasilateli (čl. 382, § 388 cit.
zak.) nebo povozníkovi (čl. 409, § 411 cit. zák.), určuje zás~:i,a ve čl. 411, resp. § 413 téhož zákona vyslovená pro
pnpad, že zástava nestačí k úhradě všech na ní lpějících
pohle~dávek, ten pořad, že se především uspokojují nároky
na nahradu dopravních výloh, při čemž takové nároky,
kryté později vzniklým zástavním právem, mají přednost
před oněmi, jež jsou zajištěny zástavním právem starším'
teprve potom přichází řada na nároky na za\placení zálol~
na zboží poskytnutých, zde se však uplatňuje normální
princip časové priority zástavních práv,159) a tedy mladší
právo ustupujesta!l'šímu. 160 )

V.
Přednostní úkojné právo na pohledávkách za třetím
smluvníkem (čl. 374,OIdst. 2, § 379, odst. 2, větla d:ruhá obch
zák:) p~ísluší ohstaraterli pro tytéž pohledávky, pro kteit,é
vzn!ká)e~o zákoI11:;é z~stav~ívprávo (,:"Íz :ýše bod IV, ad 1);
dotcene predno,stm pravo bere za sve, Jakmile obstaratel
pohledávku přika,zateli postoupil (cedoval\.
,Předmětem přednostního úkojného práva obstaratelova jsou tedy jeho vlastní pohledávky za třetím smluvníkem, které má podle smlouvy postoupiti přikazateli
které v~ak již před postupem platí za pohledávky přika~
zatele (cl. 368, § 374 ohch. zák.).
Dotčené přednostní úkojné právo má tudíž ten výzl~am, žeo~st!1ratel jedn,ak může odepírati postup pohledavek za tretIm smluvmkem, dokud nejsou jeho vlastní
vyse naznacene naroky usprokojeny, jednak že může pohledávky takové vybrati az vyhrané částky se učiniti zaplacena; kdyby pohledávka za třetím sna:d měla za před, v

v"

,

Viz výše výklad pod § 11, pi'ed pozn. 14.
Pro úplné vyčerpání látky o pořadí zákonných zástavních
pI'~,v, třeba se. z~ínit~" že ,zástavní právo phslušející ze zákona vere]nym skladlstlm, zrIzenym podle zákona ze dne 28. dubna 1889
čís. 64 ř. z., má vždy přednoi't pI'ed právem povozníka, zasiílateJ~
a obstaratele, couvajíc toliko před zástavním právem pro určité
veřejné dá:vky (sr. § 28 cit. zák. na rozdíl od § 438 uh. obch. zák.);
obme~u]e-lI ,se hlavní text p~uze na výklad priority zákonných zástavn~~~ prav .:podle obell. zak., rO,zhoduje ta okolnost, že veřejná
skladlste nema]l pro obchod s cennymi papíry významu.
159)

160)

v
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mět dodání komisního zboží, nabývá obstarateL vybrav
takovou pohledávku, zákonného zást&vního práva na dodaném zboží a po případě též je múže podle čl. 375 obch.
zák., prodati.
.

VI.

Právo prodeje komisního
pí'ikazatele má obstaratel:

zboží

bez ohledu na

vůli

a) podle čl. 375 obch. zák. (t.zv. p r á v o ú k o .i n é h o
d e .i e, Befriedigung,sverkauf) 161) za předpokladu, že
přikazatel jest v prodlení se splněním obstaratelových
nátl',oků, výše pod bÚldem IV, ad 1) uvedených; ve příčině
komisního zboží se stejně jako při zákonném zástavním
právu vyžaduje, 8Jby obstaratel měl zboží ve své detenci
(disposiční moci), neškodí však, je-li toto zboží vlastnictvím ohstaratele.162 )
Právo úkojného prodeje zaručuje obstarateli postavení
oddělného věřitele, pročež ani konkurs, ani vyrovnávací
řízení o jmění přikazatelově nevylučují provedení prodeje. 163 )
pr

10

Hledíc k tomu, že se cit. čl. 375 obcll. zák. odvolává na
310 téhož zák., platí pro úkojný prodej tytéž zásady,
kte!ré záklOn sr1:,ano\ví pro re,alisaci zástavního práva, zříze
ného písemnou smlouvou mezi kupci pro pohledávky
z oboustranných obchodů;164) není tedy zapotřebí zástavní
ža,loby, nýbrž sta.čí, os!vědčí-li obstaratel soudu, že má pohledávku z komisního obchodu a že zboží, o jehož prodej
žádá, jest zbožím komisním. 165 )
čL

161) Obdobný § 380 uh. obch. zák. se zde necituje, poněvadž
dlužno toto ustanovení pojímati jako normu, která pouze doplňuje
předchozí § 379 téhož zák., určujíc, jakým způsobem se zákonné zástavni právo obstarateli propůjčené realisuje (arg. text "ze zástavních piedmětů" v § 380 použitý). Mnohdy se týž smysl pHkládá též
cl. 375 obch. zák., tedy se toto ustanovení vykládá jako doplněk
čl. 374; v nové literatuře však převládá názor, že v čL 375 běží o samostatné, svérázně podmíněné úkojné právo, jež má hlavně význam
v pi~ípadech, kdy komisní zboží jest ještě vlastnictvím obstarateloo
v)rm, a kdy tedy není pojmově schopno, aby bylo předmětem jeho
zástavmho práva (viz výklad u Staub-Piska II, str. 464/5; sr. též
Písko, str. 225).
162) Staub-Pisko II, str. 465.
163) Sr. Pisko, str. 147.
164) Viz čast(~ji cit. stať "Právo realisační" (výše § 10 a) V).
165) Sr. rozll. nejv. soudu ze dne 4. listopadu 1897, čís. 13.297,
Adler-Clem. sb. čís. 1979.
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Při výkonu práva úkojného prodeje musí ovšem obstaratel dbáti zájmů přikazatelových a jednati s péčí řád
ného kupce; jinak zodpovídá za škodu, kterou porušením
Ťecht,o rsmluvních povinností pHkazateli způsobil.
Pro obstaratelský obchod Bankovního úřadu ministerstva financí (Národní banky Československé) nemají
tyto všeobecné zásady o podmínkách, za kterých právo
úkojného prodeje vzniká, a o způsobu, jakým se toto právo
realisuje, významu se zřetelem na privilegium, jež tomuto
ústavu přiznává ustanovelíí § 6 vlád. nař. ze dne 12. květ
na 1919, čís. 246 Sb. z. a n. (resp. § 65 zák. ze dne 14. dubna
1920, čÍs. 347 Sb. z. a n.); podle tohoto privilegia totiž může
jmenovaný ústav na podkladě detence, v dobré víře z jakýchkoliv důvodů nabyté, uspokojiti své pohledávky jakéhokoliv druhu provedením úkojného prodeje v jakékoliv
formě i bez soudní intervence.
b) podle čl. 365, odst. 3 a čL 366, odst. 1, resp. § 371,
odst. 1 a § 372, odst. 1 obch. zák. (p r á vo 110 U ZO v éh o .
pro dej e, Notverkauf), je-li komisní zboží ohroženo znehodnocením (cenov)" pokles nestačí!) a nelze-li dOrski včas
příslušných instrukcI od přikazatele; za těchto předpo
kladů jest obstaratel ostatně k takovému prodeji i povinen (srov. výše A VIII).
Na rozdíl iod úkojného prode.ie nesmí obstaratel sáhnouti k nouzovému prodeji výhradně ve vlastním zájmu/ G6 ) může však zboží prodati i bez spolupůsobení
soudu, jsa toliko vázárll formami předepsanými ve čl. 343,
resp. § 347 obell. zák. (veřejným prodejem, prodejem pod
rukou pak jedině u zboží bursovní nebo tržní ceny a jen
prostřednictvím osoby k tomu oprávněné).
Jistým druhem nouzového prodeje jest též svémocný
prodej komisního zboží podle čl. 363, resp. ~. 370, odst. 1
obch.zák. (viz výše výklad pod A III /3).
c) podle čl. 366, odst. 1 a 2, resp. § 372, odst. 1 a 2 obch.
zák. (p r á v o
s v b o z va c í h o p rod e .i e, Befreiungsverkauf), otálí-li přikazatel s udělením patřičné
instrukce, ač mu obstaratel oznámil, že zboží jest ohroženo
znehodnocením (cenový pokles nestačí!); dále sem náleží
připlaid, kdy přika.z.ateJ prodJévá s převzetímzbožU 67 )
V po'sléz rdroiče:ném přfpadě jde sice výrazně o uplatnění vlra,stnírh zájmu ,obstaraiel,ových, avšak rani tu ThesmÍ
ohstaratlel pustiti se zřetele 'svých povÍnnoístí smluvních a

tudíž musí voliti v?úhu . a m~sto prodeje, jak se to 8\1'OV-náváse zájmem pnkazatelovym.
Prodej osyobozovací se provádí v těchže formách jakO'
prodej z nouze.
.
. . .
Ad a) - cl: Provedl-ll ohstaratelsvemo,cny pI'lorde] komisního zboží, aniž pro to bylo zákonných pře~poklad.ů,
zejména pal{, nešetřil-li před'eps'a~.ých ZPŮ8'~~U ~~oideJe..;
jest zavá'zán ~řikaziate~i náhr,~.dou. skody. a t~z 1?~lpadne
nemusí prodeje uznatl;lG8) pn sve:nocn~m p:?de.ll podl~
ČL 363, resp. § 370, odst. 1 obch. zak. vsak prikaJzatell ma
nejvýš nárok 'lm ro~díl v ceně.

° °

°

Sr. Staub-Pisko II, stl'. 441, § 10 a str. 442, § 1.
přikládati zákonné dikci v cit.
odJst. 2 (\sr. Staub~PIsko II, ",tl'. 443, § 2).
166)

1"

i) Tento smysl dlužno

čl.

366,

VII.

Zákonné zadržovací (retenční) právo obstaratele zaldádá se na všeobe.cných předpisech prálvních, 10 nichž
.. 10 již výše (§ 4, III e) zevrybpě po)erdnáno; s~a~í ,t~?íž
stručný přehled d'otycn:r ch zasaid a nIRvazam JIch
na poměr ,ohstara,telský.
Kupecké právo zadrž'Oiyací (Čl: 313-316, §§ v309. a, 310
zák.) oprravňuje obstara~el.e Jedna.k. kzaldr';;0:yam komÍsníhozbiQiží až dio uspokojenI, Jednak Jej rop~avnuJe k 'pro~
tohoito zboží a k svém,o,cnému se uspOlkoi]enÍ :ce strzepe,
přirkazatel může pirodej, který ovšem s.e pro'Vadl
toliko ~a :s.polupůsoibení soudu, odvrátiti tím, že dá ohstajinou jistotu.
Obstaratel má dotčená oprávnění zásadně jen tehdy,
L má-li komirsnÍ zhoží v deternci, 2. není-li vázán povinností
z,působem s ním disponovati, a 3. byl-li příkaz:ateI
v době vzniku z·adržo'Vlacího, práva vliastni:kem tohoto
169
CIO do dalších podmÍinrek ) dlužno 11ozlišovwti:
a) P,oidle zrusad převzatého rlak o UiS k é vh O> p.ráv,a ~čl.
313 a 314 ,ohch.zárk.) může ohstaratel uplatnrOva,tl Zladrzovací právo jen pr'o,ti přikazateli, který jest sám kupcem;
pohledávka, pro kterou se komisní zboží zadržuje, nemusí
sice býti druhu, svrchu pod IV, ad 1 uvedeného, za to
VŠia:k se vyžaduje, aby vznikla z dvoustra:nnéh1o, obchodu
a byla spLatnou.
--16') Sr. Staub-Pisko II, str. 440, § 6; str. 441, § 11; str. 443, § 3
a str. 466, § 5.
,
'k

16&) Všeobecnou
podmínkou vzniku retenčnlho prava upeckého jest též, že věřitel nabyl dete~.ce zadr~ovan~ v~ci s v~~í dlužníka; splnění tohoto předpokladu pn retencI komlsn.lh,o zbo,z:l obstaratelem jest, jak povaha věci to s sebou nese, ~amozl'eJmostl a proto
se o této podmínce nečiní v hlavním textu zmmky.
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pohledávky není třeba a též požadavek,
nebyl vázán povinn:ostí k určité diisposid,
ise přika\zatel nejistým ,dlužníkem.
komisn:Lm oibchodu bankovním scházívwií
t.ačasté řečené předpoklady, zejména nebývá přikazatel
kupcem a neběžÍvá o pohledávky z d'voustranných obchodů; v těchtlo případech zůstává tudíž baJl1kéř ,odkázán na
retenční právo podle § 471 obec. obč. zák., které jej opraiVňu}e toliko ,k z:~držeiIlí (niko:li k pmdeji) cenných papírů
do té doby, dokud jej přikazatel neuspoikojínebo ne'pojistí
věcnou jilstotou; dále }est ohsta!natel v té nevÝ-:ho1dě, že
může zadržovlati jen pro, pohledávky [).ia náhradu náklladu
na komi'sní zboží vynalolženého a pro, náhr,adu škody tímto
zboží:m způsobené.
Takové oibmezení však nepl1atí pro úvěrní ústavy pod
státn:úm dozorem, nehof :specielní předpi,s čL III. min. nař.
ze dne 28. října 1865, čís. 110 ř. ·Z. j:im propůjčuje kupecké
retenční práv1o, nad to ještě v jich pI'lO!spěch 00' dolpodmínek značně zmírnene; toto právo jim tOitiŽ pHsluší
i protinekupci, i pro pohledávky, které nevznikly
z obchoidu.
b) U her s k é právo (§ 309 obch. zák.) jest proti všeobecn)-m záls,adám rrukouského práva potud lib eirálnější, že
v580becrně píipou&tí retenční právo 'i proti nekupcům, vyžadujíc toliko, aby pohledávka, pro kterou se zadržuje,
byla r1ospě:láa vznikla z obchodu, byť jen jednolstranného.
V př-]Ípaidě, že se přik1azatel stal nejistým dlužníkem,
může ohstlaratel zadržovati komls'l1ízhoží a případně je
dáti zpeněžiti podle těchž,e zásad, které stanolvÍ právo
rak'ouské.

Příležitost k výkonu kompensačního právla~,Búbsta
rateli zejména tehdy naskytá, vybéře-li peněžní pohledávku za třetím smluvníkem na podkl~dě přednostního
práva které mu na takové pohledávky podle čl. 374,
odst.
resp. § 379, odst. 2 obch. zák. příslušP70) (viz svrchu
po,d V.).

Splatnosti
aby obstm'atel
odp~dá, istal-li
V běžném

,'UL
Kompensační právo obstaratele
se o!pírá:o všeoibecná
usta,noV'enÍ §§ 1438-1443 obec. obě. zák.; upaid'l1ul-li př.i
k'wz;atel v k'onrkuTs, nebo bylo-li o jeho jmění ziahájen!O vy.r:OV1náv!~cí řízení, může ,ohstaratel uspokojiti ,své pro'Upohledávky za ním zla podmínek, které určují §§ 19 a 20
konk. ř. a vyTovn. ř., resp. §§ 38-41 uh. konk. ř..a § 35 úh.
vy:J'ovn. ř.
Pvo poměr !Obst:ar,wtelský nevyk1azují uvedené vŠ8io!becné předpÍísy zvláštnítch výjimek, tak zejména neplatí obmezuj:í:cí ustanolV'ení § 1440 obec. olbč. zák., o němž ,se Is,tala
zmínk'a ve výkladu kompensaoní'ho práva uSlchovate:lova
{viz výše § 4 III e).

2,

IX.

Za jistých předpokladů může ,obstaraltel vykonati
též t. z:v. p r á v ,o s a m o VIS tup u; :O tom se pojednává
nÍŽe v § 21.
§ 20.

o

zániku obstaratelského

poměru.

Obchodní zákon neřeší otázky, z,e kterých důvodů poohS!taratelský zaniká; rozhodují tudÍ'ž po této stránce
všeobecné právní zásady,zejmén!a pak podpůflná ustanove'l1.Í §§ 1020 a ná,sJ. ,obec. zák., stano,vící zvláštní dův'o:dy
zániku poměru mandátního.. i )
Zanikílle-li smluvní poměr, má t,O p!Ouze za následek
že nemohou vzniknouti lliovésmluvní nároky; dříve však
vzniklé,smluvnÍ nároky (na př. na náhr,adu náJkl,a'dů uebo
na vydání cenných papÍi1'ů k příkazu koupených, ,atp.) na.,
dále t1rvají a mohou býti uplatňtovámyž,a1,0Ibami ze ,smlouvy,
jako nworpak není vyloučeno, že poměr smluvní ještě trvá,
ač nál'okyz něho vze'šlé jlsou zrušeny. Nutniosi totiždiobře
uvědomiti, že jednotlivé smluvní nár·oky zanik:ají samostatně aI1Jeodvi!Sle podle všeolbecných zásad' §§ 1412 ,a násL
obec. obč. zák. (zapl\a;yením, otďpolčtenÍm, odř'eknut:úm, promlčením, wtp.).2)
Obmezujkesvou úvahuI1Jazánik to,liiko, sml10uvy o:bstaratelské, diospíváme k těmto, pQ!znat!kům:
1. Poměr ohstalr'atelský při:ro!zeně zaniká úp 1 n Ý m
provedením příkazu, čímž účel ,smluvní - "obstarání o,bchodu" - dlo'chází 'svého 'splnění la se vyčerpává,
taikže nadále nemůže býti podnětem ,alni pI'ávn:Í!m poď
klmdem prO' vZJnlk d:alšÍJch smluvních nál~oků.3)

měr

170) Sr. Staub-Pisko II, str. 463, § 12-14.
i) Grunhut, str. 468; Staub-Pisko II, str. 423, § 12.
2) Sr. Schey, str. 672 a násl.
3) TýŽ 1)ramen, str. 675/6.

2. Opačným. přirozeným důvodem zániku obstaratelského poměru jest ne m o ž n o st pro v é s tip ř í k a z.
Ovšem pouze při nemožnosti absolutní, t. j. překážce
fysické,4) nebo 'p;rávní,5) pro kterou nebylo lze nižádným
způsobem a nikým jiným obchod obstarati, jest obstaratel
prost povinnosti nahraditi škodu, kterou přika:zatel tím
utrpěl, že jeho příkaz nebyl proveden; arciť ani taková pře
kážka obstaratele neomlouvá, jestliže ji sám svou vinou
přivodil.°)

3. Smlouva obstaratelská se samozřejmě končí též
upl y n u tím č a s u, na který byla sjednána, dále s p lně ním
pod mí n ky r o z vaz o v a c í (resolutivní)7)
anebo nes pln ě ním pod m í n k y o d k 1 á d a c í (suspensiv,ní) .8)
4. Poměr obstaratelský může dále zaniknouti "n e p r avou n o v a c í" (proměnou dluhu) ;9) strany se nejčastěji
dohodnou na proměně poměru komisního v poměr depositní, čímž obstaratel se stává uschovatelem; jindy opět
může smlouva komisní přejíti ve smlouvu trhovou tím, že
přikazatel prodá obstarateli zboží, jež mu tento podle pří
kazu opatřil a ještě neodevzdal.
Jako zvláštní důvody, které ruší mandátní a tedy též
komisní l?oměr, obec. obč. zákoník uvádí:
5. O d vol á n í pří k a z u (\Viderruf, § 1020 obec. obč.
zák.).
Přikazatel má právo, smluvní poměr s obstaratelem
kdykoliv zrušiti odvoláním příkazu, byť by se byl toho
práva smluvně vzdal anebo připustil jeho obmezení (lhů
tou, podmínkami); 10) v tomto případě přísluší oivšem obstarateli nárok na náhradu škody, kterou předčasným rozvá,zá!ním sml,ouvy utrpěl.
P,ro OldvOllánÍ příka;zu neptatí z,vláštní fO'l.,,:ma, a tedy
stačí, projeví-li přikazatel vůli poměr smluvilÍ zrušiti,
ústně nebo dokonce mlčky.H)
4) Na

peno.

př.

náhodná zkáza zboží, jež
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mělo

býti obstaratelem kou-

5) Na př. vyloučení zboží, jež mělo býti podle příkazu opatřeno,
z právního obchodu.
6) Sr. Grunhut, str. 390/2; též Schey, str. 677; viz též výklad
v § 19, před pozn. 69.
7) Příklad resolutivně podmíněného příkazu: "Kupujte akcie
X, dokud neseženete majoritu."
8) Takto podmíněn jest na př. příkaz: "Kupte státní půjčku,
Je-li pravdivou zpráva o zahraniční půjčce".
9) Viz výše pozn. 3 k § 2.
iO) Sr. Grunhut, str. 369, pozn. 2.
U) Odvolání "mlčky" může záležeti na pi". v tom, že při kazatel
udělí týž specielní pNkaz k provedení jinému obstarateli (Schey,

Odvolání příkazu j<est však jen tehdy účinné, nabyl-li
o něm OIbstara;,tel vědoIDosti v okamžiku, kdy přikázaný (l1Jchod nebyl ještě sjednán12 ); na tom, že přika,zatele ještě
nedošlo sdělení o provedení přikazu, při normálním komisním poměru vůbec nezáleží.l3)
Odv,olání ruší arciť ,smluvní poměr jen pro budoucno
(pro futuro); obstarateli tudíž z;Istívaj~. z~c~ován~ již
vzniklé nároky na náhradu nutnych a uZltecnych nakla-'
dŮ,14) případně na nálll:adu ško~y, kt~rou ~bstará~~il1iml~)
obchodu utrpěl; tyto naroky ovsem zasadne mU~le]l ~IOUV~
seti s činností, kterou obstaratel rozvinul v mezldobl, t. J.
před tím, než zvědělo odvolání,16) ~ili d? ?kamžiku, kdy
smluvní poměr následkem odvolal1l zamka.
Zrušení smlouvy však nenastává vždy již řečeným okamžikem' takovou odchylku působí předpis § 1025 obec.
obč. zák., z něhož pro obstaratele vyplývá povim!-osvt: ab~
i přes odvolání d;bal zájmu přika:zatele a pro1to zalezl!?sh,
jež nesnesou odkla,du, dále ohstarával, doku~ m:Uy'prl~a2')a;,tel nedá jiných instrukcí, anebo dokud tos~m pn !laležiité péči uznává vhoi<linýmY) J~st ne,s;POil"l1!?, zey ~i~ !e~h~o
předlpoklaJdů smluvnípom~r i p2-'.es ~anou v'yp:ov~~ Jeste nejaký čas dále trvá, takže pres ucmne odvo,l~l1l pnk:;.-zu mohou nově vzejíti vzájemné nároky smluvl1l; .hlavne ~o ~:U:
dou opět náhradní nároky ob~taratele, a SIce, s?UV}~eJIcl
s obstaráváním obchodu po te, kdy o odvolal1l prlkazu
zvěděl.

Nároku na provisi však obstaratel v případech, kdy
se smlouva odvoláním ruší, po zákonu zásadně nemá, zcela
přirozeně, poněvadž tento nárok vzniká teprve úplným
provedením př1k.azu; pouze za jistých předpokladů může
žádati na přikazateli provisi za vydání zbožU8)
str.
: přihlížejíc k okolnostem případu, by ostatně mohla b)'ti
takovým způsobem odvolána komise tím, že by přikazatel,pojm,enoval
určitého substituta maje v úmyslu obstaratele ze smluvmho zavazku
vybaviti (sr. SChey, str. 679 a 606). Odvolání dlužno spatřovati též
v žalobě proti obstarateli o vrácení zbOŽÍ, jež mu bylo dáno do
prodejové komise.
12) Popírá-li obstaratel ucmnost odvolam pnkazu, musl.. vestl
průkaz, že již dříve, než je obdržel, byl příkaz proveden (Grunhut,
str. 375).
.
13\ Viz Staub-Pisko II
str. 424. O výjimce z tohoto praVIdla,
platné' vzhledem k ustanov'ení čl. 377, resp. § 382 obch .. zák. :pro
případy provedení pHkazu samovstupem obstaratele, VIZ v nasl.
§ 21, IV.
H) Grunhut, str. 375.
15) Sr. Schey, str. 683, pozn. 20.
i6) TýŽ pramen, str. 683.
i7) TýŽ pramen, str. 684.
18) Viz výklad pod § 19 B II.

'v:
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6. Stejně jako přikazatel má i obstaratel pirávo kdykoliv zrušiti smluvní poměr jednostranným též zvláštní
iformy n..evy~aclujícím projevem, pro kterfr 'zákon (§ 1021
obec. obc. zak.) volí výraz v Ý p o věd' (Aufkundigung).
Rovněž práva na výpověd' nelze smluvně ani vyloučiti
a~i obmeziti; dá-li však obstaratel proti převzatému smluv~
mmu závazku výpověď, zodpovídá arcH' za porušeni
smlouvy.

~;č ani ~bstara~el, takov~ho smluvního závazku !nepře
vzavsI, nema ve vykonu prava na jednostranné zrušení
smJouvy té volnosti jako přikazatel, nebot' nemá-li býti
prav ze škody tím - byť bez vlastní vin y 19) - způsobené
musí míti pro výpověd' spravedlivý. důvod, což v případě
sporu musí prokázati;20) za takový důvod uznává zákon
"nepředvídatelnou a nevyhnutelnou překážku", tedy okoln~st nastavší bez vůle i viny obstaratelovy;21) spravedlivym důvodem výpovědi může býti na př. též protismluvní
zachoyáni se přikazratele wnebo nepředvídatelná nelschopnost Jeh'Ú dMi iohstar8Jteli náležitou úhradu.22)
~ovinnost věrnosti a náležité péče ukládá obstarateli
aby 1 p.o dané výpovědi učinil neodkladná opatření jichŽ
vyzadu]e přikazatelův zájem (arg. § 1025 cit. zák.). '
Zcela obdobně, jako jsme poznali při zrušení smlouvy
odvoláním, působí výpověd' též jen pro budoucno a sic'8
o~amži!tem, k~y, přikazatel o ní zvěděl;23) ani VÝP'ovědí2 4)
zas~~n<: n~zam~a obsotaratelův nárok na náhradu nutných
a uZlt;cnych nakladu, resp. nárok na náhraduškoldy a
tyto naroky se případně rozšiřují i na činnost v níž m~sil
po výpovědi v zájmu přikazatelově pokračova:ti.
Co bylo řečeno o nároku na provisi v případě odvolání
přikazu, platí i pro případy zrušení smlouvy výpovědí.
7. Slmlouva obstal'atelská se ruší též li v a.l e ním
k 10 n k u r s u na jm.ění přikazate,le neho obsta;rateile (,aa'g.
§ 1024 obec.obč. zák.).25)
. 1:) Běž.í zde ? ručení výsledkové. a nikoliv o ručení za škodu
zavmenou, Jak zdurazúuje Schey (str. 693).
20) Sr. SChey, str. 692, pozn. 00.
21) Grunhut, str. 379.
22) Viz Schey, str. 692, pozn. 59; též Grunhut str. 382.
23) Schey, str.694~
,
. . 24). Rozu:ní s:' že náhradní nároky obstaratelovy může odůvod
lUh tolIk? vypoveď "spravedlivá", kdy tudíž sejde s provedení pří
kazu2 _z duvodu ob~taratelem nezaviněného (sr. Pisko, str. 224).
• 0) .Us!an?velU § 1024 se nevztahuje toliko na smlouvu zmocúov,acI, nybrz tez na smluvní poměr z pHkazu, jeví se tudíž ust. § 26
odst. 1 konk. ř. zbytečným, jak přesvědčive se dokládá v Návrhu'
subkomitétu" (dr. Krčmáj'» na str. 207-8.
"
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Uznává se .že i v tom případě, kdy smlouva zanikla
úpadkem přik~zatelovým, má obstaratel povinnost vésti
neodkladné věci s příkazemsiOuvislé dále potud, pokud konkursní správa nic jiného nezařídila nebo zaříditi nemohla;
táž povinnost stíhá konkursní správu, u:raldl-li v konkurs
obstara teI.26)
8. Při otázce, pokud z á n i k o s o b n o s tip ř i k a~
z a tel o v y (smrtí, z,rušením) ruší obstaratelskou smlouvu,
dlužno rozeznávati:
a) N e n í-I i při k a z a t e 1 k u P c e m, resp. )e-li kup~
eem leč příkazu neudělil v provozu svého podmku, platl
přerelpis § 1022obec.obč. zák.; podle prin:ipu v,to':;r:to pia!rag,rafu vy.sloveného s!mlouvla ohstaratelska smrtl.prlkaz,a,tele
zpravtd,la Ise ruší; nedá-li se vš.8Jk započrutý. obchod b~z
zřejmé újmy 'dědiců pře~mšiti, aiI1eho bylo-li Ismiluveno, z~
komise se proivede i v připaidě úmrtí přikaza:t.e,}ova, ma
obstall~atel právo i povinnost příkaz úplně pl~ovésti a pří
pa;dně dále jednati v dc:chu j~ž zmí.něné~o § 10~? cit. zák.
Táž zásada obdohne platI, zanikne-h - prIpa,d krOlnkUil.'SIU ,o,všem vyj:íJmajíc vlastnosti kupce n.emající~r~
mard'l1á olsoba která udělila příkaz (a:rg. § 1023 CIt. zak.);
podle okolll1;o,~tí přípaidu lze někdy obstal'a;teli počítati s v~1í
orgánů IbaJwvé ols!oiby aby v provedeni. přikazu se polkrar:ovalo tak zejména při prOdejní komi!si, nebot' tu jest zřejmě
žádo'ucím, aby jmění přikazate1e bylo zpeněženo.
b) Pro případy, žepřikazatel jest kupcem
(třeba neúplného práva)27) a příkaz udělil v provozu sv~ho
podniku, platí opáčná zásada čl. 29?, resp. §v~89 ~bch. zak.;
zemře-li přikazatel, smlouva se tlm nerusl, lec by se ze
Slmlouvy anebo z okolností případu pordáv,alopak; totéž
platí při zrušení hromadné, vlastnost kupce mající osoby,
jež příkaz udělila.
. ,.
KJdyby došlo výjimečně k zániku smlouvy, mUSl 1 zde
obstaratel dbáti známého ustanovení § 1025 obec. obč. zák.
9. Z á n i k o s o b n o s t i o b s tar a tel o v y (smrtí,
zrušením).
a) Podle zákona má smrt obstaratelova vzápětí .zJ'ušenÍ
smlouvy (arg. § 1022 obec. oLbč. zák.),
.
Tato 'záISiUJda. má Orvšem jen potud pl atl)Dsit , p'Úkudne'lz€
souditi na jinakou vůli přikrazratelovu. Že by odpCÍlv:ÍJdalo
vůli přik1azatelově, aby 'slmlouva zalnikl1asmrtí ,obsiJaratel.e,
20) Tomuto právnímu pi>esvědčení hoví dopln:ěná stylisace § 1025
osnovy obč. zák. pro Čsl. rep. (viz pnivě cit. srlis na str. 60a s tím
souvislý výklad tamže na str. 209).
27) Staub-Pisko II, str. 93.
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možno souditi .~en za zcela mimořádných okolností; tak
iom~ ?u~e tolIKO tehdy, byl-li ohstarateI zřejmě pověřen

,'()~ISl Jen~'S '?hle.dem ~i~ ,sy,?u osobní individualitu/S)
anebo ~r'0:V0iL,oval-h kml1l,sIlOnal'stvÍ výlučně o'sobně (bez
pomocnlku).
. Zpravi,iUa tedy nezianikne ,smlouva' zemře-ll' 11'aJ'l'tel
fIrmy
~
,- a pr~J'd-~~ l'1 tato na jiného, nebot' při
rozumném výk}a'9~ pI1~~1 prllm~ ~a yudělený firmě;a t'a pře,ce dále exis~uJ~, ~otez, sa~'O~re!Jme platí, přešIla-li firrma obstaratelova
na, J1neho Jedrn:Ql1lm mezi živými.
, Pře~"ál~í:li ;~bslta,rat~l svou firmu anebo ruší, jest 0vmen U~1l:1tI r,:l?ka~at~h o tom sdělení, a není-li nebezP~čí
v prodlen!; y'y~a,ct,atIv-sl ;Od, n~ho in'strlikd, jak má s přfka
~en:- na,l'oIZltI, yakv predam fIrmy, tak její dobrovolné zrusem neJ!~'Ů'1!- o,v~OIbe spravedlivými důvody výpovědi pročež
n~od,v.o!a-lI pI1kazatel na zmíněné sdělení -svého přík,azu'
zustava ,ob:staratel zavázán pro'vésti příkaz.
'
"
b) J~~h obstaratelem hroil1l'adná 29 ) iQis,oba zrušením jeJJm - pnpady konkursu vyjímajíc - ruší~e též smliouv~
obstara'te}ská, (}0~3 'obec. obč. zák.).
<t
_ v. Vyro'zumlva-ll se "zrušením" hrom1a,dmé o!siob'" o,k"'m zlk kdy zp ,vv
,.
J
v
_. _ 30\
" a
enezene
leno
' _v,
I'
vJmem' bylo me'ZÍ účastník"J l'oz-de
'
,~ , , / v ' u-yazl- ~,s~, ze, tomuto zpeněžení předchází likvida~m ~lzeJ?-,I, maJ~cl za ucel veškeré obchodní věci vypořá
datI, ~YVl1p k?m~sil1í phkazy ještě pi'ed řečeným okanlži~en~ u~l;~e ~ltr~vldovány, a t~dy, zanikwii úplným piroveen:~. \ HZ v} se P~d. 1) ; zrusem hroma,dné osoby nemá
tUldlZ )aJ,:o Idu,:old zamku ohstaratelského: poměru valrného
pra:khckeho VYZllamu.
, Na l?řípa:~y pak, kdy hromadná osoha zaniká spl nu~~m (fU:l\, s ]IllO:: ~ak,?vo:u osorbou (sr. čl. 247, ~ 208 ~Ch.
z,atk.)"nwzno UZlitI o,bdoholU svrchu rozvede-ny'ch
' d
'1 d .
v
.
zasal
o tom
.- na,s,
e, uJe po prevoldu fIrmy jednotlivcovy.
I , eo
Y

v

,
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o

samovstupu.

Dosud jsme se výhradně zabývali přínad~r kdv -b +,~
ratel prováď v'k
. d ' ,
Jé
.r, - - oJ o SIkt.--.' " , I I?rI az Is}e na,111m 'ohchodu s třetím smhlvlJ.l~em. PO!dle zakona (čl. 376, § 381 obch. zák.) jest však též
28) Grunhut, str. 387.
29) No;rě~tyl~~ovaný § 1023 osnovy zákoníka pro Čsl. rep. užívá
obratu "pravmcke osoby; viz svrchu v nozn 25 cit spis.
30) Sr. Staub-Pisko I, str. 846--7.
J.-'
•
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možnS- Len způsob provedení pf'íkazu, že obstrura,tel sám
Jakopl"od,8JteJ, dodá zboží, jež měl podle příkazu nakoupiti,
anebo obráceně, že převezme jako kupitel zboží, jehož
prodej mu přika!Z,atel uložil; v těchto připadech mluvíme
10 samovstupu neboli IQ samokontraihování (Selbsteintritt,
Selbstkontrahieren).
88cmovstup přivádí smluvní straJny idin poměru kupitele
k prodateli, tedy do poměru ostře protichůdných zájmů; to
se ovšem zárSlaJdně nesnáší s pojetím 'smlo'llvyoíbstar,a:telské
jako poměru zalo~eného důvěrou přika:zatele, že ohsta:mtel
se cele podřídí jleho zájmům, tudíž poměru zás'adně vylučujícího' střetnutí se zájmů ohstaratele se zájmy přR
kazlatele.
Připustil-li však přes t,o zákon, 'alby o,bstaratel sám
vstoupil v ohchod, učinil tak 's ,ohledem na dávno vžité
kupecké ml~avy, mající své ,odůV1odnění v té ok,o:l-llo sti , že
samovstup zaručuje pfi.kaza:teli týž hospodářský výsledek
Jako sjednání obchodu se třetím iQ že hl:avně o tento výsledek pii.,kazateli běží,a nik:olliv IQ to, odkud pro něho
koupené zbolží po,cházÍ, ailleho ko,mu ISle prodaného zbo-ží
dosÍ'all,e; olstatně sotvla by 's'e dial !saJm!OviStup ,zák,onem zameziti, pováží-ll Ise, jak j'8S,t na ,srna,děmo,žno.st takorvý
záJkonn:<r zák,az obcházeti.1)

Aby pak nebezpe,čí, hrozící přikazateli z d,otčené kelise zájmů, byI-o co možná vyloučeno, vwže zákon slam'ovstup na určité předpoklaJdy umoižúující kloint1~olu, že při
proveeJení přík,alz:u sa,movstupem není přikazatel na tOlm
hůře, než kdyby ohsta:mtel sjednal ohchod se třetím sm.luvnikem; takovými předpokl:ady jsou: 1. že bě'ž,í 10 trhovou
komisi (nálkupní aneho pl'odejní příkaz) a 2. že zbo,ží, jež
má b:<-ti koupeno anebo prodáno, má bursovní anebo tržní
cenu.
Poněvad:žcellné papíry js,ou převážně zbožím bUI1slovní resp. tržní ceny la mi;mo t,o- baJnkovnÍ ob!stlaratelé, o,byčejněobchodujíce v o.bsáhlé míře s oernnými papíry na
vla'stní vrub, j:sou zpi'avidlla :s to došlé kupní příkiazy
z vlastní zás,o'by uSlpok,ojiti, I~e,sp. jsou io,chotnÍ v komisi prodávané zbo'ží pr,o vla!stní zás'ohu převzíti, pr:ováJdí s'e komisní obchod banlmlvní téměř bez výj:i:mky ve formě samo-

1) Ph prodejní komisi by totiž obstaratel mohl prodati zboží

nastrčenému

tl'etímu smluvníku a od něho je zpět koupiti, a obránákupní by mohl vlastní zboží třetímu, jejž by naod něho je pro přikazatele koupiti (viz Grunhut,

ceně při komisi
strčil, prodati a

str. 455),
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Vts1,upu; že tu Sipohlpůsobí i bursovně-technické momenty,
bylo již výše vyloženo. Z)
K stamovstupu docházívá zpravidlta z vůlte obstaratele'
,ta.~ovoy vůli pT{~),evuje 'Ohsta:mtel prohlášením, že otbchodu:
Jepma P;Odlv8 pnka,zu 'Obstarati, nesjedná s třetím smluvl1lk~:n, nybrz, ze" bera na se úlohu tohoto, sjedná ohchod
~ prI~atZaItelem S~lJm;2a) k tlakoiVému jednotstrannému prroJe~u ]e,st ?bsta!:atelz'a h.~řejších předpotkklJdů a pod' podmmkou, ze pnka,za,tel JInak neusLanotvil oprávněn čili
může vykona~i p r á vos a m o v s tup u ' (S8tlhsrte.intI:itts-,
S~~bstkontrahlerungsll'eJcht) bez ohledu na jinou vůli
pnk'a1zatele; tedy toto právo mu pHsluší ze záktol!1la.
.vZá~onv přiznává však i přilmzateli právo samov'stupu
tlO~lZ zla predpokladů výše uvedených mu podiobně pOlsky:'
t,:~e mOtZnost, aby rovněž jednostranným projeJvell11. vůle
prwedl o~sttaratele dlo právního postavení samosmluvníka
(Iodst. 3 cl. 376, re,sp. § 381 'otbch. zák.).
T'

.

V násl,~duj,ídm, y'od~obném vtl~latdu lopředtpokladech,

"\ y~lQln~, plav2-'llch UClnClch ta 'O zal1il.ku práva S<1:tmlO,vstupu,
pO~Jed;nam~, predem o slaimov,stupu 'Obstaratel1ově j1ako n'O,rn1!a:lnJm pnpadu sailnokontrah'OlvánÍ.

a) O samovstupu obstaratele.
I. Předpoklady.

. . "\,.od1le t'Oho, co bylo již vý~.e vyloženo, může ohsrta,ratel
Jedme tehdy upustiti od sjednání prováděcího obchodu
a r::ovésti 'příkaz tak,že sám komisní zbOŽÍ při1mzatl8li
d'Oda resp.)e 'Od něho převezme, jsou-li tu 'současně splně
ny tyto, p l' e d' p 'o k lla d y;
a) příkaz zní na koupi anebo na prodej,
b) zboží, jež se má koupiti nebo prodati, má bursovní
nelbo tržní cenu,
c) přikaza.tel samovstupu nezakázal.

~ d a). Právo samovs.tupu není obmezeno toliko na
koupe a p~odeje z~ ~o~ové (obcho~ z ručky do ručky); také
do o~ch~?-u podmmenych nebo lhutních lze vstoupiti před
poklada]lC ovšem, že zboží skutečně má býti dodáno a
zaplaceno (obchody efektivní).3)
") Viz výše § lHA, VL
Staub-Pisko II, str 409.
3) Sr. Grunhut, str. 467; stejne Staub-Písko II "'tj" 468 § 2 a Plosko
str. 227.
,~.
,
2a )

§ Zl.
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Při příkazech však směřujících k obchodu rozdílové(diferenčnímu),4) samovstup místa nemá. neboť ve

skutečnosti

tu nejde o nákupní resp. prodejovou k'Omisi.5)
Ad b). Bursovní nebo tržní cenou dlužno onu cenu
yyrozumívati, která se za průměrně dobré zboží určitého
dlruhu a jakosti v obchodním místě, kde zboží má trh, a
v jeho obchodním obvodu v jisté době v průměru poskytuje. S )
Pod tuto definici spadají netoliko ceny vykázané
v úředním :bursovním kursovním listu, nýbrž též neúřední
záznamy kursů exotů, t. j. papírů k úřednímu bursoynímu
Otbchodu nepřipuštěných;6a) vždy se však předpokládá, ž~
ten i onen záznam představuje cenu při obchodu skutečne
docílenou, takže, zůstalo-li pouze při peněžitém podání
(kurs "peníze") nebo při nabídce zboží (kurs "zboží"), není
samovstup 'přípustný.7)
Zpravidla rozhodují ceny docílené v místě, kde příkaz
měl býti proveden; jinak jest směrodatnou bursovní nebo
tržní cena, znamenaná v místě, kde má obstaratel podnik,
po případě kde jest nejbližší bursovní, resp. tržní místo. S )
Ad c). Přikazatel může samovstup zakázati i po udě
lení příkazu; má-li však zákaz působiti, musí jej obstaratel obdržeti dříve, než odeslal sdělení o provedení pří
kazu (arg. čl. 377, § 382 obch. zák.).
Zákaz samokontrahování lze vysloviti i mlčky (konkludentním činem); tak na př. dlužno pokládati samovstup
za mlčky vyloučený, vychází-li z okolností případu najevo,
že přikazateli běží o to, alby sjednáním prováděcího obchodu bylo působeno na cenový vývoj; podobně platí za
mlčky zakázaný samovstup v diferenční obchod. Naproti
tomu nelze usuzovati, že přikazatel mlčky zakázal samokontrahování, zavázal-li obstaratele k del-credere anebo
udělil-li mu cenový limit; ro'Vněž múže obstaratel vstoupiti
4) Di f e r e n ční m i se nazývají takové obchody, při nichž se
právo a povinnost ke skutečnému dodání vylučuje, a na místě toho
platí za ujednáno, že se pouze zaplatí rozdíl v ceně (Staub-Pisko II,
str. 387, § 8). Diferenční obchody se obyčejně halí v právní formu
trhové smlouvy, nejčastěji pak ve formu komise prodejové nebo nákupni, nepodléhají však normám platným pro smlouvu trhovou resp.
obstaratelskou, nýbrž pravidlúm o sázce a hře (§§ 1270-1272 obec.
obč. zák.); o obchodech toho druhu podrobně pojednává Staub-Písko
II, na straně 384 a násl., a Pisko na str. 239 a dalších.
5) O vyloučení samovstupu při diferenčním obchodu viz Grunhut,
str, 460-,--, Staub-Písko II, str. 468. § 2; též Pisko, str. 227.
ť) Viz Staub-Písko II, str. 334, § 2, kde se svrchu podaná Goldschmidtova definice bursovní nebo tržní ceny reprodukuje.
"a) Goller, str. 72.
7) Staub-Pisko II, str. 468, § 1.
8j TýŽ pramen.
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v obchod, dal-li k příkazu podnět anebo má-li se příkaz
pDOiVésti na j:Lném místě (na př. na cizí burse).8a).
Odpověď na otázku, jaké právní následky stíhají obsta.-r.?;tele, který- samokontrahov,al proti zák'a:zu, se podává
nepnmo z ustaUl10vení čl. 362, resp. § 369, .odst. 2 obch. zák;
obstaratel tu zřejmě nejednal podle převzatého příkazu
tedy přirozeně nastupují účinky překročení příka\Z~
('OidJmítnutí .ohch.odu pí1kazatelem; z:káta vlastních nároků
z k.omise; povinnost vrátiti přikazateli vše, C.o plnil; pří
pa~ně závazek k náhradě škody, neprovedením příkazu
zpusobené. 9 )
II. O výkonu práva samovstupu.

Komisní obchod jest svou podstatou hospodářskou
na cizí risiko, má se tedy obstaravatelovo snažení
obmeziti na docílení provise.
S těmito hledisky se nesrovnává, prohláSÍ-li obstaratel
slrumoíViSrtup, aniž by měl zajištěnu dodávku z,boží které má
sám jako pro datel dodati, resp. aniž by se post~ral o odbyt zboží, jež při samovstupu v prodejní komisi jako kupítel přejímá, čili jinými slovy řečeno, odporuje P.ovaze
komisního obchodu, vykoná-li obstaratel právo samovstupu při nákupní komisi bez předchozí úhradní koupě,
resp. vstoupí-li v komisi prodejovou, aniž před tím provedl úhradního prodeje. Pro samovstup prováděný bez
úhradního (krycího) obchodu se vžil v obchodní mluvě
nwzev "obchod preo sebe" (Insichge,sichiift, BlancoeintriU).
Obchody "pro sebe" sice poskytUjí obstarateli naději na
zisk, skrývají v sobě však i nebezpečí ztrát;lO) jsou zřejmě
nesolidními a případně mohou vésti k neplatnosti smlouvy pro lstivé jednání l l ) v tom případě, když obstaratel
činností
7.ásadně

Sa;

Grunhut, str. 498; Staub-Pisko II, str. 437, 439 a 468.
9) Staub-Pisko II, str. 468-9, pozn. 2; Grunhut, str. 467.
. . 10) . O~st!1r1l:tel, . provádějící ,,~b~hod pro sebe" při nákupní ko~1,Sl, zlskav.a, Jesthze kurs dotycnych papírů byl v den provedení
pr:kazu (t. J. v den, kdy odeslal sdělení o provedení příkazu) vyšší
nez l;mrs dne" kd:y p~ovádív d?datečn~)U úhradní koupi; naopak ztrácí,
byl-ll kursovy vyvoJ opacny. Jde-ll pak o prodejovou komisi jest
;,obchod pro sebe" spojen se ziskem rozdílu mezi vyšší cenou kterou
?bs~aratel docílil při dod~~ečném úhradním prodeji, a nižší cenou,
Jaka ~yla v de~, kdy pn kaz provedl, samovstupem; . při opačné
kl!l'sove tendencI obstaratel ovsem ztrácl. Podstupování risik spojenych s ..obchody pro sebe" jest známkou nesolidního obchodu a nezřídka vede k finanční zkáze, případně k trestnímu stíhání pro zaviněný úpadek podle § 486, čís. 1, trestního zákona (sr. Pisko str
231.).
'
.
11) Viz vpi;edu pozn. 2 k § 3.
v
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pohnul SíVOU radou př:Lkazatele, aby mu udělil příkaz neboť
tu zřejmě radil proti vlastnímu lepšímu přesvědčeni (radil
k prodeji, ač očekával vzestup ceny, resp. ke koupi, ač
pocltal s poklesem).
. Tudíž, má-li míti samovstup reelní podklad, jest zprandla nezbytno, aby obstaratel provedl předchozí úhradní
koupi, res}}. prodej; takový úhradní obchod není ve skutečnosti ničím jiným než obchodem prováděcím,12) s hlediska piFá:vního se VŠaJk podstatně od tohoto ohchodu. liší
tím, že oibstaratel, sjedná:vaje jej, má vůli sjednati jej na
srvůj a ,nikoliv i11!aplikaza:telův účet. Pouze výjimečně obstaratel samokontra'huje J.'eelně bez předchoz.ího sjednání
úhmdního ohchodu, tehdy totiž, dodává-li při náikupní komisi z vlastních 'zásob anebo vyr.o,vnává-li od různých při
kruzatelú došlé příkazy opačného obsahu (t. zv. kompernsa<:e
příkazú)P)
,
Obstaratel vykonává právo samovstupu jednostranným 14 ) ,p~'o,jevem (prohlášením) vúle, že zboží, jež má podle
příka,zu koupiti, dodá sám jako prodatel, resp. že sám jako
kupitelpřevezmc zbo,ží, jež měl přikázáno prod,ati; podmínkou právní účinnosti tohoto prohlášení jest, že došlo při
kazatele. 14a )
Zákon nepřed!pisuje, co má prohlášení samovstupu
ohs,ahovati, ani v jlaké formě má býti PIlO]' eve[)'o' múže tu'
,d lZ 10b:star,at,el dáti na jevo vú1í v,st1oupiti v obchod
j'ak výsilovně (pÍislemně, ústně, telefonicky), tak i mJčky (po příp.
lwnklude:ntnim činem) ,15) vždy však musí z. ob!sahu jeho
proihlášení ,anebol z okolností případu býti zřejmo, že chce
sla,moko!l1 triaihoivHitti..
Slovní obraty, jichž se v oibchodnÍJm istyku běžně užívá
ne}so.u vždy neklamnou známkou toho, zdali se ohst,a~
l~altel, ri~'Zil}odl pirO s:amovstup anebo pro pI'ov,edení příka!ZiU
prova{!eclID obchodem; tak na př. nelze již ve !sdělení "kou'v

12) Viz výše § 16, před pozn. 7.

Na l?l~. od A dojde příkaz: "Kupte 25 akcií Živnostenské
banky co neJlepc", a od B: "Prodejte 25 akcií Živnostenské banky
co nejlépe".
14) Prohlášení. samo vstupu jest účinné i bez souhlasu při kaz atelova (sr. Staub-Plsko U, str. 469, § 5)' jsouc projevem vůle podléhá
?-otčené prohlášení všeobecným zásadÁm §§ 869-875 obec. 'obč. zák.
(arg. § 876 cit. zák), z čehož též plyne, že obstaratel nemůže omylem
vydané pr?h!ášení prostě odvolati, nýbrž, že se musí domáhati jeho
neplat!lOstl Jen za předpokladů citovanými paraO"rafy stanovených
(sr. Plsko, str. 228; sr. též výše pozn. 2 k § 3).
'"
Ha) Nebezpečí doručení prohlášení o samovstupu nese obstaratel (sr. Staub-Pisko II, str. 478, § 4).
15) Takový konkl udentní čin může též záležeti v tom že obstaratel dodá prostě přikazateli zboží, jež mělo býti podle· příkazu koupeno (Staub-Pi,sko II, str. 469, § 5).
.
13)

12
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pili jsme pro VáJsna dnešní burse", spatřovati oznámení
o sjednaném ,obch'Ůdu pro;yádědm, j'ak:o na'Opak nemusí obchodní fráse "převz,ali jsme od Vás", znamenati prohlášení Isamo,vstupu.
Zejména by byl'Ů o~mylným pokládati sdělení .o provedení příkazu, v němž obstaratel neuv,edl jména třetího
smluvníka, beze všeho za prohlášení samovstupu,16) neboť
sa:mokontrahujíci obstaTiatel nemusí samovstup prlohlásiti
již v ,dotčeném sdMení,17) nýbrž může tak učiniti i p'Ůzději
a tím tako;yé neúplné sdělení doplniti.
Po právu.-:mí býti s.amovstup prohlášen jen tehdy, shoduje-li se takové pTiohlášení se s]mt,ečným během věcí;18)
proto obstaratel, sjedil'l'avší Se třetim 'smluvní!kem obchod,
který příkazu odp'Ůvídá, smí právem pouze v t'Ům pHpadě
samokontrahovati, sjednal-li dotčený obchod jakio obchod
krycí, totiž s úmyslemsjed:n:atil jej G.lIa vlalstnÍa nikoliv na
přik!azatelův účet.
Přik,azatel se sice zrusadně připouští k protidůk1a'zu, že
prohlášení samo vstupu odporuje skutečnému ,stavu a že
jest tedy právně nepřípustné;19) poněvadž však běží .o to
dokáz!ati, že ,ohstalratel, sjednávaje obchod se třetím, měl
úmys,l jej ,sjedl1lati na účet přikazatelův, a tedy musí býti
p't~okázá'llIa okoln'Ůst,pr'Ů jejíž ,seznáJní není zpravidla vněj
ších z!námek, ,nemá nazna,čená m'Ůžnost protidůkaJzu praktické ceny. Z toho následuje,že ve skutečnosti jest obstarateli možno prohlásitislamovstup, byť byl před Hm provedl příkaz sjednáním prováděcího .obchodu, CO'ž do dů
sledků do,myšlerno znamená, že Ise jeho p'Ůměr k přika'zra
telí utváří zpravidla podle toho, který způ'Sio<b provedení
přikJazu se él'ozhodl přikJazateli sděliti: .oznámil-li sjednáni
prováděcího obchodu,zůstává
normálním poměru komisním, prohlásil-li, vš'ak vstup do obchodu., nalstávlají níže vylíčené účinky s,amokorntrahovánÍ. Sdělil-li .ovšem obstaratel přika~zateli,že přikázaný .obchod sjednal :s třetím,
nemůže již uplatniti práva slamovstupu. 20 )

1G) Takové neúplné sdělení o provedení příkazu má výjimkou
již o sobA tehdy V)TZnam prohlášení samovstupu, vyhradil-li si obstaratel ve všeobecných obchodních podmínkách, že každý phkaz provede
samovstupem, a nepodává-li se z takového sdělení jiný smysl (sr.
Pisko, str. 228).
17) Viz svrchu § 19 A V, odst. 2.
E': Sr. Staub-Pisko II, str. 470, § 6; též kur. rozh. čís. 72011901
vylučuje samovstup, byl-li ve skutečnosti obchod se třetím smluvníkem již sjednán.
19) Stau!b-PiJslko II, sk 471.
20) V pi'ípadA, že obstaratel sdělil přikazateli sjednáni obchodu
se ti'etím, ač k takovému obchodu ve skutečnosti nedošlo, platí komise za neprovedenou; samovstup není tu zpravidla více přípustný,
poněvadž dotčené sdělení nutno pojímati jako odmítnutí samovstu-
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nI:
Jaké právní

účinky má

samovstup obstaratele na komisní
poměr?

Zák>o!n tut,o otázku řeší kuse, ne<b'Ůť ,se sp'Ůko'juje t'Ů
liko s úpx'avou nároku samokontrahujício ,obstlVratele
na p'f'Ovisi a na náhradu nákladů, a s modifikací jeho povÍil::molstisl'Ůžiti počet z obchodu (odst. 2, posl. věta čl. 376
resp. § 381 obch. zák.); ned:otknuv ses'amotného jádra věci,
zda totiž vůbec anebo ve kterém směru a kterým okamžikem 's,es'lVmov,stupem mění poměr oibstaratelský v t1'hov'ou sml'Ůuvu, vyv'Ůlall v dotčené otázce v teorii i praxi kl,ajně Isporné náz,oél'Y.
Nesporno jest, že před pr'Ůhlášením samovs tup u jest právní vztah .obstaratele k přikazateli pomě
rem či!stě komilsním;21) ost'atně i v tom převládá shoda
m:íinění, že 'obstar!atel má ještě při p r 'o h 1 á š e ní
s lam o. v IS tup u povinnosti ze !smlouvy ohstar,atel,s'kéa nikoliv z jiného poměru smluvního. Z těcht,o poznatků vypilývá:
a) Přejímaje příkaz nebo udíleje radu přika'zfateli, má
,ohstaratel dbáti p'ŮvinnO'sticti ,a víry.
V rozporu s tím jedná, pohnul-li přikaza:tele k udělení
příkazu, a pak jej provádí ".obchodem pro sebe" ;22) rovněž
sepovinrnolsti cti !a víry zpl~Oine;yěřuje ohstaratel, který prohlašuje s.amovstup, ač před tím již sjednal prováděcí (nik'oliv "krycí") ohchod, nehoť předstírá neprav'ou iskutečnosit,

b) Ve příčině zhoží, jež mu přikazatel dod'al ke komisnímu prodeji/3 ) má ohstaratel před samovstupem tyto povinnosti:
pu, jež jest neodvolatelným a může býti obstaratelem zvráceno jen
podle pravidel o následcích vady vůle (sr. Staub-Pisko II, str. 470,
pozn. 4; viz též hořejší pozn. 14).
21) Dokladem toho jest ust. čl. 377 resp. § 382 obch. zák., přizná
vající pi'ikazateli do obstaratelova prohlášení samovstupu právo pi'íkaz "odvolati", tudíž skončiti smluvní poměr způsobem, který jest
pro zánik mandátní (obstaratelské) smlouvy svérázným (sr. StaubPísko II, str. 472, pozn. 6).
22) Viz svrchu text souvislý s pozn. ll.
2H) Zboží došlé od třetího smluvnika nepadá zde v úvahu, poněvadž samokontrahující obstaratel má k němu povinnosti jako prodatel; nečiní-li se dále v hlavním textu zmínka o právech obstam'tele kúk,oj,ném:u prodeji, Tesrp. k 'pI'odeji z nouze (d. 365, plast
odst. a čl. 366, § 371, posl. odst. a § 372), ani o jeho ručení za zničení
komisního zboží při kazatelem zaslaného (čl. 367, § 373), souvisí to
důsledně s právní konstrukcí účinků samovstupu, pro kterou se náš
yýklad rozhodnuli provedl-li by totiž obstaratel dotčený prodej anebo
12'
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aa) došlo-li mu zboží ve stJavu zevně poznatelně poškozeném nebo vadném, má se postarati o zajištění náhrwdlllkh nároků, zejména zabezpečením důkazu o vadném
stavu (příp. zn:aleckým ohledáním), a o tom neprodileně
přikazMele zpraviti (čl. 365, § 371 obch. zá,k.);
bb) dále je'st povinen zboží ,opatrovati a ručí za jeho
poškození (čl. 367, § 373 cit. zák.).
c) I samokontrahující ,obstaratel jelst povinen obst'arati
obchod s péčí řádného kupce v zájmupřikaz'3Jtele (čl. 361,
§ 369 cit. zák.).
P'roto, byť by tu zásadně byly podmínky pro výkoln
picruva samowltl~lpU, má voUti normální způsob p;mvedení
komise, kyne-liz prováděcího ohchodupřikazateli větší
rprospěch. Rovněž jedině se zřetelem na přikazatelův a ni
koliv na vla!stní prospěch má obstaratel voliti ok,amžiik
pl~ovedení
příkazu
samov!stupem, a tedy samokontrahovatí ve chvíli, jež se mu při pečlivém zkoumání tržní situace zdá býti pro přikazatele nejvýhodnějšP4) S takovým
pojetím povinností samokontrahujícího obstaratele nelze
srovnati nesolidní manipulace - zvané "řezy na kursu"
(Kurss:chnitte) -, kteiré v tom záležejí, že ohst8.lmtel využívá kursovných varriací ve SV-Llj prospěch na útraty při
k a!Zatele. 25 )
d) Samokontrahujícího obstaratele stíhá též povinnost
neprodleně sděliti přikazateli provedení příkazu. 26 )
1

zašlo-li by komisní zboží pi'ed prohlášením samovstupu, platí pro
tyto skutečnosti přirozeně zásady pro normální komisní poměr stanovené; po prohlášení samovstupu pak nemá právo prodeje úkojného resp. prodeje z nouze smyslu, poněvadž prohlášením samovstupu
se obstaratel stává vlastníkem zboží (tradicí brevi manu), z čehož
následuje též, že nese nebezpečí jeho zkázy. Grunhut (str. 4(7) arciť
vztahuje i na samokontrahování platnost ustanovení čl. 365-367 bez
obmezení, jak se to srovnává s jeho pojetím účinků samovstupu
(viz níže pozn, 29).
24) Písko, str. 232.
2':, Na přI při nákupní komisi koupí obstaratel na počátku
bursy (na při za 100) a, stoupne-li kurs průběhem bursy (na 105),
samokontrahuje (t. j. prodává přikazateli) za pozdější vyšší kurs (105),
kdežto pH poklesu kursovém (95) uplatňuje, že příkaz provedl sjednáním prováděcího obchodu; při prodejové komisi postupuje opačně:
je-li první kurs (100), za který provedl krycí prodej, nižší než následující záznam (105), oznámí pNkazateli, že kontrahoval Se třetím,
kdežto při sestupné tendenci prOhlásí samovstup (L j. kupuje od při
kazatele) za pozdější nižší kurs (95). Přikazatel může těmto nepoctivým nlanipulacím učiniti přítrž, limituje-li za "první kurs", podstupuje však tím risiko, že jeho příkaz bude proveden za kursu nejnepříznivějšího. O podstatě t. zv. "řezů na kursu" vykládá Písko na str.
232 a Stallb-Pisko II, na str. 474.
26) Tak Grunhut (str. 4(0), což možno pNjmouti i pro teorii o
samovstupu v hlavním textu reprodukovanou, hledíc k tomu, že
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Pop roh I á š e n í s a m o v s tup u se poměil' obstaratelský mění v poměr ze smlouvy trhové, čili obstaratel a
přikazate1
mají nadále 27 ) práva a povinnosti kupitele
resp. prodatele a pro datele resp. kupitele, a sice za podmínek stanovených obstaratelskou smlouvou; dotčená proměna právního vztahu smluvních stran nastává mocí zákonného předpisu, není totiž zapotřebí, aby přikazatel projevil s prohlášením obstaratele souhlas. z8 )
V důsledcích této - vrchu nabyvšíZ 9 ) - právní k,onstrukce účinkú samovstupu
oznámení o provedení phkazu jest myslitelní' první příležitostí, !,:dy
obstaratel může samovstup prohlásiti.
27) Samovstup nemá na poměr obstaratelský zpětných účinků,
čili nepůsobí tak, že by se dotčen}' poměr menU od počátlm v poměr trhov}' (sr. Pisko, str. 232).
28) Staub-Pisko II, str. 469, § J.
20) Sr. Staub-Pisko II, str. 472 a násl., Pisko str. 232; viz též již
cit. článek "KommissionM" v Ottově Slovníku Nauč., sv. XIV, str.
541-2. - Poněkud odchylným jest názor, že každý nákupní nebo
lwodejový phkaz komisní pi"edstavuje eventuelní ofertu k sjednání
obchollu obstaratelem na jeho vlastní vrub, jejíž přijetím (prohlášením
sarnovstupu) př'echází obstaraíelská smlouva v poměr ze smlouvy
trhové. Tomuto pojetí značně se blíží mínění, že přikazatel smě
řuje ke smlouvě s alt;::,rnativním závazkem obstaratele: buď příkaz
provésti sjednáním prováděcího obchodu anebo samovstupem; až
do proměny komise v obchod na vlastní vrub (t. j. do prováděcího
Sdělení) má obstaratel práva a
povinnosti z poměru komisního,
po té jest oprávněn a zavázán podle norem platných pro smlouvu
trhovou. Naproti obóma uvedeným názorům Grunhut (str. 483 a násl.)
dovozuje: "Obstaratel stává se samokontrahováním pHkázaného obchodu kupitelem nebo prodatelem, avšak jen stejným způsobem, jak
by se jím byl stal tl'etí smluvník, kdyby byl obstaratel volil pto
provedení komise druhou alternativu a obchod byl sjednal se třetím
smluvl1íl~em. Ježto měl trhovou smlouvu sjednati vlastním jménem,
byl by se stal vůči ti'etímu smluvuíku buď kupitelem nebo prodatelem; ježto nyní na podkladó příkazu ke komisi sjednal podle alternativního oprávnění, které mu ze zákona přísluší, obchod pro sebe,
má se s nim tak nakládati, jako kdyby ve své osobě slučoval dvojí
vlastnost; kupitelei prodatele; při nákupní komisi platí současnc
za prodatele na vlastní účet a za kupitele podle phl~azu a na účet
svého příkazatele; při prodejové komisi platí současně za kupitele
na vlastní účet a za prodatele podle příkazu a na účet svého Pl'ikazatele. Obě dvě funkce, jako kupitele i prodatele, jež v jiném
případě připadají dvěma osobám, na kteréž funkce se však zde musí
pohlížeti, jako by se byly sloučily v jediné osobě obstaratelově, se
právně musejí úplně rozlišovati. Obstaratel má jako kupitel re~p.
pro datel na vlastní účet totéž právní postavení, jež v přikázanem
obchodu jinak připadá tl'etÍmu smluvníku, tudíž má veškerá práva
a povinnosti takového tř'etího kupitele resp. prodatele". - Slabou
stránkou této teorie jsou potíže, s jakými se setkává opodstatňování
smluvní žaloby. - Podle teorie Cansteinovy (viz Staub-Pisko II, str.
472, pozn. 5) samovstup neničí obstaratelského ~om~:'u, nýbr~v jeJ
pro futur o kombinuje s poměrem ze smlouvy trhove (pnpad "smlsene
smlouvy"; Viz výše pozn. 3 k § 2), ph čemž převažuje prvek ko:
mísní, a tudíž, nelze-li pravidel o smlouvě obstaratelské srovnatI

182

1. nemáobs,taratel zákonného zástavního práva podJe
čl,;. 374, resp. § 379 obeh. zák.,M) pročež, chce-li míti plnění
pnkazatele zástavně zajištěno, musí si zástavní právo
smluvně vyhraditi.
Na zadržovací právo obstaratelovo samovstup ovšem
vlivu nemá, neboť toto právo podléhá všeobecným zásadám.
2. Rovněž přednostní úkojné právo podle čl. 374, odst.
2, resp. § 379, odst. 2 cit. zák., jinak obstarateli přísluše
jící,31) nemá při samovstupu podkla.du.32 )
3. Prodlévá-li přikazatel s převzetím zboží, jež mu samokonstrahující obstaratel dodává, neplatí zásady o obstaratelově právu k osvobozovadmu prodeji podle čl. 366,
resp.§ 372 obch. zák}3) nýbrž předpis čl. 343, odst. 2, resp.
§ 351 cit. zák., který se vztahuje na případy, v nichž jest
kupitel v prodlení s převzetím koupeného zboží, a který
přiznává p:rodateli právo svémocného prodeje.
. Stejně i ostatní pravidla platící v případech, kdy kupItel nebo prodatel jsou v prodlení s plněním smlouvy
trhové (čl. 354-359, resp. §§ 352-358 obch. zák.), dlužno
výlučně vztahovati na poměr, jejž samovstup vytvořil mezi
přikazatelem a obstaratelem; ani předpis čL 375 cit. zák. 34)
při samovstupu neplatí. 35 )
oněmi, jež p!at.í ~ro L smlouvu.
~ost. Rc:vn~~ ~ud~kacura. }lem

trhovou, nutno dáti prvým před
v názo!"u na. účinky samovstupu
lednot~a, pr~vazne vsak stOJI ve shode s nasím výkladem - na
stano':lsky, ze samovstup mění poměr obstaratelský v čistý poměr
tr~?vJ: ~zalo~a samokontrahujícího obstaratele proti přikazateli se
]Y,o'Jlma J1ako z,aloba ze smlouvy !tlrhové); ,sr. na Ipř.l'o-zh. neiv. soudu:
z~ dne ~9. ~yětna 187~,. čís. 3~96, Adler-Clem. sb. čís. 376; z 10. pros~~ce 181.4; ClS. 9402, teze sb. CIS. 533; ze 16. července 1883, čÍs. 8030,
teze sb~ CIS. 1227 a .7;e dne 27. Njna 1885, čís. 7591, téže sb. čís. 1234;
podobne ku~; rozh. CIS. 1783/1884 vyslovuje zásadu, že obstaratel a pi"ikazatel mall po samoyst~p~ ".z~jemně táž l?ráva a tytéž povinnosti,
Jako. kdyby bylo meZI mml ctoslo k trhove smlouve, aniž tu bylo
komise. - Na téže linii setrvává i judikatura nejv. soudu čsl. (sr.
rozh. ze dne 17. října 1922, Váž. sb. čís. 1927).
v Sq)
V,iz výše § 19 B IV. -- Griinhut (str. 483) ovšem zastává
opacny nazor.
3i) Viz výše § 19 B V.
32) Předmětem tohoto práva pojmově by tu mohlv býti toliko
pO~}8(lávky obstaratele z krycího obchodu; tyto pOhledávky však vznikaji z obchodu na vlastní obstaratelův vrub a nelze tedy na ně
vztahovati ust. čl. 368, odst. 2, resp. § 374, odst. 2 obch. zák. kteráž
u~tanovení ma)í ~mysl jen pro, p0l?-ledávky vzešlé z obchodu provádě
clh<?,í sr. v pI:mclpu souhlasny nazor u Staub-Piska II, na str. 475.
§ II (posle dm věta).
.
3") Viz výše § 19 B VI cl.
34) Viz výše § 19 B VI a).
.
30) Pisko, str. 233. - Právo úkojného prodeje podle čl. 375 ostatne nemá pro samokontrahujícího obstaratele praktického významu
vzhledem k tomu, že má nyní právo prodeje podle čl. 354.
s
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4. Všeobecné zásady o správě (§§ 922-933 obec. obč.
zák.) doznávají ve příčině zaslaného36) zboží modifikací
které vyplývají ze specielních ustanovení obeh. zákoníku'
o smlouvě trhové (čL 347-350, §§ 346-350); proto, chce-li
si přikazatel zachovati nárok na ručení obstaratele za vadv
zboží, které mu tento jako samosmluvník při nákupní kdmisi dodal, musí dotčené vady vytknouti podle předpisu
čl. 347, resp. § 346 obch. zák., a tento jeho nárok zaniká
v šestiměsičníp.romlčecí ) lhůtě stanovené ve čl. 349, resl]).
§ 349 téhož zák. 38 )
37

5. Povinnost obstaratele, složiti přikazateli počet z obchoidu,39) doznává podle výslovného ustanovení odst. 2
čl. 376 resp. § 381 obch. zák. samovstupem potud změny, že
stačí, osvědčí-li obstaratel, že při účtované ceně dodržel
bursovní, pokud se týče, tržní cenu, jaká byla v době provedení příkazu; tuto dobu musí obstaratel přikaza.teli prokázati a tím mu umožniti kontrolu, žle odpočet jest správný;
obyčejně platí za dobu provedení příkazu samovstupem
okamžik, kdy obstaratel odeslal přikazateli sdělení o provedení obchord:u,40) při čemž na tom nezáleží, ptr'ohla.šuje-H
v něm obstaratel samovstup, čili nic. 41 )

Svrchu řečené zmírnění pov'ínrno,sti složiti po·čet z komise má pro ohstaratele ten význam, že nemusí ničeho více
doložiti, než-li že cena, kterou ja'ko prodatel pOižaduje alfiebo
jako kupitel nabízí, není pro přtka.z.atele méně výhodna
než kurs'ovní cena, jakou zboží mělo v době provedení pn"0) Dále cit. čL 347--350 resp. §§ 346-350 obch. zák. platí jen
tel?-dy, "zasílá-li se zboží z jiného místa", čili pouze pro obchody
"dlstal~čnl"; p~~le toho, jak se pojem takového obchodu vykládá, nespada.il sem pnpady, kdy obstaratel zasílá přikazateli v témž místě
usedlému zboží poštou (Písko, str. 205; rovněž podle rozh. nejv. s. ze
dne 31. ledna 1922, Váž. sb. čís. 1457 distanční obchod jest tím
charakterisován, že se zboží dostává prostřednictvím osoby třetí do
kupitel·o.vy moci Y jiném mi'Stě, než v sídle pl'Gda.telovč); Irlalpr,o.ti
tomu, což pro náš v:ý'klad má význam, se zdůrazňuje, že bylo-li
zboží "zasláno" ke komisnímu prodeji, platí obchod za distanční
i te~dy, prohlásil-li <,lbstaratel samovstup po té, kdy je měl již
v rukc,u (sr. Staub-Plsko II, str. 475, § 20).
37) Naproti tomu šestiměsíční lhůta, stanovená § 933 obec. obč.
zák., jest lhůtou preklusivní (sr. Pisko, str. 208).
"e) Tato promlčecí lhůta neběží tehdy proti phkazateli odů
vodňuje-li svůj nárok pro vadnou jakost zboží tím že sa~okon
trahující obstaratel porušil svou smluvní povinnost liž před samovstupem, tedy ještě za platnosti čistého komisního poměru, na př.
radou při udílení phkazu (sr. Staub-Pisko II, str. 475, § 19).
3~J Viz výše výklad pod § 19 A VI.
40) Griinhut, str. 479.
41) Pisko, str. 231.
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IV.

kazu;42) obstaratel tedy nemusí prokazovati, že cena, kterou účtuje, byla pro přikazatele cenou nejpříznivější, za
kterou mohl obchod obstarati, ani nemusí se případně vykáz,atidokla:dy, za jakoiu cenu sjednal krycí obchod.
Přikazatel se ovšem může domáhati výhodnější ceny,
než která se mu účtuje, protidůkazem, že obsltaratel mohl
provésti komisi za cenu příznivější; vzhledem k t.omu, že
.se mu .odpírá právo nahlédnouti do knih ohstaratelových,43) se tento důkaz přikazateli obyčejně jen tehdy zdaří, doví-li se náh.odně, že obstamtel po té, kdy převzal
příkaz, sjednal s třetím smluvníkem při výhodnějším kursu obchod přík,8:zU o dpovídajícU3a)
Svrchu rozvedené zásady platí ,samozřejmě i tehdy,
byl-li příkaz co do ceny limitován; ohstar,atel jest tudíž
zá8adně i tu povinen osvědčiti, že dodržel hurs.ovní resp.
tržnÍc,enu, nehoť cenový limit ho neopravňuje k ,sam'ok.ontrahováníz,a limitovanou cenu hez ohledu napříznivějšl
bursovní nebo tržní poměry.
6. Též sla:mokontrahujkí ohsita:eatel máze zák.ona nárok na provisiobyčejnou ) (odst. 2 čl. 376, resp. § 381 obch.
zák.), nikoli však na provisi za dekrede,re, neboť při samovstupu jest pojmo.vě vyloučeno, abyna,stal.o ručení za
závazky třetího smluvníka. 43 )
7. Aniž by jich ve skutečno'sti mM, můž'e samok,ontr,ahující ,olbstaJrat81 žádati p.odle těchže zák. usta:novenÍ
o náhira:du obvyklých komisních výloh, tak 'ze1jména o náhm,du dohodného. Běží tu vlastně .o zákonnou přirážku
k ceně, za kterou zboží přikazateli prodává, resp. >O takovou slevu na ceně, za niž .od něho kupuje. 46 )

jest i výk.on práva samovs:tupu vylouč€n!8)
V důsledku všeobecných zásad platných proO účinky
o d vúl á ní př:úka,zu,49) mělo by býti právo s.amovstu,pu
z t,oihoOto důvodu vyloučeno pouze v těch případech, kdy se
ab.srtJaraJtel o odv.olánÍ příkazu d10věděl ještě před tím, nežli
pojal úmysl StamOkontil',ah.ovati. Poněvadž nemo'žn.ost Pl~?
. kázati tento vnitřní f,akt by sváděla o:bstarat,ele k nepr 1stojl.tlO'stem, pokládal zá'kon(čl. 377, § 382 obch. zák.). za
nutné, stanoviti zevně poznatelně okam:žik, do kterého Jest
při sa!n'lokontil"aJ1.ování49a ) přikazatelo,vo odvolání účinným.
Za takový okamžikzákO'n zv.olil, kdy obstaratel odevz'dá
sdělení o pr.ovedení př1k,azu k .odeslání, aniž na tom záleží, 2idali tot,o sdělení obs.ahuje prohlášení o salmov.stupu
či nikoUv,50) anebo stalo-li se výslovně nebo mlčky (konkludentním činem).51)
Jde-li ve sporu o to, zda obst!aratel od€slal prováděcí
sdělení před tím, než mu došloodvolárnÍ příkazu, jest na
něm ,aby to prokázal.'2)

';2) Dojde-li v bursoyním obchodu k více bursovním záznamúm
a oznamuje-li se provedení komise po závčru bursy, jest rozhodujícím poslední znamenaný kurs; tento kurs musí obstaratel phpadnč
prokázati a to zpravidla kursovním listem, ale není třeba, aby jej
prokazoval snad závěrečným lístkem, jejž obdržel od dohodce
{Staub--Pisko II, str. 471, § 8).
43) Viz výše § 19 A VI.
""n) Pisko, str. 232.
H) Viz výše § 19 B II.
45) Grťinhut, str. 483; StRllb-l'isko II, str, 4'71, § 9.
46) PHznává-li zákon i samokontrahujícímu obstarateli nárok na
pravidelné výlohy komisní, béí'e v úvahu, že před samovstupem se
zpravidla sjednávA krycí obchod (viz výše pod II), s nímž takov{)
výlohy js"u sJlojeny.

47) Viz výše výklad pod § 20.
48) Grťinhut, str, 505.
49) Viz výše§ 20, čÍs. 5.
.!9a) Z této výjimky se vylučují a tudíž všeobecným zásadám
o odvolání phkazu se podrObují případy, kdy samovstup se provácU
kc.mpensací příkazú (sr. Grťinhut, str. (10).
50) Sr. Grťinhut, str. 507.
51) Tak v případě, výše v 130m. 15) zmíněném, nemúže j)l'ij.mzatel
více příkaz odvoiatl, odevzdal-li již obstaratel k odeslání zboží, jež
dodává jako samokontrahent při nákupní komisi (sr. Staub-Pisko
H, sk 478, § 3),
32) Sr. Staub~Pisko II, str. 478,§ 5.
53) Grťinhut, str. 50015; Stuub-Písko II, str. 476/7; Písko, str. 229.
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o

zániku obstaratelova práva na samovstup.

Obstaratel má práv.o sam.ok.ontrahovati, pokud poměl'

úbstm~atelský trvá; zanikn€-li tento poměr z jakéhok.oliv
dův,odu,")

b) Samovstup

přikazatelův. 3 :l )

Sdě1Í-liO'bstaratel příkazateli, že pl~o,vedl příkaz, aníž
pn toOm. oznamuje jmén.a třetího smluvníka,' přivádí tím
přikazatele dO' nejistoty, zda příkaz byl provedi6nsjedná~
unn ,prováděcího obchodu, či samovstupem. Tento stav jest
pr,o přikiazatele povážlivý, nebof umO'žňuje obstarateli,
aby vyčkal vývoje situace a zařídil další své chŮ'vání na
úkm: přikazatelův; tak zajisté obstaratel dodatečně oznámí
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jméno třetího smluvníkH a tím odmítne samovstup, stane-li se nH př. třetí smluvník insolventním, jako naopak
sec10statečně prohlásí samokontrahentem, je-li v jeho
zájmu, Hby obchod se třetím 'smluvníkem platil za sjednaný na jeho vlastní účet (na př. byl-li některý z koupených
losů tažen s výhrou).
Z těchto důvodů přiznává se podle odst. 3 čl. 376 resp.
§ 381 obch. zák. přikazateli právo :prohlásiti obstaratele
za samokontrahenta, či-li jej vnutiti do právního postavení kupitele ;resp. prodatele; mluví se tuo při k a z a t elov ě p r á II U S a m o II s tup u.
Tohoto. práva může však přikazatel použiti pouze za
těchže podmínek, které platí pro samov.stup ohstarateiiův
(tedy zejména jest nutTho" aby zboží mělo bursovní Thebo
tržní cenu), a nad to jen tehdy, došlo-li mu neúplné prováděcí sdělení;54) samovstup přikazatelův tedy nemá místa, když obstaratel vůbec opominul sděliti provedení pří
kazu, jako naopak nevadí již prohlášenému sHmovstupu,
dioplnil-li později obstaratel své sdělení po1menovánÍm
třetího sml uvníka.
Zákon nestHl1'OvÍ lhůty, do které přik:azHtel musí právó
samov1stupu vykonati; princip obchodnické púctivosti Bi
slušnOlslii však žádá toho, aby přikazatel bez odkladu projevil vůli samokontrahovati, došlo-li ho sice neúplné sdě
lení~ avšak obstaratel dal na jevo, že nechce býti pokládán ZH samosmluvník'a. 55)
Stejně jako ,obstaratel může i přHmz.atel prohlásdtj
samov'stup netoliko výslovně, nýbrž i mlčky; vždy v'šak
způsobem vylučujícím jakoukoli pochybnost;56) též přika
zatelovo prohlášení samoivstupu jest neodvO'latelné. 57)
I právní účinky jsou zde tytéž, jako když sam,okontrahuje ohstaratel; tak zejména platí pro obstarateTe výhod'a zjednodušenéhO' vyúčtoiVání obchodu, naopak zase ani
samokontrahující přikamtel neztrácí možnosti véslti protidůkiaz, že při provedení příkazu bylo lze dodlliti výhOdnějšÍ
ceny, resp. že ohstar'atel, ,sjedl11'av oibchod se třetíxn smluvníkem, takové ceny skutečně dodlil; vyjde-li na jev'Ú, že
komÍls.e byla plrovedena sjednáním prováděcího obchodu,
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§ 21.

§ 21.

nastupuje oJJstaratel jako samoplátce ve sm. § 1406 obec.
obě. zák. na místo ručení třetího. )
Nepdužije-li přikazatel, ob~~žev neúy'l~lé pllováděcí
sdělení, práva samovstupu,. muz~ dok;roclt~ na obs!~ra
tele, aby své sdělení doplnIl bud oznamemffi, ze pľl~~az
provedl sjednáním pr'Ú,:áděc~ho obchodu, anebo prohlasením samo,vstupu; odmltne-h pak obstaratel ,samovst~p,
jest zavázán k pojmenování třetího. sml:::vlllka, . kdezto
prohlásí-li s.e s,amokontraihentem, Jest pnkazateh -;rolp-o
naproti tomu dokazov1ati, že bylo kontrahováno sie tretlm
smluvníkem na vlastní jeho (přikazatelův) účet; o tO~l:
2;8 a ze kterých důvodů se takový dúkaz zřídka kdy zdarl,
bylo již vyloženo.59 )
58

v

54) Viz svrchu pod II.
55) Rozh. nejv. s. ze dne 24. října 1922, Váž. sb. čÍs. 1938.
56) Viz rozh. nejv. s. ze dne 4. července 1922, Váž. sb. čÍs. 1758, za-

stávající názor, že ohradil-li se přikazatel proti vyúčtování výtěžku
z komisního obchodu na t. zv. "účtě \V.", nelze v tom spatřovati
prohlášení jeho samovstupu; sr. též judikát cit. v pozn. 55.
',7) Viz vý-še po zn. 14.

_.-

5~) Sr. důvody odvolacího soudu rozvedené svrchu v pozn. 56. cit.
rozh. nejv. s.
59) Viz svrchu výklad souvislý s pozn. Hl.

DÍLDRUHÝ.

VÝKLAD ZÁKONA O POVINNOSTECH
BANKÉŘŮ PŘI ÚSCHOVĚ CENNÝCH
PAPÍRŮ.

ČÁST

VŠEOBECNÁ.
§ 22.

Znění

zákona, Jeho

účel

a povaha

předpisů.

Zá;kon ze dne 10. října 1924, čÍs. 241 Sb. z. a ll., o povinnostech bankéřů při úschově cenných papírů - dále
zkráceně "depotní zákon" zvaný zní:
§1.

(1) Cenné papíry spadající pod ustanovení tohoto zákona jsou akcie a jejich zatímní listy, dílčí dlužní úpisy,
počítajíc v to zástavní listy, jiné cenné papíry, pokud jsou
zastupitelné, kromě papírových peněz, dále talony a nesplatné kupony uvedených cenných papírů.
(2) Bankéř, jemuž při provozu jeho podniku jsou dány
otevřeně do úschovy nebo zástavou cenné papíry, jest
povinen
a) tyto cenné papíry do 5 dnů po převzetí uložiti odděleně od zásob jak vlastních, tak zásob osob třetích (jednotlivá úschova),
b) vésti s péčí řádného kupce obchodní knihu. do které
jest zapisovati takové cenné papíry každého ukladatele
nebo zástavního dlužníka podle druhu kusů, jmenovité
hodnoty a čísel, případně jiných jejich rozlišovaCÍch zná~
mek, a vyznačiti místo uložení; takový zápis může býti
nahrazen odvoláním se na případně vedené jiné zvláštní
záznamy cenných papírů. Zápis může odpadnouti, jestliže
cenné papíry byly vydány dříve, nežli prošla lhůta, uvedená svrchu pod lit. a).
'
§ 2.
(1) Prohlášení ukladatele nebo zástavního dlužníka,
bankéř jako
věřitel zmo.cňuje, aby

uschovatel (depositář) nebo zástavní
cenné papíry v úschovu nebo zástavou
dané uložil a vedl v p,atrnosti podle ustaJllovení § 5, lit. bl,
jímž se
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§ 22.

§ 22.

uebo je uložil jinde v tuzemsku než ve své provozovně nebo
je dal v podzástavu anebo případně jich sám nebo třetí
použil k výkonu hlasovacích práv, jest pouze tehdy právně
platné, bylo-li řádně podepsáno a vydáno výslovně a od
ostatních obchodních podmínek odděleně na zvláštní
listině.

(2) Z,mocňova;CÍ prohlášení podle, usta!Tlovení odst. 1
tohoto paragrafu, jež se nevydá pouze pro jednotlivý obchod, jest kdykoliv odvolatelné; odvolatelnost ieho nemůže
býti právním jednáním ani vyloučena, ani obmezena.
K právní platnosti zmocnění, aby cenné papíry směly býti
uloženy v cizině, se však vyžaduje, aby bylo vydáno pro
jednotlivý obchod a při tom šetřeno náležitostí předepsa
ných v odst. 1 tohoto paragrafu.
(3) Náležitostí v předešlých odstavcích předepsaných
se nevyžaduje k právní platnosti zmocňovacích prohlášení,
jež vydá ukladatel nebo zástavní dlužník, který jest ban~
kéřem ve Ismyslu § 10.
§ 3.

Na případy, v nichž byl bankéř ukladatelem nebo zá~
stavním dlužníkeů1 zmocněn, aby s převzatými cennými
papíry libovolně nakládal, se ustanovení §?l 1 a 2 nevztahuje; není-li ukladatel nebo zástavní dlužník bankéřem
ve smyslu § 10, j-est takové zmocňovací prohlášení vŠ1ak
pouze tehdy právně platné, bylo-li řádně podepsáno a vydáno pro jednotlivý obchod, výslovně a od ostatních obchodních podmínek odděleně na zvláštní listině.
§ 4.

(1) Požádá-li o to ukladatel nebo zástavní dlužník, jest
bankéř

povinen mu odeslati do 3 dnů opis zmocňovacího
prohlášení, vydaného podle ustanovení .§§ 2 a 3.
(2) Nárok ukladatele nebo zástavního dlužníka na
vydání takového opisu nemůže býti právním jednáním ani
vytoučen ani obmezen.
§ 5.

který p;ro'vedl při provolZ:U svého podniku
ke koupi cenných papírů, k jejich výměně nebo
k jejich úpisu anebo k výkonu odběrného práva k cenným
P1l1pírum, jest povinen .
a) opatřené cenné papíry uložiti a o tom provésti zápis
v obchodní knize podle př'edpisu § 1, jsou-li slosovatelné
neb'O' byly-li vyměněny za cenné papíry podle ~ 1 uschované
(l)

příkaz

Bankéř,
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anebo byly-li opatřeny výkonem odběrných práv, plynoucích z takto uschovaných cenných papírů;
b) opatřené cenné papíry jinaké, než pod lit. a) označené, uložiti alespoú odděleně od svých vlastních zásob
(souhrnná úschova) a vésti s péčí řádného kupce obchodni
knihu, do které jest zapisovati každého přikazatele a druh
a množství cenných papírů, které pro přikazatele takto
byly uloženy. Kromě toho musí tato kniha podávati jasný
přehled o tom, kterého druhu cenné papíry, kde a v jakém
množství jsou takto odděleně uloženy. Takový zápis může
býti nahrazen odvoláním se na případně vedené jiné
zvláštní záznamy cenných papírů a může odpadnouti,
jestliže byly opatřené cenné papíry vydány dříve, nežli
prošla lhůta uvedená v § 6, odst. 1.
(2) Provedením zápisu podle ustanovení odst. 1 tohoto
paragrafu přechází na přikazatele vlastnictví takto zapsaných cenných papírů a, jde-li o cenné papíry souhrnně
uschované, vlastnictví takto uschovaných cenných papírů
téhož druhu v množství pro něho zapsaném, ačli přechod
vlastnictví se podle ustanovení platného práva již dříve
neuskutečnil.

(3) S přechodem vlastnictví cenných papírů na
zatele stává se bankéř jejich uschovatelem.

přika

§ 6.

(l) Bankéř jest povinen vynaložiti péči řádného, kupce,
aby mu cenné papíry, podle příkazu opatřené, včas byly
dodány, a je do 5 dnů po dodání uložiti a zapsati podle
ustanovení § 5, odst. 1; prohlásil-li však, že .ie sám jako
prodatel dodá, počíná se běh této lhůty dnem následujícím po té, kdy 'Odeslal přikazateli sdělení o provedení pří
kazu (čl. 361 a 376 obec. obchodního zákoníku ze dne
17. prosince 1862, ČÍS. 1 ř. z. z roku 1863, a §~ 369 a 381
uh. zák. čl. ze dne 16. května 1875, čís, XXXVII. o obchodním zákonu).
(2) Cenné papíry jsou ve smyslu ustanovení odst. 1,
věty první, dodány, jakmile byly bankéřem nebo jeho
zmocněncem skutečně převzaty anebo jakmile bankéř obdržel od své smluvní strany prohlášení, že tato .ie pro něho
bude míti v ús,chově (sdělení () uznání na účtě ce!!1l1ý.ch
papírů).

(3) Nestalo-li se tak snad již dříve, jest bankéř povinen
odeslati přikazateli nejpozději ve lhůtě v odst. 1 uvedené
seznam opatřených cenných papírů, udávající jejich druh
a množství, a, jde-li 'O cenné papíry, které jest uschovati
13
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§ 22.

podle ustanovení § 5, odst. 1, lit. a), též čísla, případně
jiné jejich rozlišovaCÍ známky.
(4) Požádá-li o to přikazatel, jest bankéř kromě toho
povinen odeslati přikazateli přesné a pravdivé sdělení dne
a ostatních údajů zápisu jeho cenných papírů (~ 5, odst. 1)
do 5 dnú po požádání, nikoli však dříve, než uplynula
lhůta v odst. 1 stanovená; sdělení to múže b}'ti případně
pojato do seznamu cenných papírů (odst. 3). Nárok při
kazatelův na takové sdělení nemúže býti právním jednáním ani vyloučen ani obmezen.
§ 7.

(l) K právní platnosti prohlášení, jímž se bankéř zmocaby cenných papírú, převzatých v úschovu podle
ustanovení § 5, odst. 3, použil sám nebo třetí zpúsobem
v :§ 2, odst. 1 uvedeným nebo aby cenné papíry, jež jest
uschovati podle ustanovení § 5, odst. 1, lit. a), uložil a vedl
v patrnosti podle ustanovení § 5, odst. 1, lit. bl, anebo je
uložil jinde než ve své tuzemské provozovně, vyžaduje se
těchže náležitostí, které předepisuje .§ 2, odst. 1 a 2, leč by
prohlášení bylo vydáno bankéřem ve smyslu ~ 10.
(2) ZmocňovaCÍ prohlášení vydaná podle předešlého
odstavce ve příčině cenných papírú, jež jest uschovati podle ustanovení § 5, odst. 1, lit. b), nemohou býti na újmu
práv ostatních vlastníků takových cenných papÍrú.
ňuje,

.§ 8.

Ustanovení §§ 5 az ( se nevztahují na případy,
v nichž byl bankéř způsobem předepsaným v ~ 3 platně
zmocněn, aby scennýnli papíry opatřen}Tmi z provedení
příkazu libovolně nakládal.
(2) Rovněž nemají tato ustanovení platnosti, jestliž'e
z okolností případu nebo z prohlášení přikazatelova jasIiě
najevo vychází, že příkaz opatřiti cenné papíry (§ 5, odst. 1)
měl býti proveden v cizině a k jeho provedení v cizině též
skutečně došlo. V tomto případě jest však bankéř povinen
oznámiti přikazateli současně se sdělením o provedení pří
kazu svého zahraničního dopisovatele, u něhož jsou opatřené cenné papíry uloženy, leč by byl této povinnosti způ
sobem předepsaným v § 2 platně zproštěn. Přenesou-li se
však v cizině opatřené cenné papíry do tuzemska, platí
ustanovení §§ 5 až 7 s tím, že běh lhúty uvedené v § 6,
odsL 1, se počíná dnem násled ujídm po té, kdy byly bankéřem v tuzemsku př'E~vzaty.
(l)

§ 22.
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(3) Ustanovení § 4 platí obdobně ve příčině zmocl1ovacích nebo zprošťovacích prohlášení vydaných podle ustanovení § 7 a odst. 1 a 2 tohoto paragrafu.
§ 9.

který cenné papíry, jež jsou v jeho úschově
podle ustanovení § 1, odst. 2, nebo § 5, odst. 3, vydá třetí
osobě v tuzlemsku k uschování, v podzástavu, ke zcizení
anebo k výměně nebo odběru jiných takových cenných papírů, jest povinen při tom sděliti, že papíry jsou cizí; dá-li
příkaz opatřiti cenné papíry (§ 5, odst. 1) provésti v tuzemsku OBlohou třetí, jest povinen jí sděliti, že 's,e papiry opatřuji na cizí účet.
(2) Kdo obdržel takové sdělení, může na takto mu vydaných nebo jeho prostřednictvím opatřených cenných papírech uplah'íovati své zástavní nebo zadržovaCÍ právo jedině pro takové pohledávky za svým přikazatelem (ukladatelem nebo zástavním dlužníkem), které na základě tohoto příkazu vznikly.
(1)

Bankéř,

§ 10.
ve smyslu tohoto zákona jest, kdo po živnostensku cenné papíry přijímá v úschovu nebo zástavou
anebo je kupuje a prodává vlastním jménem na cizí účet
(čl. 272, čÍs. 3, zák. ze dne 17. prosince 1862, čís. 1 ř. z. z roku
1863, ,a § 259, čÍs,. 3, uh. zák. čl. ze dne 17. květn.a 1875,
čís. XXXVII) .
Bankéřem

§ 11.
Zmocl1ovací nebo zprošťovací prohlášení ve smyslu
ustanovení §§ 2, 3, 7 a 8 jsou kolku prosta.
§

(l) Cenné papíry v úschovu nebo zástavou převzaté (§ 1,
ťJd:st. 2, la § 5, odst. 3) mají býti uloženy v tuzemské pr{l'Votovně bankéřově, leč by uložení na jiném místě bylo ospravedlněno nouzí (§ 965 obec. obč. zák.) , opatřením cenných
papírů v cizině (§ 8, odst. 2, věta první) anebo vůlí uJdadatele (vlastníka) cenných papírú platně projevenou
(§§ 2 a 7).

(2) Ustanovení platného práva, která ukládají bankéři
jako uschovateli, zástavnímu věřiteli nebo obstarateli ještě
další než tímto zákonem stanovené povinnosti, zústávají
nedotčena.

(3) Rovněž, pokud jich tento zákon nemění, platí nadále
ustanovení platného práva, podle kter}'ch bankéři příslušejí
zástavní, zadržovací a jiná práva k cizím cenným papírům.
13
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(4) Vyjde-li při uplatnění vlastnických práv k souhrnné
úschově (§ 5, odst. 1, lit. b) anebo po uvalení konkursu na
jmění bankéřovo najevo, že skutečné množstvÍ určitého
druhu souhrnně uschovan~rch cenných papíru neodpovídá
plně

jeho zapsanému množství, náleží toto skutečné množství jednotlivcum, pro něž jest platně zapsáno, podle vzájemného poměru jejich vlastnických nároku; nedělitelné
pak cenné papíry jsou spoluvlastnictvím těch osob, pro
které vybývají.
(5) Do lhut stanovených § 1, odst. 2, § 4, § 6 a § 8, odst. 2
a 3, se nevpočítávají dny všeobecného obchodního klidu
v bankách.
§ 13.
(1) Bankéř, jenž bez omluvitelného duvodu nesplní povinnosti, kterou mu ukládá předpis § 1, odst. 2, § 4, § 5,
odst. 1, § 6, 'Odst. 1, 3 a 4, § 8, 'Odst. 2 a 3, a § 9; odst. 1, trestá
se, není-li čin přísněji trestný, politickým (policejním) úřa
dem (administrativní policejní vrchností) první stolice za
přestupek pokutou do 3.000 Kč a, je-li nedobytná, vězením
(uzamčením) clo jednoho měsíce. Stejně se trestá také spoluvina na těchto přestupcích. Z nálezu lze se od:v>olati do 15
dnu ode dne doručení; o odvolání rozhoduje s konečnou
platností politický úřad (administrativní policejní vrchnost)
druhé stolice.
(2) Bankéř, který v jednom roce se dopustil třikráte pře
stupku podle odst. 1 tohoto paragrafu a byl proň odsouzen
ať jedním nebo více nálezy, trestá se při opětném zanedbání
některé z povinností v témž odstavci uvedených, neuplynul-li od posledního odsouzení alespoň rok, soudem, není-li
čín přísněji trestný, za přestupek vězením (uzamčením) od
jednoho týdne do dvou měsícu.
§

(1) Bankéř který s cenn}rmi papíry převzatými v úschovu nebo zástavou (§ 1, odst. 2, a § 5, odst. 3) ve svuj nebo cizí
prospěch protiprávně nakládal, trestá se soudem, není-li
čin přísněji trestný, za přečin vězením (zák. ze dne 15. dubna 1920, čís. 284 Sb. z. a n., jímž se stanoví poměr trestu
v území iruzného práva) od 14 dnu do jednoho roku a peně
žitým trestem od 5.000 Kč do 100.000 Kč.
(2) Stejně se treHtá bankéř, který úmyslně nesplnil povinnosti mu uložené předpisem § 9, odst. 1, aby sám nebo
třetí z toho měl prospěch.
Je-li pachatel příbuzným poškozeného v pokolení
vzestupném nebo sestupném anebo jeho manželem, stíhá se

e)

§ 22.
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toliko na soukromou obžalobu těchto osob. Obžaloba muže
býti odvolána, dokud nebylo započato s prohlášením rozsudku v první stolici.
(4) Pokus přečinu jest trestný.
§ 15.
(1) Bail1!kéř, který zastavil platy nebo o jehož jmění bylo
zahájeno vyrovnávací řízení anebo na ně uvalen byl konkurs, trestá se soudem za přečin vězením (uzamčením) od
jednoho měsíce do dvou let, byla-li tím, že vědomě nesplnil
povinnosti, kterou mu ukládá předpis § 1, odst. 2, § 5, odst. 1,
§ 6, odst. 1, 3 a 4, § 8, odst. 2 a § 9, odst. 1, zpusobena oprávněnému újma na jeho právu na vyloučení cenných papíru,
jež bankéř převzal v úschovu neb'Ú zástavou podle § 1, odst.
2, nebo § 5, odst. 3.
(2) Pokus přečinu jest trestný.
§ 16.
Bankéř, který za;stavil platy nebo o jehož jmění bylo Z'1hájeno vyrovnáva.cí řízení anebo na ně byl uvalen klonkurs,
trestá se za zločin těžkým žalářem (zák. ze dne 15. d ubna 1920, čís. 284 Sb. z. a n.) od jednoho do pěti let a za okolností zvláště přitěžujícíCh od pěti do deseti let, j,estliže, věda
o své nezpusobilosti platiti anebo o svém předlužení, protiprávně si přisvojil cenné papíry, které převzal v úschovu
nebo zásta.vou podle § 1, odst. 2, nebo § 5, odst. 3.

§ 17.

Podle ustanovení §§ 13 až 16 jsou trestni též, kdož
v podniku bankéřově samostatně vedou obchody v § 10
uvedené, a, je-li bankéřem společnost, společenstvo, spolek nebo jiná právnická osoba, orgánové .ieho, kteří se dopustili trestního činu ve příčině cenných papíru, převza
tých v úschovu nebo zástavou podle § 1, odst. 2, liebo § 5,
odst. 3.
§ 18.
(l) Doba náhradního trestu za nedobytný trest peně
žitý budiž stanovena podle za vinění, nesmí však převyšo
vati tři měsíce a dohromady s hlavním trestem na svobodě
meze jeho zákonné sazby.
(2) Peněžité pokuty a tresty uložené podle tohoto zákona připadají státu.
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§ 22.

§ 22.

§ 19.
Tento zákon nabývá účinnosti počátkem čtvrtého kalendářního čtvrtletí po svém vyhlášení a jeho provedením
se pověřují ministři financí, spravedlností a vnitra.

Depotní zákon byl vyhlášen v částce 116. ročníku 1924
Sbírky zákonů a nařízení, vydané dne 7. listonadu 1924,
společně s těmito zákony: ze dne 9. října 1924, čís. 237, kterým se zřizuje Zvláštní fond pl~O zmírnění ztrMpovstalých
z poválečných poměrů, ze dne 10. října 191Z4, tiS. 238, kterJ'Tm se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavu v republice Československé, dále se zákonem z téhož dne, čÍs. 239,
o vkladnich knížkách (listech), akciovych bankách a o revisi bankovních ústavli a konečně se zákonem o příročí
k ochraně peněžních ú~tavů a jejich věřitelů, který byl
rovněž dne 10. října 1924 sankcionován a v uvedeném zákoníku vyhlášen pod čÍs. 240.
Všech pětzákonú sleduje týž cíl, totiž povznésti solidnost bankovního podnikání a tím zvýšiti bezpečnost maj etk li který klientela bankám svěřuj e; 'Odtud název "zákony'na ochranu vkladatelú", pod nímiŽ se staly více méně
populárnÍlmi.
Se zadostiučiněním dlužno konstatovati, že českoslo:..
venské bankovnictví z valné části zůstalo věrno tradicím
pocHvého, ,opatLrného obchodu, přes to,že ti, kdož, na~áni
byli širšÍulsvědO>InÍm a pružnější mo:eálkou, dobyv1ah ZD
poměrů válkou rozvrá'cených, netušených úSípěchú.
V~oj situace dal tvrdě za pravdu st,a;rému pořekEdlu:
"Jak nabyl, tak pozbyl". Po přelomu závratné kO'~'ljunktu~o~.
poválečné, k němuž došlo během roku 1922, Jsme
byh
svědky několika temných zjevú, kdy veřejnost se 's úža~
sem ptal1a, jak bylo ffiO'žno tak lehkomyslně,s cizím.jI?~ním
hospodařiti, a jak se snáší 'se spravedlno!stl, aby vmlCl nc
pykali.
Odborné kruhy, hledajíce odp,ověď na tyto 'Otázky,
sjednotily se v úsudku, ve dosavadní právní řád, jejž jsme
zdědili po býv'além Rakousku a Uhersku, zústal daleko za
vývojem moderního hospodářského života, takže nebyl '8 to
z'aru čiti , aby se y bankách se svěřeným jměním Y'ádně
ThOls,podrařilo, a připouštěl, že i křiklavé pHpa,dy lehkomysh1Jo'sti aino i nc,svědomit,osti se daly 'Omluviti obchodním
riEdkem.
Níastoupen'a tudíž cesta refo:rem. Přes ohromné pl,ac<C'vní zatížení aparátu ministerstva finanCÍ, na něž tento
úkol byl vznesen, byl již počátkem srpna 1923 reformní
návrh vládní jako osn,ova zákona na ochranu úsch'Ov a
vkladú vYPl'ac,ován, předl'ožen zájm'Ů'Vým kruhúm k 1'ozo

u
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pravě

a kri1tce po té projednáván v Poradním sboru pro
hospodářské. PováŽÍ-li se, kolika pr'Otichůdných;
zájmů se tyto, tak hluboko do hospodářského života za:sahující reformy dotkly, jest jistě pozoruhodným úspěchem,
že vláda již v podzimu roku 1924 docílila parlamentního
schválení všech pěti uvedených zákonú.
Depotm zákon prošel ,ohněm veřejné kritiky i parla.mentních diskusí poměrně hladce; bylať téměř jednomyslně uznávána. potřeba reformovati bankovní obchQd
s cennými papíry, a krQmě toho se 'elabQrát 'Opíralo autoritu německého zákona ze dne 5. července 1896, čís. 19
R. G. Bl., o pOVinnostech kupcú při ús'chově cizích cenných
papírú/) jehotŽ se jako svého vzoru dov'olával.
otázky

1) Cit. zákon ze dne 5. července 1896, též krátce "Bankdepotgesetz" zvaný, byl částečně změněn naHzením říšského presidenta ze
dne 21. listopadu 1923 a stanoví ve znění:
p Ů vod ním:
ci t. nai'ízením p o zrně n ě n é m:
§1.

(") Ein Kaufmann, welchem
im Betriebe seines Handelsgewerbes Aktien, Kuxe, 1nterimsscheine, Erneuerungsscheine (Talons), auf den 1nhaber lautende
ocler durch Indossament ubertragbare Schuldverschreibungen,
oder vertretbare andere \Vertpapiere mít Ausnahme von Banknoten und Papiergeld unverschlossen ZUl' Verwahrung oder
als Pfand ubergeben sind, ist
verpflichtet:

(1) Ein Kaufmann, welchem im
Betriebe seines Handelsgewerbes
Aktien, Kuxe, Interimsscheine,
Elneuel'ungsscheine (Talons), auf
dEm Inhaber lautende oder durch
Indossament ubertragbare Schuldverschreibungen, oder vertretbafl) andere Wertpapiere mit Ausnahrne von Banknoten und Papiergeld sowie von Schatzanweisungen der wertbestandigen Anlf'ihen des Deutschen Reichs ohne
Zinsscheine und von Rentenbankseheinen, unverschlossen ZUl' Ver\vahrung oder als Pfand ubergeJ'e11 sind, ist verpflichtet:
1. Diese Wertpapiere unter ausserlich erkennbarer Bezeichnung jedes Hinterlegers oder Verpfanders gesond8'l't von 8einen
eigenen Bestanden uud von denen dritter aufzubewahren.
2. ein Handelsbuch zu fuhren,
2. ein Handelsbu'ch zu fUhren,
in welches die Wertpapiere jedes in welches die Wertpapiere jedes
Hinterlegers oder Verpfanders
Hinterlege1's oder Verpfanders
nach Gattung, Nennwert, Num- nach Gattung und Nennwert der
mern oder sonstigen UnterscheiStucke einzutragen sind; der
dungsmerkmalen der Stllcke einEintragung steht die Bezugnahme
zutragen siud; der Eintragung
auf Verzeichnisse gleich, welche
steht die Bezugnahme auf Ve1'neben dem Handelsbuche gefiihrt
zeichnisse gleich, welche neben werden.
dem Handelsbuche gefUhrt werden. Die Eintragung kann unterbleiben, ins.oweit die Wertpapiere
zuruckgegeben sind, bevor die
Eintragung bei ordnungs!!la.Bigem
Geschaftsgange
erfolgen
konnte.
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§ 22.

§ 22.

sáhnuto po tomto vzoru, leží na
zákonné předpisy německé i naše.
vztahující se na depositní, lombardní a komisionářský ob-

chod, 'se v podstatě shoduj{a tudíž tytéž nednstat'ky vykazují, a dále, že zmíněný zák,on celý problém celkem
prakticky ,a velmi důkladně vyčerpává. )

(2) Etwaige Rechte und Pflichten des Verwahrers oder Pfandglaubigers, im Interesse des Hinterlegers oder Verpfanders Verfugungen odel' Verwaltungshandlungen vorzunehmen, werden. durch
die Bestimmung umel' Ziffer 1. nicht beruhrt.

te betreibt, nul' dann wirksam,
wenn er bezuglich des einzelnen
Auftrages
ausdrucklich
und
schriftlich erklart wird.

Příčiny, vroč bylo
snadě, povážíme-li, že

§ 2.
(í) Eine El'klarung des Hinterlegers

oder Verpfanders, durch
welche der Verwahrer oder Pfandglaubiger ermáchtigt wird, an
Stelle liinterlegter oder verpfal1deter Wertpapiere der im § 1 bezeichneten Art gleichartige \Vertpapiere zuruckzugewahren, oder uber díe
Papiere zu seinem Nutzel1 zu verfugel1, ist, falls der Hinterleger oder
Verpfander nicht gewerbsmassig Bank- ode·c Geldwechslergeschafte
betreibt, nul' gultig, soweit sie fUr das einzelne Gescháft ausdrucklich
und schriftlich abgegeben wird.
(2) \Vird der Verwahrer oder Pfandglaubiger ermachtigt, an
Stelle hinterlegter oder verpfándeter Wertpapiere der im § 1 bezeichneten Art gleichartige Wertpapiere zuruckzugewáhren, so finden die
Bestimmungen des § 1 keine Anwendung.
§l 3.

(í) Der Kommissionar (§§ 383,

406 des Hande1sgesetzbuchs), welcher einen Auftrag zum Einkaufe
von \Vertpapieren der im § 1 bezeichneten Art ausfuhrt, hat dem
Kommittenten binnen drei Tagen
eíD Verzeichnis der Stucke mit
Angabe der Gattung, des Nenn\ve1'tes, der NUluluern oder sonsti gel' Unterscheidungsmerkmale
zu ubersenden. Die Frist beginnt,
falls der Kommissionar bei der
Anzeige uber die AusfUhrung des
A uftrages einen Dritten als Verkaufer namhaft gemacht hat, mít
dem Erwerbe der St1icke, andernfalls mit dem Ablaufe des Zeitraums, innerhalb dessen der
Kommissionár mach der Erstattung der AusfUhrungsanzeige die
Stticke bei ordnungsmaBigem Gescháftsgange ohne schu1dhafte
Verzogerung beziehen konnte.

(2) Bin Vel"zicht des Kommittenten auf díe Dbersendung des
Stlickeverzeichnisses ist, faUs der
Kommittent nicht gewerbsmaBig
Bank- oder Geldwechslergeschaf-

(i) Der Kommissionar (§§ 383,
406 des Handelsgesetzbuchs), wel-

cher einen Auftrag zum Einkauf
von "VVertpapieren der im § 1 bezcichneten Art ausfUhrt, hat dem
Kommittenten auf dessen Verlangen binnen einel' Woche ein Verzeichnis der Stlicke mít Angabe
der Gattung, des N ennwerts, der
Nummern oder sonstiger Bezeichnungsmerkmale zu tibersenden. Die Frist beginnt, falls der
Kommissionar bei der Anzeige
uber die AusfUhrung des Auftl'ags einen Dritten als Verkaufer
namhaft gemacht hat, mit dem
Erwerbe der Stlicke, andernfalls
mít dem Zeitpunkt, in welchem
dem Kommissionar die Erklarung des Kommittenten, datl er
die Dbersendung eines Stuckeverz3ichnisses verlange, zugeht, fruhestens jedoch mít dem Ablauf
des Zeitraums, innerhalb dessen
der Kommissionár nach der El'sh,ttlln'Y der Ausfuhrungsfln?:eige
díe Stlicke bei ordnungsmaBigem
Gescháftsgang ohne schuldhafte
Vel'zogerung beziehen konnte.
(2) Der Kommissionár kann
sich das Recht ausbedingen, dem
Kommittenten an Stelle der Dbersendung des SWckevel'zeichnisses
die Stucke selbst herauszugeben
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oder ihm den Herausgabeansp1'uch an eine ZUl' Verwahrung
der Stlicke bestimmte dritte
Stelle abzutreten. lm ubrigen,
kann das Recht des Kommittenten, die Dbersendung des Stlickeverzeichnisses zu verlangen, nicht
durch Rechtsgescháft ausgesch10ssell oder beschránkt werden, es
sei clenn, datl der Kommittent gewerbsmassig Bank- oder Geldwechs1ergeschafte bet1'eibt.
(3) Soweit die Auslieferung cler eingekauften Stlicke an den
Kommittellten erfolgt oder ein Auftrag des Kommittenten ZUl' Wiederverausserung ausgefíibrt ist, kann die ůbersendung des Stuckeverzeichnisses unterb1eiben.
§ 4.
(í) Ist der Kommissionar mit ErfUllung der ihm nach den
Bestimmungen des § 3 obliegenden Verpflichtungen im Verzuge und
holt er das Versaumte auf eine danach an ihn ergangene Aufforderung des Kommittenten nicht binne11 drei Tagen nach, so ist der
Kommittent be1'echtigt, das Geschaft a1s nicht fíir seine Rechnung
abgesc1110ssen zuruckzmveisen und Schadensersatz wegen NichterfUllung zu beanspruchen.
\ 2) Die Aufforderung des Kommittenten verliert ih1'e Wirkung,
wenn er dem Kommissiona.r nicht binnen drei Tagen nach dem
Ablaufe der Nachholungsfrist erk1árt, datl er von dem im Absatz
1 bezeichneten nechte Gebrauch machen wolle.
§ 5.
Der Kommissionar, welcher einen Auftrag zum Umtausche von
IlVertpapieren der im § 1 bezeichneten Art oder ZUl' Geltendmachung
8ines Bezugsrechts auf sol che Víiertpapiere ausfúhrt, hat binnen
zwei Wochen nach dem Empfange der neuen Stucke dem Kommittenten ein Verzeichnis der Stíicke mít den im § 3 Absatz 1 vorgeschliebenen Angaben zu ubel'senden, soweit er ihm díe SHicke nicht
inn81halb diesel' Frist aushándigt.
§ 6.
Der Kommissionar, welcher den im § 5 ihm auferlegten pníchten nicht genugt, verliert das Recht, fUr die AusfUhrung des Auftrages Provision zu fordern (§ 396 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs):
§ 7.
(í) Mit der Absendung des Stlickeverzeichnisses geht das Eigentum an den darin verzeichneten vVertpapieren auf den Kommittenten
uber, so\veit der Kommissionar uber die Papiere zu verfugen berechtigt ist. Die Bestimmungen des burgerlichen Rechts, nach
welchen der Ubergang des Eigentums schon in einem fruheren Zeitpunkte eintritt, b1eiben unberuhrt.
(2) Der Kommissionar hat bezuglich der in seinem Gewahrsam
befindlichen, in das Eigentum des Kommittenten ubergegangenen
Wertpapiere die im § 1 bezeichneten Pflichten eines Verwahrers.
2) Viz str. 9 dův. zprávy.
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§ 22.

§ 22.

V čem vlastně zmíněné nedostatky záležejí?
, Již ,:"prvé,:n díl1!v t-ohoto spis~ jsme se poučili, že platné
pl ávo zasadne neVlze soukromy projev vůle určitou for-

mou,a tedy že smlouva můŽe býti s}ednána též ústně ano
i mlčky, především podrobením se obchodním zvyklostem.
Jest potom s podivem, že obchodně méně zkušený klient

§ 7a.

des Bezuges von anderen \\Certpapieren, Zins- oder Gewinnanteilscheillell ~usantwortet, hat hierbei dem Dritten mitzuteilen, daLI die
Papiere fremde seien. Ebenso hat er in dem Falle, daLI er einen ihm
erteilten Auftrag ZUl' Anschaffung solcher ,,yertpapiere an einen
Dritten weitergibt, diesem hierbei mitzuteilen, daLI die Anschaffung
fůr fremde Hechnung geschelle.
(2) Der Dritte, v,-e1cher - eine solche Mitteilung empfa~gen h~t,
kann an den ubergebenen oder an den neu beschafften Papleren em
Pfandrecht oder e[n Zuruckbehaltungsrecht nul' wegen solcher Forde run gen an seinen Auftraggeber geltend machen, welche mit Bezug
aUT diese Papiere entstanden sind.

(1) Hat bei einem Kommissions-

geschaft uber den Einkauf von
\Vertpapieren der im § 1 bezeichneten Art ZUl' Zeit der Eroffnung
des Konkursverfahrens uber daí'l
Vermogen des Kommissionars
der Kommittent die ihm denl
Komm1ssionar gegenuber obIiegenden Pflichten vollstandig erfUUt, ohne daB die einzukaufenden Wertpapiere bis zu diesem
Zeitpunkt durch Dbersendung
eines 8tuckeverzeichnisses oder
auf andere Weise in das EiCfel1tum des Kommittenten ube~ge
gangen s!n~, so geht in Ansehung
der BefnedIgung aus den in der
l\~a~se vorhandenen Wertpapieren
gWlcher Gattung und aus den
Anspruchen auf Lieferung solcher _,,y ertpapiere die Forderung
eles hommlttenten den Forderun~~m aller anderen Konkm'sglaumger vor. Mehrere I<:ommittenten
haben
untereinander
deichen
Hang. Aus dem sonstigen 'Vermogen des Kommissíonars konnen
díe Kommittenten unter entsprechender Anwendung der fUr díe
Absonderungsberechtigten gel tende!l yorschriften der §§ 64, 153,
l;:'tl, 106 und des § 168 Nr. 3 der
honkursordnung
Befriedigung
verlangen.
.
(2) Das Konkursgericht hat,
wenn es nach Lage des Falles erforderlich erscheint, den Kommittenten ZUl' ,,yahrung der ihnen
nach Abs. 1 zustehenden Rechte
einen Pfleger zn beste11en. Fur
die Pflegschaft tritt an die StelIe
des Vormundschaftsgerichts das
KonkursgeriCht. Die Vorschriften
des § 62 Abs. 2 bis 5 des Gesetzes
úber díe privaten Versicherungs~nternehmungen
vom 12. Mai
1901 (Reichsgesetzbl. S. 139) finden
entsprechende Anwendung.
§ 8.
(1) Ein Kau!mann, ',:,elcher im Betriebe seines Handelsgewerbes
fremde Wertpaplere der lm § 1 hezeichne,ten Art einem Dritten zum

Zweck der AUfbewahrung, der Verausserung, des Umtausches oder
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§ 9.

Wenn ein Kaufmann uber \Vertpapiere der im § 1 bezeichneten Art, welche ihm ZUl' Verwahrung oder als Pfand úbergeben
sind, oder we1che er als Kommissionar fůr den Kommittenten in
Besitz O'enommen hat, auBer dem Falle des § 246 des Strafgesetzbuchs :um eigenen Nutzen oder zum Nutzen eines Dritten rechtswidrig verfUgt, wird er mit Gefangnis bis. zu. einem. Jahre und Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder mlt emer dIeSel' Strafen bestraft.
(2) Der gleichen Strafe unterli.egt, \Vel'. der V~rschrift d~s ~ 8
zum eigenen Nutzen oder zum Nutzen emes Dntten vorsatzlIcb
zu widerhandel t.
(3) Ist der Tater ein Angehoriger (§ 52 Absatz 2 des Strafges,etzbuchs) des Verletzten, so triU die Verfolgung nul' auf Antrag eín.
Die Zurúcknahme des Antrages ist zulii:ssig. Der § 247 Abs. 2 und ;3
des Strafgeset:dmchs findet entsprechende Anwendung.
§ 10.
Ein Kaufmann, welcher sei.ne Zahlungen eingestellt hat oder
uber dessen Vermogen das Konkursverfahren erbffnet worden ist,
\vird mit Gefangnis bis zu zwei Jahren bestraft, wenn er den Vorschriften des § 1 Ziffer 1 oder 2 vorsatzlich zuwidergehandelt hat
nnd dadurch der Berechtigte bezuglich des Anspruches auf Aussonderung der von jenem zu verwahrenden ,Vertpapiere benachteiligt
. wird, desgleichen wenn er als Kommissionar den Vorschriften der
§§ 3 oder 5 vorsatzlich zuwídergehandelt hat und dadurch der
B€rechtigte bezuglich des Anspruches auf Aussonderung ~er von
jenem eingekauften, eingetauschten oder bezogenen Wertpaprere benachteiligt wird.
§ 11.
(1) Ein Kaufmann, we1cher seine Zahlungen eingestellt hat oder
uber dessen Vormogen das I<:onkursverfahren eroffnet worden ist,
wird mit Zuchthaus bestra.ft, wenn er im BewuDtsein seiner
Zahlungsunfahigkeit oder Dberschuldung fremde Wertpapiere, welche
er im Betriebe seines Handelsgewerbes als Verwahrer, Pfandglaubiger oder Kommissionar in Gewahrsam genommen, sich rechts\vídrig zugeeignet haL
(2) Sind mildernde Umstande vorhanden, so tritt Gefangnisstrafe
nicht unter drei Monaten ein.
§ 12.
(1) Die Strafvorschrift des § 9 findet gegen díe Mitglieder des
Vorstandes einer Aktiengesellschaft oder eingetragenen Genossen(1)
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sjedná s bankou smlouvu, jakou sjednati vpravdě nechtěl
an~bo by ~eby~ chtěl}' kdyby si byl vědom jejích důsledků?
A vs'ak allI plsemna forma smluvní, jak .se v obchodu
schaft, díe GeschaftsfUhrer einel' Gesellschaft mít beschl'anktel'
Haftun.g, sowie gegen díe L4quidatoren einer Handelsgesellschaft
oder eUlgetragenen Genossenschaft Anwendung, wenn sie in Ansehung von \Vertpapieren, die sích im Besitze der Gesellschaft oder
Genossenschaft befinden oder von diesel' einem Dl'itten ausgeantwol'te; sir:-d, die mi~ Strafe bedrohte Handlung begangen haben.
( ) Dle vorbezelchneten Personen werden wenn die GeseUschaft
oder Genoss~nschaft ihre Zahlungen eingestellt hat, oder wenn ubel'
deren Vermogen das Konkursverfahren erbffnet worden ist bestraft
1. gemaB § 10. wenn sie den Vorschriften des § 1 Ziffer' 1 oder 2
oder den Vorschriften der §§ 3 oder 5 vorsatzlich zuwidergehandelt
llaben und dadurcll der Berechtigte bezuglich des Anspruches aui
At,ssonderung der von der GeseHschaft oder Genossenschaft zu verwahrenden oder von ihr eingekauften, eingetauschten oder bezogenen
\Vertpapiere benachteiligt wird.
2.. g-emáB § 11, wenn sie im BewuBtsein der Zahlungsunfahigkeit
oder Úberschuldung der Gesellschaft oder Genossenschaft fremde
'Yertp~pi.ere? w.elche von diesel' als Verwahrer, Pfandglaubiger oder
KommlsslOnar ln Gewahrsam genommen sind, sich rechiswidriO' zugeeígnet haben.
'"
§ 13.
. (') Dieses Gesetz findet auf diejenigen Klassen von Kaufleuten
k_eme A!lwend.ung, f.ur welche gemaB § 4 des Handelsgesetzbuchs díe
VOlschnften uber dle Handelsbiicher keine Geltung haben.
(2) (sankční klausule).
Novela z r. 1?2? měl::: dvě, věcně nesouvislé příčiny. V prvé řadě
bez~lo o to, aby UplSy sta!ohodnotné půjčky říšské jakož i listy 1'entove banky byly na roven postaveny bankovkám a papírov:)Tm penězů D1 • a tak .vyňaty z p.ř~dpisů zákona (1'1 1, odst. 1, B. D. G.); tím
~e ml'lo bankam usnadmtI, aby zavedly účtování pí~evodem (Kontou~?rtr~(Š1!-ngsverkel~r) ?a ,podkladě těchto hodnot. Musilo-li se již
pnkroclt~ k ~10velIsacl zakona, bylo uznáno za nutno učiniti též
zad?s~ sl,!~acI,. kterou inflační období pi~ivodilo na trhu cenných
paplru. Uzasne obraty bursovnÍ a ustavičnými emisemi vyvolaná
zál!lay~, cenných papírů. techn~cky prosto znemožnila povinnost zanasetI, cl~la 9;epotu do obchodmch knih (§ 1, odst. 1, čÍs. 2, B. D. G.),
a zasllatt pnkazateli v každém pHpadě a v krátké lhů.tě seznam
cem~ých p,apírů ~ kO~lisi opa~řený.ch (§ 3, odst. 1) ,?,it. zák.). Tyto okolnostI maJlc na zretell, zprostrla CIt. novela bankere povinnosti k záZDal?1! c!-epotních čísel, obmezila povinné zasílání seznamu cenných
papll'U Jen na pi~ípady, kdy phkazatel si tak přál a prodloužila
tříde~ní lhůtu" pro zaslání seznamu stanovenou, n~ lhůtu sedmiden:1L T~uto upravou se ovšem podstatně zhoršilo právní postavem ~.?mlten~ů, n~~oť odeslání ~o>:čeného ~ezn~mu má podle B. D. G.
ten uClnek, ze pnkazatel nabyva vlastmctvl seznamenaných cenných rapíI'~ a tím možnosti žád~ti v pádě bankéf'ova konkursu, aby
talwve pap~ry byly z konkursm podstaty vyloučeny; náhradou za
to poskytUje novela komitentům přednostní úkojné právo před
ostatními věřiteli bank81~ovýrni, pod podmínkou, že v době vyhlášení
konku~su učinili ..úplně zadost všem svým závazkům. (Sr. článek
.Jarec.k~J;o. "ZUl' . An.derung des deutschen Depotgesetzes", otištěný
v meslcmku "Mltt81lungen des Verbandes 6sterreichischer Banl(en
u. Bankiers", roč. VI, čís. 1/2.).
•

y

§ 22.

§ 22.
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s cennými papíry vžila, není v tom ohledu dostatečnou
ochranou; klientovi zpravidla se předloží k podpisu formulář obsahující spleť mnohdy úmyslně nejasně stylis'Ovanýchobchodních podmínek, jichž záludnost posUehne
toliko zkušené oko odborníka. Jak mnoho v obchodě depositním a lombardnírn na řádném sjednání smlouvy záleží,
pozl1la1i jsme při výkladu r,ozdílných právních následkú
úschovy a zástavy pravidelné na straně jedné, a úschovy
a zástavy nepravidelné na straně druhé; stručně zopakováno: připravídelné úschově <a zástavě zachovává si klient
vlastnictví cenných papírů, jež právní řád d,o důsledkú
chrání právem na jejich vyloučení z konkursní podstaty
bankéřovy, kdežto klient, připustivší úschovu resp. zástavu
nepravidelnou, ztrácí vlastnictví do úS1chovy nebo zástavou daných papírů, a tudíž jest v pádě bankéřova úpadku
vystaven o,suduobyčejného věřitele.
Dále jsme seznali, že ustanovení občanského zákoníka
o smluvě uschovací a zástavní j,sou pr'OtO' nedostatečná, ŽE'
se hodí pouze na případy, kdy v soukromém životě dochází pouze ojediněle k úschově nebo, zástavě, a nikoliv
na živno'stenský provoz úschov !a zástav. Zejména se pohřešuje, ·že není přesně vytříheno, jak se má nakládati
s hromadně převzatými stejnorodými úschovami a zástavami, aby zůstalo jasným, že .i de o věci cizí. V bankovním
obchodu jest potřeba takové přesné úpravy povinnosti k evidenci převzatých cenných papírů tím palčivější, že bankéř
sám mívá v zástavě papíry téhož druhu, a tudíž jest nasnadě
možn,OIst, že 'se práva třetích o:s,ob zatemní. Z,a tohoto neujasněného právního stravu si ree1ní obch'Od hledal svérázné cesty, jež vedly k tvoření různých typů úschova
lZástav,s) praktické potřebě sice dobře h'Ovících, zároveň
však též sváJdějících k zneužívání cizích depotů. Obzvláště
se vžilo nepřístojné vykonávání hlasovacích práv z deponovaných akcií, jež i v tom ohledu jest povážlivo, že
ponouká nesvědomitého' bankéře, aby amimov'al klientelu
k nákupu těch akcií, jichž právě p'Otřebuje k rozmnožení
počtu hlasů ve valné hromadě akcionářů. Dále jest to
spíše neznalost jemného právního rO'zdílu me·zÍ krycím depotem4 ) na jedné a lombardem na straně druhé. než nepoctivost, jež zhusta k tomu vede, že se i dep'Oty dávají
v zástavu v domnění, že jde o výkon zákonem dovoleného
práva k relomhardu. 5 ) Ostatně zák'Onné předpisy 'O právu
k relombardu nechrání dostatečně zástavce před zne3)
(§§ 5 a
4)
5)

Viz výše výklad o úschově resp. zástavě úhrnné a pospolité
12).
Viz výše § 2, lit. e).
Viz výše § 10 a IV.

§ 22.

II 22.

užitím tohoto práva (podzástavou za vyšší než pův.odní
dluh) v lomba;rdním obchodu efektovém, kde zpravidla
běží.o zástavu věcí p,ouze druhově určených a kde i tehdy,
když se zastavují papíry určitých čísel (species), se poskytuje podzá'stavnímu věřiteli obsáhlá právní ochrana
1)8zelstného nabytí. K.onečně, že i případy podúschovy 6)
zaslouží přesnějšího zákonného vyhranění, jsou pádným
dokladem svízele, s nimiž zápolí majitelé dep otů v zahraničí ulo,žených.
Též pro bankovní komisi efektovou .iest dosavadní právní
úprava nedolst1atečnou. Ve .stati o přechodu vlastnictví na
k.omisním zbo1ží') bylo t.otiž vylo1en.o, že vlastníkem cenných papírů v komisi ,opatřených se pře1demstává bankéř
a že příkazatel nabývá jejich vlastnictví teprve tehdy, když
mu je bankéř odevzdá,aneb.oi když, ponechávaje je u sebe,
patřičným způsobem (zpravidla zápisem čJ,selpapírů do
do příkazatel.ova folia depo!sitní knihy Hil1.ebo uloiženim
papírů pod zvláštní obal ~e jménem přikiazatelovým) projeví vůli držeti je n'adále propřikazatele (konstitut pOlsesorní) ; před tím, než se převod vlastnictví uskuteční, .má
přikazatel arciť jen obligační nárok na vydání papírů.
P.oněvadž jednak platné práv.o nezav'azuje bankéře, aby
do určité lhůty převedl vlastnictví na přikazatele, jednak
zůstává zpra vidlla při'k'aza teli skryto, zda-Ha kdy došlo
k takovén1.ukol1stitutu posesornímu, naskytá se nesvědo
mitému bankéři příležitost, aby, otáleje s převodem vlastnictví, zneužil cenný,ch papírů k protispekulaci a po pří
padě zmařil vylučovací právo přikazatele.
Konečně třeba povážiti, že i dok:onialé ujasnění vla:stnických práv li,a cenných papírech bankéři s'věřených by
nemělo pr.o klientelu valné praktkké ceny, kdyby zůstaly
bez povšimnutí dúsledky, jež právní .obchod s sebou nese a
které ohrožují vlastnictví právě v době,
na jeho uplatnění nejvke záleží.
Přihází se totiž často, že bankéř
pcužije služeb druhého ba:r~kéře jak.osubstituta při
úschově neb.o při provádění komisního příkazu, anebo že
mu dá zastavené papíry v podzástavu; neudá-Ii pH tom,
ž·e předávané papíry js.ou cizím vla:stnictvim, nab}Tvá bezelstný substitut resp. podzástavní věřitel obsáhlých zákonných retenčních, pokud se týče, zástavních práv,
smluvně ještě mnohdy značně rnzšířen}Tch,a sice zpravidla pr.o veškeré své pohledávky za bankéřem; upadne-li
za těcht.o okolností hankéř v konkurs, zůstává právo
klienta na vyloučení jeho vlastních papírů z konkursní

podstaty na paplre následkem výkonu oněch retenčních
resp. zástavních práv.
Depotni záko?,. vz~~v~ase úkol vylíčené nedost'atky
a mez,ery .odstrm~ltl; pndvrzel se toho základního pojetí ně
meckeho VZ01TU, ze Jest treba, aby obch.odně méně zkušen}'
k~ient byl soubo:t~em předpisů d.onucovacího (kogentního )8)
razu. chráněn ve svých právech na cenné papíry, jež bance
svěřil; takové ochrany se účinně docílí, vytvoří-li se právní
domněnka, že klient, sjednávaje s bankéřem
:smlouvu
uschovací, zástavní aneb.o komisní, chce ,sjednaH takovou
smlouvu za pod111ínek, zajišťujících co nejlépe jehn vlastnické zájmy; má-li pak tato domněnka býti vyvTácel1a
musí klient způsobem každ.ou p.ochybno·st vylučujícím dáti
na, j~vo: že s,?t;hlasí se smluv;lÍmi p.odmínkami méně při
zmvyml. Myslenky tyto rozvadí náš zákon těmito zásadami:
at obchod m:zi b~nkéři zůstává zákonem prakticky
lled.otcen; pr.o khentelu spekulující na zahraničních bursách platí zmenšená 'Ochrana (§ 8, odst. 2 dep. zák.);
b) úschova sjednaná s bankéřem platí za nO'l'mální
pravidelnou9 ) úschovu s povinností bankéře chovati cenné
~apíry ve ~lastní tuzemské provozovně; výjimky (podus,chova, vyk.oll~ hlaso1vacích práv, kumulativní úschoiVa
aneb ~ dok~nce uschova nepravidelná) jsou přípustny záslVcL~1e to;hko Ise souhlasem klienta v předepsiané f'Ol~rně
proJevenym;
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6) Viz výše § 4 II A.
7) Viz Y:\'še § 18 IV.
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. c) právě tak zástava daná bankéři pojímá se jako praVIdelná zálstava normální/O) aniž by hankéř' hyl .opTávněn
k l:elomhar:du a k siubstituci; i zde jsou výjimky (relomb.aI~, substltuce, vykon hlasovacích práv, zástava kumulatlvm anebo dokonce nepravidelná) možny zásadně jen se
souhlasem klienta v předepsané fm'mě projeveným;
.
yříkaz k efektové komisi nákupní zavírá v sol1ě dohodu" ze bankéř převede na klienta vlastnictví opatřených
ceil1inych y~pír~ do určité lhůty. apo té že poměr komisní
se ~r'~mel1l v, us~hovu pravidelnou, a to - podle povahy
~a!nr~-=- bud v uschovu p:ravidelnou normální (individuel_ 1 ) Norr~y (}~]J .• zák?na právč .tak jako B D G jsou svou specielní
. ~we,;,azne pl'e?-pl~Y Ž!;r~lostensko-policejního rázu (sr.
~,;e~sevl, . stl. ~6), ObsahUJI vsak tez l~rvky, soukromého práva; pol~("vad::. ISOU vesmes ll0.r~arr~l ko.!?:entmho razu, nelze jejich platnost
~}'~OUCltr SOU~IO:mOU vulI (VlZ. vyse )Jozn. 2) Je § 1), což pi'esněji 1'e~el:? ~namena, ze platnost predplsu dep. zákona múže býti vyloucella lesp. obmezep.a .1el~ zpu~obem zákonem pj"edepsaným.
9) O normalm ]Jn1vldelne úschově viz hořejší výklad pod § 3
po pozn. 9.
'0) Viz výše § 12 I.
8

{;<?va~l~u
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§ 22.
§ 2l.

ní) anebo v úschovu kumulativní (souhrnnou); pro výjimky platí pra"'lidla výše pod b) a c) uvedená;
e) v případech subs,tituce při úschově a kmIŮsi a při
podzástavě se retenční a zástavní práva substituta (podzástavního věřitele) podstatně obmezují.
Též v tom jest náš zálwn .'S německým za jedno, že řa·
dou trestních ustanovení hledí zaručiti, že intence zákonodárcovy bude .<1osaženo; v pohrůžce spravedlivé odplaty
však jeho síla výhradně nes;počívá, dík účinné kontrole,
která se podle zákona ze dne 10. října 1924, čís. 239 Sb.
z. a n. u většiny bankéřů zavádí a se též dozolrem na.d dodTž·ovánÍm předpisů depotního zákona zaměstnává (arg.
S 25 dto zák.).i1)
N a řádném zachovávání depotního zákona tím více záleží, že jehO význam nepřestává na pojištění majetkové
integrity bankovní klientely; dlužno totiž se kojiti nadějí,
že provedená zákonná úprava obchodu s cennými papíry
též nemálo přis\pěje k ozdravění hospodářských poměrů,
neboť na jedné straně bráníc tomu, aby bankovní podniky
zneužívialy cizích depotů k opaU-ení vlastních úvěrů anebo
ku krytí vla,stních bursovních závazků, na druhé straně
znemoŽl'í.ujíc zneužívání námitky diferenčního obchodu/ 2 )
podváže výstřelky nesolidní ,spekulace, jež nejednou již
vrhla temné stíny na obecný blahobyt.
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§ 23.

Na které

případy se, depot~í zákon vztahuje? O jeho místntch a casových mezích.
1.

cLotýi~jíŠ~C!.~ěO ~~~a.~el~~'~s,~ ust<a~lov~ní depotního zákona
ratelské, kdy us'ch:ovatel em
v,ac,l, zas,tavv:r:;.Í a obstaO'hsta;raielem' J' Olst b a II k e' v , za.stavnlln verltelem resp.
•
'v,
.
rve s mys 1 u § 10
'k
( VIZ nlze vyMad p'Od § 24) _
ři č
v,
v z a o II a
záleží, je-li ukl,adatelem zásti . emz zas a9;ne na tom nebankéř nebo bankéř -.:
" v~em nebiQ, pnl<Jazatelem ne-"
misnÍm zbožím jlsou cen~ ~sc ov0;.r, zwst,avou resp. ko~
z á k 10 II ,a (viz výkl<ad od
pap ~ ryve s mys 1 u § 1
kéž sjednal zmíněné s6Iou; 25L,. predpoklád'~jíc, že han"
(viz níže § 33 II),
Y pn provozu sveho podniku
V zhled·em k výkladu 'O
'
,
(I' e por t ní ch) ob ch o d ů p;r3:::n~ povaze st 1'a v n)T c h
(na konci), musíme se dotk~d~J~ Js~e podali výše v § 7
Povinnosti uložené depotním Zák~ iQtaz~~, zd'~, bankéř má
převzaT cenné p:aptrydio stravy.' nem tez v prlipadech, kdy
, Kdyby soudní praxe píijala za svů· . ' , "
vy-ch pnpadech jde (s hamkéřova hl d' ~ )nazOl, z~ v tako_
papírů :S výhradou 're.sp Ise za'
,1~ lS· ~ 10 kOUPI cenných
d eJe,
. bylo by nesporno .že. b vlazlj(,em
JIch zpe~ t ne'ho prok ''<;
do strav" může
" ' .
an ~ el, prevzav cenné papiry
oJ,
.
s nImI hbo,volne naklád t" . b
náležitého
(§ 3 dep • zálr
!)
~ <,
a 1 I ez klientova
~.
ll';.. zmo.cnenl.
AVSa'k 1 pojímají-li !Se 'St~: T ' b h
z,á~újčk,a peněžitá p;l:oti '~á,staa: ne o ~. iQdy e~e~tové. jako
a Ja:kozápůjčka cenných
v~. ?ennyc!l p;apIru na Jedné
na straně druhé dl~:;:pnu pro~l ~astavě peněžité
n
povinností zásta.vního VÚit''''i: ? yznatl, ze ~ankéř nemá
v těc. h případech kdy cenn~ , Je~ mu dep .. zakon ukládá
(a tedy plwtí dep~irt) l'ebot' ~taPtlry s~~ do stravy hledal
v 'O u, nýbrž mu je ~a ~ ů'
len. n-:-u peh ne da I z á s t aky, a na tako~é případy J ~ II P~Oh ~ast~v~ ,peněžité část
nepřiléhá (arg.: Jsou dány
pl ece s~o;vne znelll § 1 dep. zák.
"'o u' s'udk
,zastavou"\
Od>rozv11J'em
l'
,J~, . i u, ze depotní zák..'
,
'Ul ~e- I
·ný.ch př:ÍipaJdů _ kdy to~~ :S~l ~a'8ladne l~edotý~á ani opač
odevzdá p.arpf"y 'Dank ,~. rl. .t Ient, maJe potrebu ·peněz
I , en uO S ľavy
( t d
'
'
, Sil vypůjčí peníze, dá va'
a, e y ,platl reporrt),
mame p.ro tiQ tyt,o dťlvody:
Je pap 1 r y z a s t a ViQ u __,
Depotní zákon ob
.
,<ml~uvní případy v n~~u~el'svou . 'Ochranu toliko na
14
,.
. Z I{ lentovI ihroizÍ nebezpečí, že
1

.v

v'

H) Sr. dův. zprávu, str. 22.
i2) Správně uvádí Dr. Gellner ve svých poznámkách k dep. zá·

konu (Prager Archiv filr Gesetzgebung und Rechtssprechung, roč.
1924, čís. 20, str. 1106): ,,1st nicht durch die bereits bei Absch1uB des
GeschiHtes getroffene Dbereinkunft lediglich die Differenzzahlung
zum Gegenstande des Vertrages erklart worden, so daB von vornehel ein die wirkliche Lieferung, Abnahme und Zahlung ausgeBch10ssen ist, dann wíl'd die effektive Anschaffung und Eigentumsubertragung stets Pflicht des Bunkiers sein und es wird dann, wenn
der Kommittent das im § 6, Abs. 3, vorgeschriebene Vel'zeichnis vom
Bhnkier erhalten hat, der sog. Differenzeimvand nicht mehl' mít
Erfolg vom Kommittenten, der huf Zahlung oder NachschuB geklagt
wird, erhoben werden konnen. Somit trágt das Gesetz durch diese
Bestimmungen in hohem Masse ZUl' Sicherheit des Effektenhandels
bei und wird - es ist dies eines seiner vornehmsten Zwecke - newirken, daB sich kapitalsschwache Kreise nicht mehr an der Effektenspekulation beteiligen werden.
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v
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bankéř různý~mi smluvními výhradami zatemní anebo d:ok,once zkreslí klientův prrávní poměr k cenným papírům,
jež 'od klienta převzal anebo pro něho opatřil. Takového

nebezpečí u stravných obchodů tehdy není, když, j,ak též
v obchodní praxi jelst zvykem, takový obchod se sjedná vysloveně ve formě prodeje cenných papírů a jich zpětné
koupě/) tudiž smlouvou toho druhu, jež i méně obchodně
zkušenému jasně napovídá, že odevzdání cenných papírů
má Pr'OJ něho v zápětí ztrátu vllaJstnictví.
Z této úvahy dospíváme k závěru,že ba n k é ř II e m á
p o' v i n 11 o stí, dep ,o t ním z á k o n emu 1 o' ž p n ST c h,
k cen n Ý m p ,a p í r ů m;, jež p ř e'v z a. I d.o '8 tra v y
vysloveně ve formě koupě s výhradou resp.
s e z á vaz k e m z pět n é ho pro dej e.
Hořejší výklad má samozřejmě na zřeteli jedině strav·
né (reportní) obchody v technickém slova smyslu; bylo
byt e d y o myl n Ý m sed o m n í vat i, ž e z och ran y
z á k o n a v ů b e c j IS o U vylo uče II y cen n é p a pi r y,
n a. něž b a n k é ř p os kyt I z á I o h u ('Obch'Ody zálohové čili reportní v širším sl. sm.) ;2) takovéto r e por t ní
o b c h 'O d Y v š i r Š. í m JSI. sm. ni á lež e j í II e $ por n ě
k zástavním 'Obchodům, na n ě žs e pře d p i 13 ydep. z á k o n a v z tah u j i.

II.

N a s v r c h u d 'o t č e n é s m I Úl u v y s e v š a k z akon vztahuje pouze tehdy, když jejich sjedn á n í n á 1 e ž í k pro voz u "t u zem s k é h o" P o dn i k u b a n k é ř o v a ;2a) Z této zásady vyplývají tyto dů
sledky:
a) povinnosti zákonem uložené sdhají veškeré tuzemské provozovny bankéřské bez rozdílu, náležejí-li tyto· provozovny zdejším státním př:íJslušnÍkům (v tuzemsku sídlícím společnostem) anebo rpatří-li cizincům (v cizině sídlícímspolečnostem); jaké státní příslušn'Osti (kde sídlí)
ukladatel, zástavce nebo přikazatel, na tom vůbec nezá1) Viz vzor závěrkového listu o obchodu reportním ve Kheilově
"Obchodní korespondenci", vyd. z r. 1903, str. 434.
2) Sr. pozn. 8. k § 7.
2 a ) Tato zásada vyplývá jednak ze všeobecných principů právních vyslovených v §§ 4 a 36 obec. obč. zák., jednak z té okolnosti, že
dep. zák. platí vzhledem k § 7, odst. 2 ústavní listiny v celém našem
státním územÍ. Že naopak zákon nemůže úpravně zasáhnouti za hranice státní, podává se z pojmu státní suverenity, jejíž jest zákon projevem.
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leží; tak na př. ~mí zdejší lmnka vykonati hlasovací práva
z uscbovaných akcií berlínského klienta jen s jeho řádně
podepsaným a výslovně a od o.statních obchodních pod·
mínek odděleně a na zvlÁštní listině daným souhlasem;
b) na'opak dotčených povinností nemají zahraniční
provozovny (pobočky, exposituľY atp.) zde.iších státních
příslušníků' (zde sídlídch společností), a samozřejmě též
nikoliv zahraniční provoz.ovny cizích státních příslušníkú
(v cizině sídlídch !spblečno,stí); pl~oto na př. vídeňská pobočka Živnostenské banky, která přijala '0d svého bcrati~
slavJského klienta příkaz ke koupi rent, není po'Vinna, aby
tyto renty podle §§ 5 'a 6 dep. zák. do 5 dnů po té, co ji.
hyly dodány, souhrnně uložila a v depositní knize zapsala,
Z á sa dně na t '0 m ne z á lež í, s ahá - 1 i v t u z e m~
sku sjednaná sml'0uva svSTmi účinky do ciz '0' zem s k a; proto bankéř, který cenné papíry uložil
v cizině (případ podle § 2, od1st. 2 a § 7, odst. 1 dep. zák.),
nesmí jich svémocně použíti k relombardu, anebo k výkonu
hla'sovacích práv, ani není prost povinnolsti vésti je v patrnosti podle § 1, lit. b) cit. zák. 3 ) Praktické ohledy však
rozhodly, že zák'0n při sml'0uvách, vyv'0lávajicíc!h právní
účinky v cizině, podrobuje některé povinnosti
bankéře
zvláštní úpravě; sem náležejí tyto případy:
1. zákonná povinnost sděliti, že běží 'O .cizí cenné papíry (notHilmční povinnost), odpadá, jde-li o podúschmTu
neho o podzástavu v cizině anebo předává-li se provedení příkazu do ciziny (arg. § 9, odst. 1 dep. zák. ia .contr.) ;')
2. okruh povinností, které zákon v §§ 5-7 ukládá han~.
kéři při provedení opatř'0rvacíh'O příkazu
(povinnost péče
3) Arg. výslovné znění §§ 3 a 8 dep. zák., jež zprošťuje bankéí>e
zákonných povinností jen tehdy, byl-li klientem zmocněn k lilJovolnénm nakládání s cennými papíry; sr. též dův. zpr., jež na str. 15
uvádí: "Zmocnění k uložení deponovan)'ch cenn)'ch papírů v cizině,
a to bez rozdílu, zda v zahraniční provozovně bankéřově nebo jinde
v zahraničí (§ 2, odst. 2. věta drUhá) . . . . . . . . . . samo o sobě zachovává ukladateli vlastnictví a ne z pro š ť u j e ba n k éře
povinnosti k evidenci deposita podle § 1, odst. 2,
lit. b)". Ostatně, tu vyslovená zásada, že hankéř také ph smlouvách:
depositní, zástavní nebo komisní, je'ž účinkují za hranice, není
zproštěn povinností zákonem uložených, má své zdůvodnění v donucující povaze dep. zákona, která mu propůjčuje přednost pf'ed pra~
vidly mezinárodního soukromého práva (sr. Krainz l, str. 77).
4) BDG neobmezil notifikační povinnosti výslovně na vnitrozemí
fl, tím rozvířil spor, má-li bankéř takovou povinnost též při zahranil~ní podúschově resp. komisní. substituci (sr. Riesser, str. 100 a
nfisl.); rozhodl-li se náš zákon obmeziti i'ečenou povinnost pouze na
obchod tuzemský, padalo na váhu, že cizí právní řád zpravidla nespe'Juje s notifikací právní účinky obmezující retenční a jiná práva
substitutova, a tudíž, že by ve styku s cizinou šlo o pouhou formrLlitu zbytečně obchod zatěžující.
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o včasnou dodávku papírů, povinnoist je řádně ul'ožiti a
zapsati, povinnost odeslati jich seznam a zápisní data),
se při pr,ovedení příkazu v cizině podst8Jtně obmezuje, neboť stačí, sdělí-li se přikazateli jméno zahraniční firmy,
u které opatřené cenné papíry jsou uloženy (§ 8, odst. '2,
věta první cit. zák.).
III.

Den počátku své účinnosti Ul'CU]e zákon tímto ustanovením v § 19: "Tento zákon nabývá účinnosti
počátkem čtvrtého kalendářního čtvrtletí
p os v é m vy h 1 á š e ní"; protože byl z á k o II vyhláš.en
7. listopadu 1924, p ů s ob í ode dn e 1. ř í j na 1925.

Tímto dnem pozb~-vají platlwsti tdJolS'avadní právní
vztahující se na tytéž poměry, které uprtavuje
depotnÍ zákon; ze zák'onných předpisů to budou toUk,o ony,
jež byly dříve než depotní zákon vyhlášeny, kdežto, pouhá
nařízení, pokud tomuto zákonu odpQi'ují, se ruší bez ohledu ll1Ja dobu svého vyhlášení. 4a )
O tom, v jaké míře se nový zákon rušivě dotknul dosud platného právního řádu, bude pojednáno v souvislo·sti
s podrobným výkladem v úv,ahu přicházejících předpi,sů
zákona.
.
Jinou je'st otázlta, zda~li a pokud depotní zákon za,sahuje úpmvně do smluvních poměrů, jež vznIkly již před
jeho účinností (t. j. nejpozději dne 30. září 1925), anebo
jinak řečeno, zda-li a v jaké míře dlužno tomuto zákonu
přiznati z pět n o u p Ů s o b n o s t. Poněvadž zákon nemá
přechodných ustanovení, jež by tuto otázku řešila, nutno
hledati odpověď na ni ve všeobecných plJ.'ávních zás.adách,
určujících časové meze právních pra\videl. Takovuu základní zásadou jest, že "zákony nepůs10bí zpravidla nazpět
~. tudíž se ned,c::týkají jednání, která se sběhla dříve, a práv
JIŽ naby.tých";D) v této zásadě se s:klt'ývá dvojí smysl: jedpředpisy

4 a ) Nařízení netoliko ístarší, nýbrž i novější (později než zákon
vyhlášená) musejí zákonu ustoupiti (sr. Tilsch - Obč. právo, str. 61).
Proto depotní zákon ru,ší pI'edpis § 7 vl. nař. ze dne 22. května 1924
čÍs. :108 Sb. z. a n., který povoluje pošt. šek. úřadu, jako komisionái'{
SOUdU resp. poručenského úřadu, delší než § 6, odst. 3 dep. zák. při
pušt~mou lhůtu k odeslání seznamu čísel; ruší však též i stejnoobsažný pi'edpis § 8 vl. nař. ze dne 27. bř'ezna 1925, čÍs. 49 Sb. z. a n.,
o ukládání soudních deposit a deposit soudních (sirotčích) úřadů
u Zemské banky, ač toto nai'Ízel1Í bylo publikováno teprve 1. dubna
19í::5.
5) § 5 obec. obč. zák. citovaný ve znění pi'ijatém v návrhu sub:komitétu (Dr. Krčmái').
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nak, že nový zákon neprovádí nové úpravy toho, co se
stalo již před jeho účinností, jednak, že nový zákon do~
pouští, aby staré právní poměry byly i za jeho platnosti
nadále upravovány právními předpisy, kteJt'é zrušil.
Výjimlwu mívají zákony donucovací (kog'entní) povahy
zpětnou platnost, když tak sa!my výslovně určují anebo
když se z jejich obsahu - byť nepřímo< - podává, že
chtějí i st,aré právní poměry úpravně zasáhnouti. TakoiVá.
dodatečná úprava pak může míti ten dosah, buď že nový
zákon působí i pro dobu minulou - mluvíme tu o pravé
zpětné působnosti anebo že podrobuje sta,ré poměry nové úprav,ě toliko pTO budoucnost, totiž teprv1e ode drne .své
působnosti, případně olde dne ještě pozdějšího
(nepravá
tz,pět,nápůsobnolst).6) Neurčuje-li zákon sám své zpětné pů
sobnosti a jejího, dosahu, jest třeba, aby jeho pečlivým výkladem byl pravý úmysl zákonodárcův vypátrán.')
Poněvadž depotní záktoln jest zákonem rázu dOil1ucoVHcího, jetst na snadě domněnka,že ,se zákonodárce snažil
upraviti též smluvní případy vzniklé před 1. říjnem 192!1,
a že tudíž jeho intencím odpovídá, aby toho dne byly veškeré papíry klientely srovnány a zapsány podle předpisů
zákona. Z ohsahu však a intencí depotního záklOna vysrvítá, že mu ani nepravá zpětná působnolst nepřísluší, uvažuje-li takt,o:
1. Předpis § 1, odst. 2 dep. zák. ukládá hankéři Z,ft povinnost, aby do 5ti dnů po sjednání 8 ) uschovací nebo zá-

6;

Příkladem zákona pravé zpětné působnosti jest zákon ze
1848 o zrušení roboty.
7) O časových mezích zákonú vykládají: Krainz I, str. 66 a násl.,
Stubenrauch I, str. 34 a násl., Tilsch - Obč. právo, str. 60-06.
8) Zákon na místě "sjednání smlouvy uschovací nebo zástavní"
užívá rčení "dání" resp. "převzetí do úschovy nebo zástavou"; že
tu jde o synonym, podává se z výkladu o sjednání uschovací smlouvy
(viz výše § 3) a věcné smlouvy zástavní (§ 9). Podle dovolávaných
statí nezáleží "dání" resp. "převzetí" úschovy nebo zástavy vždy ve
hmotném aktu (Odevzdání z ručky do rUČky); v bankovním obchodu
efektovém jest naopak na denním pOl'ádku sjednávání dotčených
smluv prostou "proměnou dluhu", t. j. na př. úmluvou, že depono~
vanr' papíry mají sloužiti bankéi'i nadále zástavou (sjednání zásta"Vní smlouvy) anebo naopak (sjednání uschovací smlouvy). Podobně může býti "sjednána" uschovací resp. zástavní smlouva tím
způsobem, že se strany shodnou zrušiti dosavadní nepravidelnou
ú~chovu resp. zástavu a nahradí ji úschovou resp. zástavou pravidelnou anebo naopak; při těchto náhradních smlouvách mění se
předmět plnění -- genus za species resp. naopak -, nejde však tu
o novaci změnou hlavního předmětu (sr. Krainz II, str. 242, pod
čís, 2), nýbrž o případy, které má na zřeteli Stubenrauch II, na
str. 780 v odst. čís. 3, kdy totiž smluvní strany, měníce pouze vedlejší
E'mluvní 'podmínky, mohou dřívější hlavní závazek vzájemnou dohodou zrušiti a jej nahraditi novým, podstatně se nelišícím závazkem.
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stavní smlouvy ,spořádal převzaté papíry způs'obem zákonem předepsaným. Dejme tomu, že by záJkon,odárce chtěl,
aby i staré poměry smluvní se řídily de potním zákonem
ode dne, kdy tento zákon nabyl působnosti (nepravé
zpětné půs,obení). Od kdy by se vš:akona 5ti denní lhůta
počítala, kdyžtě bankéř papíry převzal před účinností zákona? Protože zákon o takových případech ničeho nestanoví - scházíť podobný výjimečný předpis o počátku běhu
lhůty, jaký § 8, odsL 2 cit. zák. obsahuje -, bylo by
nutno použítiohd'obou právních zásad daných pro podobné
případy;9) s těchto hledisek by bylo nejpříhodnějším pokládati den počátku účinnosti zákona za počáteční den 'Oné
Ihůty.10) Právní důsledky takového výkladu zák,oíIl'a jsou
však pochybené, neboť v úbúru trestního práva .iest analogie nepřípus,tna,11) .a tudíž nelze na bankéři trestně podle
§ 13 dep. zák. vynutiti, aby staré depoty uloižil a zapsal,
jak toho předpis § 1, odst. 2 téhož zák . .vyžaduje.
Ostatně, že intence pŮSúbiti nazpět není depotnímu zákonu vlas'tní, vyplývá z rozumné úvahy, že i kdyby zákúnodárce příkrým zásahem do na'bytých práv bankéřových
se býval odcizil základním principům právního cítění,12)
nemohl pustiti se zřetele těžké 11Oispodářské poruchy, jež
by se dostavily, kdyby předpisy zákona měly zasáhnouti
též dřívější smluvní poměry. Mysleme si příkladem ten
jednoduchý případ, že bankéř ještě před vyhlášením zákona poskytl zápůjčku na cenné papíry, vyhradiv si ve
formě dosud obvyklé (ústně resp. mlčky nebo ve všeobecných .obchodních podmínkách) právo zařadiH ony papíry
do vlastních zásob, čili že sjednal zástavu nepravidelnou;
ona výbrada má pro něho značný hOlspodářský význam,
neboť v pádě potřeby peněz mu dává možnúst, a,by si opatřil l~o,,;půjčené obnolsy zástavou anebo pl'odejem taktozHstavených papírů. Kdyby se nyní zákon měl této smlouvy
dotimvouti, znamenalo by tú prú bankéře, že by byl nucen
zříditi zástavci individueLní depot a k ternu cíli snad již
prodané papíry zakoupiti; neprodal-li jich, musil by je ze
svých zásob vyloučiti, čímž by ztmtil možnost volně s nimi di,spúnovati ,a tedy je případně prodati nebo zastavHi.
Aby se do:stal do též~ právní a hospodářské situace, v jaké
9) Viz § 7 obec. obč. zák.
10) Sr. čl. VI. vyhl. patentu k obec. obč. zák.
11) Viz čl. IV. vyhl. patentu k trest. zákonu.
12) Právní věda (Krainz I, str. 67, pozn. 3) vyzdvihuje jako vrcholný pI·ávní princip: "Nikdo nemá býti zklamán v oprávněné důvěi'e
v právní řád" což se rozvádí v zásadu, že jednak se má šetřiti nalaytÝ'ch práv, Jednak, že na zákony musí býti spolehnutí, že tu tedy
musí býti pocit úplné bezpečnosti, zařizuje-li 1{do své jednání podle
zákonů v té době platných

sjednání smlouvy, buď by musil na zástaivci
vy:máhati kvalifikovan)Tsouhlas k libO'volné disposici Ise zástavou (!=i 3 dep. zák.), anebo by musil - což jistě
by bylo pravidlem - naléhati na ,spktcení dluhu; zcela
obdobnou situaci by zákon vyvolal zásahem do dříve smluveného nepravidelného depotu krycího. 13 ) Pováží-li se, že
\T den, kdy zákon nabude účinnosti, bude nesmírný počet
takových smluvních poměrů, lze si představiti, jaký neklid
ft j,aký chaotický stav by zpětná působno1st zákona vyvolal'a na úvěrovém a efektovém trhu.
Konečně ani není třeba, aby zákon ve snaze přivú
diti právní uniformitu núvých i starých smluvních přípa
dů již existující poměry tak pronikavě zasáhnul a je
v rozporu se svrchu zdůrazněnými principy právní slušnosti příliš jednoistmJnně V nepTo'spěch bankéřů utvář,el.
Možno totiž očekáv'ati, že 'se staré poměry nové úpra,vě
rychle pNzpúsobí; přispěje k tomu jednak živost efektového 'Obchodu, jednuk tlak právních a bankovně-techn1c
ký ch důsledků zákona, že ,stl~any samy doibrovo11ně provedou totéž, čeho by se docílilo zpětnou půsrobností zákona.
Případy, jimiž 'se tento přizpúsobovací proces odehrraje,
možno roztříditi ve tři skupiny:
byl v

době

pracně

a)

Bankéř, rozumně uvažuje, že jest IWO něho výhordněj
štm, vezm'e-li na sebe povinno,sti zákonem uloižené dohrov'Olně, než aby zápolil IS evidencí starých příp::trdů a
se pro ,snradné evidenční omyly vydáv,al v nebezpečí trestniho ,stíhání, vynasna.ží se o Sivé újmě, t. j. bez jedn,á'11í
s 'klientem, aby cú největší počet starých depoltů uspořádal podle předpiisu § 1, odst. 2 zák. ; ,samozřejmě nesm.í
míti jeho jedno:stranll1·Ý postup v zápětí, že by se smluv:nJ
podmínky pro klienta zhoršily, (na př. zvýšením 'depositního poplatku). Bankéi' palz zpravidla vywzumí kl:leniJa, že pro něh!o zřídil individuelní de pot (s údajem
čísel), čimž svůj poměr k němu vyjaJsní a před,ejde dalším zbytečným dot,azúm.
Právně lze tyto případy tak konstru:oviati, že tu dochází k náhradní smlouvě 11 ) tím způsobem, že hankéř
přijímá ze zákolna se podávající klientovu o.fertu ke sjednání nommální pra,videlné úschovy (zá,stavy) ,na mÍrstě
úschovy (zástavy) nepravidelné; tato náhradní smloluva
j,ElSt ovšem již "novým případem" a proto l1iatstupují
v poměru ke klientovi veškeré, fa to i trestně-právní
účinky, jež zákún s takto spořádaným depotem spojuje.

13) Viz výše výklad pod § 2, lit. e).
14) Viz výše pozn. 8) na konci.
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b) Zpravidla k nwbtdce klienta usilujíiCÍho,aby jeho papíry
se dostaly pod ochi~anu záJkona, dojde k "náhradní
sml'ouvě" t,oho ,obsahu, že dosavadní úschova (zástava)
má býti ,spo.řádána podle předpisů zákona. 15 ) Při t'Om
strany se obyčejně dohodnou na kumulativní úSichově
podle § 5, lit. b) dep. zák., anebo do,konce na úschově
nepravidelné vesm. § 3 téhož zák., po případě klient
projeví též souhlas IS irelombardem, 's výkonem hlas'Ovacích práva s podúschovou u jiného bankéře, snad
i u cizozemského; tyto vedlejší dohody se arciť musejí
státi ve formě zákonem předepsané, neboť běží již
'O smluvní případy "nové". Příkl,adem by ,se v případě,
že klient má u banky 100 akcií Živnolstenské banky
v nepravidelné úschově - banka totiž akcie podle původ
ních smluvlúch podmínek zařadila mezi vlastní zásoby
- rozvinula na násl. str. 217 a 218 naznačená korespondence, směřující k náhradní smlouvě uschovací.
Obdrží-li bankéř od klienta podepsm1é pr'OhlášenÍ
příl. A) a použije-li ho, dojd.e k souhrnné úschově, kd,ežto
při podpisu příl. C) zůstane při dosavadní úschově, neprHvvidelné, 'Opřené :arciť 'O souhlas klientův projevený
ve fOlrmě, jakou d'epotní zák'On předpiisuje.
c) Cenné prapíry u bankéře ji'ž před 1. řÍijn.em 1925 uloižene
spadnlOfU pod ,ochrarI1uzák 0il1la la tudtž musejí býti individuelné (s údajem čísel) podle § 1, 'oid,st. 2. uspořádány,
smluví-li se, že papíry dříve vzaté do úschovy mají bankéři sloužiti nadále jako zástava, anebo naopak, že papíry dříve zastavené má bankéř podržeti nadále iako depositum (nové případy následkem "proměny dluhu").
Zejména tyt'o případy, jsouce v praktickém obchodním
životě obtížně stopovatelny, budou jistě vydatnou pobídkou, aby bankéř se dobrovolně podrobil předpisům
zákona.
Z llo,řejších VýVOdů se podává po,znatek, že ba n k é ř
n e n í t r e s t n ě p r á vně n u cen, aby měl s tar é
dep oty (cizí cenné papíry před 1. říjnem 1925 depoil1lov,ané nebo lombardo,vané) dne 1. ř í j na 1925 u I <O žen y
'a za; p SI á n y p 10 dle P' ř e d p i ISI Ů Id ep 'o t n í h OZ) ák <O n ,a; ,a v Š iai k j e IS t v jeh o ·z á jmu,
aby t a k
1

učinil.

2. Jak'o § 1, odst. 2, upravuje uložení a zápis cenných
ús:cllOlvy nebo

,papírů, jež halnkéř má v rukou z dŮVlOldu

15) Taková náhradní smlouva může b:írti též tím jednoduchým
zpúsobem sjednána, že klient si papíry u výdejní pokladny vybere
a u pNjímací pokladny složí; takové opětné složení papírů jest
novým smluvním případem, na který ovšem depotní zákon navazuje svou ochranu.
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V Praze, dne L Njna 1925.
Panu K N.
Ka ct. Váš dopis ze dne 25. záh 1925, kter;írm se nás dotazujete, jak vzhledem k zákonu ze dne 10. i"íjna 1924, čís. 241
Sb. z. 'a n., o povinnostech bankéřů při úscho~lě cenných papírů,
naložíme se 100 akciemi Živnostenské banky, za něž jste uznán
na účtě cenn;írch papírů, dovolujeme si sděliti:
Jsme ochotni zmíněné papíry vyloučiti z vlastní zásoby,
k níž jsme je podle původních smluvních podmínek zaf'adili,
a zříditi pro Vás jednotlivou' úschovu s udáním čísel ve smyslu
§ 1 výše zmíněného zákona; dovolujeme si Vás však upozorniti,
že při takových úschovách vyžadujících nákladnější manipulace čítáme zvýšený uschovací poplatek, a to . . . . . . . Kč.
Vzhledem k tomu však, že Vaše výše vykázané papíry nejsou hodnotami slosovatelnými, a tedy Vám nemusí záležeti na
úschovo určitých čísel, dovolujeme si Vám doporučiti, abyste
řádně podepsal a nám zaslal pi'iložený tiskopis (příloha A) a tím
přistoupil na souhrnnou úschovu ve sm. § 5, lit. b) dep. zák.,
kterou bychom podle předpisů zákona provedli tím způsobem,
že bychom Vaše papíry bez udání čísel uložili a vedli v evidenci
odděleně od zásob vlastních, společně však s papíry všech ostatních našich klientů, pro které máme papíry rovněž v souhrnné
úschově uloženy. Upozorúujíce na to, že podle zákona Vám i ph
úschově souhrnné zůstávají zachována vlastnická práva na
druh a množství cenných papírů, jež jsou pro Vás vedeny
v evidenci, a že z takov;í'chto úschov čítáme normální uschovací
poplatek . . . . . . . Kč, očekáváme, že na tuto naši nabídku phstoupíte. Dovolujeme si dále podotknouti, že bychom byli
ochotni i tento normální schovací poplatek snížiti, a to na
Kč . . . . . . . , račte-li nás podpisem phloženého tiskopisu (příloha B) zmocniti, abychom hodnoty pro Vás souhrnnč uschované směli míti uloženy buď ve vlastním závodě anebo v tresorech Pražské súčtovacÍ banky; pi'i hodnotách na burse znamenaných jsou nám totiž služby této banky jako depositního místa
velmi cenným úsporným zařízením.
.
Konečně si dovolujeme poznamenati, že nemáte-li námitek
proti tomu, aby výše uvedené cenné papíry, za něž jste uznán,
byly jako dosud i nadále ponechány mezi našimi vlastními
zásobami, bUM vhodno, podepíšete-li a zašlete-li nám přiložený
tiskopis (příloha Cl, jímž nás zmocníte, abychom směli s těmito
papíry libovolně nakládati. Takováto úschova, při které ovšem
vlastnictví deponovaných papírů přísluší .nám, má pro naše obchodní přátele tu výhodu, že jim poskytujeme úvěry na tyto
papíry za zvlášt VýhOdných podmínek. Zmíněné zmocňovací
prohlášení by se ovšem vztahovalo pouze na Vaše dosud stávající depositum; kdybyste ráčil uznati za vhodné, aby se i pro
příště setrvalo na zařazování phrůstků Vašeho deposita mezi
naše vlastní zásoby, budeme podle depolního zákona moci tak
učiniti jedině v tom jednotlivém případě, ve kterém nám vystavíte takové zmocnčnÍ k libovolnému nakládání.
Pří 1 v II y: A, BaC.
S veškerou úctou:
Banka X. Y.
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Pi" Ho ha A.
. 1925
V Praze, dne
Bance X. Y.
~odle § 2 zák. ze dne 10. l'ljna 1924. čís. 241 Sb. z. a n
? I:?vmnostech bankéi'ů p:l'i úschově cennÝch papírů, Vás zmoc'~
nUJl, ,a?yste 1.00 akci~ ?ivnostenské banky, za něž jsem uznán
na ,-:cte :ennyc~ paP!~"1?-, .souhrnně. uschovali ve smyslu § 5, lit.
b) Cl~. ~ak., t. J., u~oZllI Je a vedlI v pa trnos ti bez udání čísel
spolecne s cennyml papíry jiných majitelů cenných papírů
avšak odděleně od svých vlastních zásob.
.
,
x) Ostatek V,ás zmocrluji, aby i další pi:'írůstky mého depotu, pokud to ovsem nebudou slosovatelné hodnoty. hylv pro
mne souhrnně uschovávány.
., "
x) Nehodící se račte škrtnouti!
N.N.

Ph 1 o h a B.

V Praze, dne . . . . Njna 1925.
Bance X. Y.
~odle § 2 zák. ze dne 10. Njna 1924 čís. 241 Sb. z a n
? P?vmnostech bank~!"ův'při úschov~ cennÝch papírů, Vás'zmoc'~
nUJl; a!'yste ;00 akc~l oZlvnostenske banky, za něž jsem uznán
na. ucte cennych papu'u, jalwž i pHpadné další př'írůsH~y tohoto
~e}lo depotu, podle své obchodní poUeby ukládali u Pražské
suctovaCl banky.
v

P I' i 1 o h a C.

V Praze, dne . . . . :l'íjna 1925.
Bance X. Y.
~odle § 2 zák. ze dne 10. Njna 1924, čís. 241, Sb. z. a n.
r:: P?vmnostec!J, bankéř.~ p~'i úschově ,cenných papírů, Vás zmocnU]l" ~~yste Sl, 100 akc~l ~lvnostensk.e banky, za něž jsem uznán
na y~te. cenn~~h papl1"U1 psmecI:-ah ve., vlastních zásobách, a
s ~11~nl, Ja~\.O. svym vlastmctvull, llbovolne nakládali zůstávajíce
ml Je dluznl.
'
K N.
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zá:staJvy, tak podoibně §§ 5 R'6stanoví, j,aik a kdy má bankéř u}O'žítia zlapsati cenné pa'píry, jichž na.byl pro;vedenÍm
komisního příkazu.
Chceme-li i zde hájiti zwsadu, že záklOn má :na zřeteli
toliko smluvní případy, k nimž došlo po 30. záři 1925, ocitáme se vzhleden'l k slovnému znění zákona v poněkud
obHžnější situad; pravít' zákioln v § 5 V S'ouvislolsti s § 6
do:slovně: "Hankéř, kte:rýp r tO ve d I při provůlzu svého
p~dn,iku příkaz... jelst povinen vy;naložitti péči řádného
kupce,alby mu cenné papíry, potdlepří1mzu orpatřené, včas
byly dodány, a je do pěti dnů pod o dán í uložiti a zapsati podle ustanovení § 5, odst. 1; ..... ".
Chtěl tím snad zákon naznačiti, že se mají ustanovení
§ 5 a násl. vztahiovlati 'na veškeré pNpaidy, v nichž, k provedení příkazu anebo aspol'í k dodávce papírú došlo v době
jeho účinnosti bez ohledu na to, že komisní smlouva případ
ně byla sjednána před 1. říjnem 1925? Proti takovému úzkoprsému výkl'aidu mluví však výše pod 1. zmíněné zákllaic1ní
principy právní a momenty hospodářské a kromě toho rozumná úvaha, lže by nebylio, v :souladu s duchem zákona, a'by
[živel kupující papíry nla burse - la tudíž v průměru 101bchoidtně zkrušenější - požíval většíolchrany zákon:a neiž t·en,
kdo nese paptry do banky k uložení nebo, z,asta,venL
Stejné důvody možno uplatúovati též proti názoru, že
]}aTI'kéř j'elst porvinen ulolžiti a zapsati podle § 5 cenné papíry, 'které 10pa·tř·U v cizině podlepřikazu, převZíatého před
ú činulostí zákona, když tyto papíry přenesl do tuzelmska
po 30. září 1925, a:nebo, že bankéř má noti:fiilmčnÍ pOVinil110 st
podle § 9, odst. 1, věty druhé, když předává po 30. září 1925
provedení příkazu převzatého před účinností zákona;
v tomtioposléz zlmÍiněném př-Í:padě Ipa1dají především na
váhu ohledy právníslušno:sti a dŮVi~dybJoispodáťské,
v onom případě sluší lopět uvážiti, že by 'se pr~ti zmíněiným
[intencím záklOína úČÍnněj:Ldh1'ánil živel ula cizí bUl'lse
spekulující.
Z řečenéh1ase dá dlovolditi: Bla n k é ř, k t e r Ý p ř ev z a I pří k ,a z pře:d 1. ř í j n e m 1925, ,ll en i pod I e
.z á k o 11: a p <O V i n e n cen n ép ia p í r y, k to, 111 U to P ř ík a z u o pat ř e n é, u 1 o žit i a z a p s a t i p odl e §§ 5
a 6, i kdy ž pří k a z ten pro v e dl po 30. zář í 1925,
a n e b 'O iÍ kdy ž cen!ll é pap í ryk t a k o v é m u ,,8 t ar é mu" pří k a z u v c i ·Z i n ě o pat l' e n é tep l' V e p 030. zář í 1925 d o t u zem s k a pře nes 1; 1'0 vně žne n í
b a n k é ř podle z á k o na povinen s děliti t ře
tím u, žes e pap í r y 'O pat ř ují 11 a c i z í ú čet. kdy ž
př e d á v á t a k 'O V Ý "s tar ý" pří k a z PQ 30. zář í
r o k l i 1925.
l
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3. Veškeré ostatní povinnosti, jež depotní zákon bankéř-i ukládá, jls,ou:
~) l?ov.i~n~st zd~žeti

se protiprávního nakládání s pře
ClZlml paplry; tato p.ovinnost ,se podává z ustanovem § 2, odst. 1 a 2, § 3, § 7, 'Odst. 1 a: § 8, odst. 1;
b) s touto povinností souvislá a přáním klienta podmíněná povinnost vydati opis zmocňoVlalCÍho priohlášenÍ
(§ 4, odst. 1 a § 8, odst. 3);
c) pOiVÍil1tl1iOiSt odesllati přik::azateli seznam :olpatí'ených
cenných papírů, případně též 19 údajem jejich čísel (§ 6,
'odst. 3. ,a § 8, :oldlst. 2);
d) přáním přikazatlele pod[:r' ~něT1á pOV:ID.1nost sděliti
mu data .o zápisu cenných papírů (§ 6, odst. 4 a ~ 8, odst. 2);
ef'povi:nIl101slt ,sděliti tuzemskému dopisolVateli (podusohrovatell, podzástlaivnímu věřiteli, k0ll11isnímu suhstitutovi, reisp. mÍlstu, u ně11'O'ž se cizí pap:ID.'y vyJměňují pOlkuid
se týče, u něholž se upllatlmjí :odběrná práva), že jd~ o pří
kaz, resp. 'O papÍ!ry cizí (niotifikační po:vin!l1.o,sit ve :sm. § 9,
odst. 1).
Poněvladž se tyto p.oIVÍIl1nK),sti nesporrně a ve'smě's vztah~j! t.oliko l~a c~n!1é papíry, které již .isou anebo musejí
bJ;'tl podle pred1plsu §§ 1 a 5 uvoižel11Y ta zapsány/Gy dospÍvame na základě poznatků, které jsme již výše p.od čÍs. 1
a 2. dOV1oldlli, k všeobecnému závěru, že b an k é ř má
p 'O V i 111 n 'o: 's tip odl e dep IQ t 'll í h 10 Z á k o n a jen v e
~~.Iuvnlc.h p,řípadech, jež vznikly v době
uClnnostl zak.ol11a (po 30. září 1925).
vzatYI~11
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věřitelem,

resp. obstaratelem bankéř, jednak odpadají formality zákonem před,epsané, je-li i d!l.'uhoiU ,smluvní stranou
(uklaJdl[Vtelem, zástaJvcem, př'ika:zatelem) bm'lkéř.
Z á k O: n tím, ž eb a.ll k éře m pro h I a š u j e to 11 o,
kdo po živno,stenisku cenné p,apÍry pi;ijímá
v Ú s c h o v U n e boO z á s t a v li, a n e b o k u P u j e a p r od á v á v 1 a st n ím j mé ne m na c i z í ú čet (§ 10),
zřejmě nemíní vyplniti mezeru platného práva, jemuž všeobecný pojem bankéře ,znám není, nýbrž se obmezuje na
definici mající výhradně smysl toliko pro poměry, které
specielně upravuje. l )
Po,dle hořejší z.ákol11né definice přísluší vhlJstnost l)allkéte všomsubjektům ať fysickým, lať právním, k r,chž v)r-,
dělečné čim1O'siti náležejí depositní, 10mhaJ'dní a komisní
obchody s cennými papíry, kte!ré má na zřeteLi § 1 d8p. zák.
Aby dotčený subjekt pl~o:vQizoval všechna tři .obchodní od"Ii~,tví současně, tl'eba není a též na tom rnezáleží, obmezuje-li svou činnost t.oliko na tyto obchody nebo pouze na
některý z nich,aneho prov.ozuje-li tyto' obchody tolIko jak.o
vedlejší. Nutnou p.odmínkou však jest, abyaspoií některý
z těchto .obchodů byl provozován po "ž i v 11:0 S ten s L( u",
t. j. 8Jby byl zdrojem bankéřova trvalého v)rdělku;2) tento .
v)"dělečný moment dlužno p.orsuz,ov1ati .objektivně 8. nikoliv
subjektivně, takže spořitelny a jiné, podle své prÁvní konE::ITukce "nevýdělečné" ústavy též jsou h8Jnkéři v',~ srnyslu
zákona, nebot' tyto ústavy sjednávají obchody takov)T"h
druhů, aby dodlily hospodářských v)rtěž,kú, třebaže pak
docílen$Tch výtěžků upotřebí k účelům veřejně pr.o'spěšným.
Bankéř, jak jej deputní zákon pojímá, jest kup com ve
smyslu obcll. zákoníku; pr.ov,ozujeť po živnost~msku 'obchody spadaJjL~ poíd čÍs. 2.a 3. čL 272, resp. §. 259 ,obch.
zák. Předpol';.ádá se tedy vždy, že pT oV1o:zuje tyto obc1lOd:v"
1

§ 24.

1) Pi'esně vymeziti pojem "bankéře" a "bankovllíh~ závodu", jest
obtížnou věcí, poněvadž běží zde o zachycení charakteristických znaků jistého povolání, jehož obsah i rozsah podléhá kolísavému nazírání praktického obchodního života. Tyto ohledv jsou
phčinou, proč nemáme dosud zákonné definice dotčených pojmů, ač
potřeba toho jest velmi naléhavá (viz na př. §§ 22 a 112 zák. o spol.
s r. o., § 1 šek. zák.). Jest pochopitelno, že ani právní věda neml1že
do~pě~i k jednotnosti názorové; nejpi'ípadnějším se nám zdá, defi,
n~le,ll se "bankovní závod" jako obchodní podnik, který pod odbornym vedemm na podkladě přiměi"eného obchodního kapitálu udržuje
trva},é spOjení s kapitálovým trhem a trhem cenných papírů, pl"e~.evslln pro nákup a prodej cenných papírů po živnostensku, a pro
2;1v?ost~nskt ~)rovoz anebo zprosti'edkování obchodů platebních nebo
uvel'o,:ych \r:.I~sser, str. 27, pozu. 1). Jak vidno, jest definice § 10
d.ep. zak. de~m:cí zcela specielní potř'ebě téhož zákona sloužící, takže
II nel~e}' JI:1ych oborech právních uplatiíovati.
2) "IZ vyse § 1, pozn, 1.
krajně

Kda jest

bankéřem

ve sm. § 10 zák.?

P,oljem bankéře má pro poměry, které depotní zlákon
upravuje, dv.o,jí zá,sladní výziDum: jednak USChOiV:ací zásta,vní :a obst!3.'ratelskésmloiUVY zásadně siPadarjí pocL ~L,sta
llovenÍ zákona t1olik.o tehdy, je-li uscho'Viat,elem, Zálstuvním
, 16) Arg;.. pro phpad Ž . s,Vl'chu pod a) a b) uvedené: citace § 1,
odst. 1 a § 0, odst. 3 pouzlta v §14; pod c) a dl: odst. § 6 odst. 3 a 4
a §. ,ti: odst.,~, I?-~tně pře~pokládají, že běží o případy,' kdy cenné
pat)lI,Y m~seJ:, bytI,resp. JIZ byly uloženy a zapsány podle pí'edpisu
~ <J I,.,nove pnpady"); pod e): § 9, ods,t. 1. se výslovně odvolá yá na
§ 1, odst. 2. a § 5, odst, 3.
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pod vlastním ,;ménem, a p~oto tedy bu r s:o v n i ~10 11 o de o v é ani llemají povinností, jež zákon bankéřl ukládá.
ani se nemoh'Ou 'Odv'Olávati na výhody bezformálníh'O ob~
chodníh'O styku, jež se bankéřům přiznávají. 3)
Zákún, veden snah'Ou poskytnouti žádoucí o.chraJl1u
klientele i nejlDenších peněžních podniků které právě pro
svůj slabý filllan.čnÍ zákla1d bývají prlO ~i největším nebe~peč~m,.) neistanovil, že hankéř musí býti kupcem p1ného
prava;") na dimhé straně 'Opět zvítězil .p'rindp jedno:tné
úpravy 'Obchodu s cel1n~Tmi papíry, a proto nebyly zák'Onem
připu~těny v~jimky ani ve pr'O,spěch t,aklOvých ústavů, jichž
pravnlorgmUSiaiCe činí zvláštní ocllralnu svěřenÝCih dep'Otú

h) N á rod n i ba n k 'a -Č es k 'O '8 1'0 V e ns k á') (Bankcvní úřad ministerstva financí);
k bankéřům konečně dlužno čítati i z a 8 t a v á r II y
(zás,tavnÍ úřady), pokud poskytují zálohy na cenné paipíry.
Když jelst, jak ji'ž výše bylo řečeno, podle zá:lmna 11'erozhodno, je-li bankéř kupcem plného· aneb'Ol neúplného
práva, zásadně též nezáleží na tom, je-li bankéř zaipsán
v ,obchodním re'jstříku (společenisítevnímrejstřiku, resp.
v rejstříku 'Obchodních firem), čili nic; ohledy právní bezpečnolsti .obchodu isi však jiistě vynutí, že Ise vp~',axi ,obmezi
Výhody bezformálního obchodního styku jen na bankéře
soudně zaregi,strované. Dlužno totiž uvážiti, že zákon v pří
pardech, kdy k platnosti priojevu smluvní vůle žádá, aby
sedo.držela přelsne předepsaná f'Orma, se pouze tehdy spokojuje se zcella bezJormálntm projevem, je-li pro'je;vujícfm
bankéř ve shOit~a vylíčeném smyslIu. Stejně }ako na jedné
straně se bezfoa'málnÍ projev nestává neplatným, pozbude-li
projevující později vlastnosti bankéře, tak na druhé straaLě
není lspolusmluvník domnělého bankéře chráněn proti námitce, že bezformální pr.ojev, byv vydáJn nebaniké:řem, jest
neplatným, i ikdyby pl~oiká!zial, že přjjal projev v d10bré
víře, že jde '0 balnkéře; dokonce ail1i dúkaz o t.am, že v tento
vmyl byl dlomnělým ban;kéřem lstivě uveden, nia věci ni-

zřejmě zbytečnou. 6 )

.

S těcht'O hledisek spadají pod pojem bankéře hlavně
peněžní podniky, re,sp. úJs!tavy:
a) t. zv. ba n k 'O vn í k o m i s i 'O n á ř s tví (bankovní
závody), ať jde o podnik jednotlivcův nebo o podnik spo~
tyto

lečeil1!ský;

. b)o b ch o dní banky, zpravidla ve flO[l"lně iakdovych společností nebo společl1iolstí s ručením obmezeným
zřízené; k nim náleŽÍ samoiZřejme též Pražská súčtovací
banka v Praze;
z á 1:0 Ž n y (úvěrní IspO'leČeil11stva či družstv.a), ú v ě rní s p'O 1 k Y a.tp.;
C)

d) o.k r e ,s !ll í z á 1 'O Ž n y ho 8 pod á ř s k é (viz § 7,
11 a § 9, lIt. c) a d) zák. ze dne 6. června 1924, čÍs. 128
Sb. z.. la n.);
v.

C18.

e) s po ř i t e ln y k o m li 'll á 1 ní (viz § 15, lit. b) ta c)
a § 1~ .zák. ze dne 14. dubna 1920, čís. 302 Sb. z. a n.) i 'Obě
s p 10 r I t e 1 n y
ne k o mu n á 1 n í
(Sp'Ořitelna
Česká
v p[l'aze, První moravské spořitelna v Brně);

čeho nemění.

Nemá-li se tudíž hainkéř státi 'O!bětí neiklalých živlů,
proH jichž obmyslnému jednání není dOistatečnou závorou
ani př'edpis § 1295 obec. obě. zák.,8) zakládajíd povinnost
náhraidy ŠkOldy proti diOibrým lnra,vům úmylslll1ě způso,
bené,9) neizbývá bankéři, než aby vstoupil v bezfo:rmální obchodll1í istyk zpr,avitdlia ctoiliko ,sesubjekty, 10 jichž vlalstno!sti jako bankéře Honlůže bÝTtipochyby; takovou jí,st·otu
ovšelm bezi,na:dně poskytuje toliko přislušný rejstř:íik:ový
zápis.

f) zem s k é ú věr n í úst 'a v y (Zemská banka v Praz~, Hypoteční banka Česká v Praze, Hypoteční .a Zeme~elvska; ~anka moravská v Brně, Slezský pozemkový
uverm ustav a Slezský komunální
v Opavě);
_ _g) p

10 Š

úvěrní

ústav,

'Oba

t o vn í ú ř ta d šek o v Ý (p'Ošt'Ovní Sipoiřite<hm);

3) Srv. dův. zprávu k § 10.
4) Dův. zpráva k § 1 (str. 12).
" 5) Viz više ."Ú~od\ pozn. 1; !ím

že sobě podrobuje
1 kupc.e "neuplneho
prava, postaVIl se nas dep. zákon na opačné
stanOVIsko než BDG, který ukládá zákonné povinnosti pouze kupcům
"plného práva" (sr. Riesser, str. 26 a 27).
6) Sr. dův. zprávu k § 10.
.

ovš~m,

7) Arg. čl. XXVII. zák. ze dne 23. dubna 1925, čís. 102 Sb. z. a n.,
kde ve výpočtu zákonů, jež se na Nár. banku Čsl. nevztahují, depotní
zákon chybL
8) Ve znění § 154 nov. III.
9) Sr. Riesser, str. 49, kde se obdobný názor pro obor německého
prá\"H. zastává.
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Které cenné papíry má zákon na

zřeteli?

"C e in n é p a ,p í rys p la d 'a j í cíp o' d u s t a n Ol ven í
dep O t iIl í h O z á k 10 na j,s o u a k c i e a je j i ch z atí ID IJ1 í li 's t y, díl čí dl u ž II í úp i:s y, po' čít a jí c v t IQ<
zástavní listy, j in é c e n n é pap í r y, pokud
j :S IQ U za,s t up i t e ln é krom ě p ap í l' o V ýc h pell ě z,
dál e t a I o II y a n es p I a t n é k u P '0 n Y u v e den Ý c II
cenných papírů." (§ 1, odst. 1 dep. zák.)
Podle toiho nejde zákonu -o och~anu majitelů cen'lllých
j'aikéhokoliv dll'uhu;zřejmě ji ,oibirnezuje toliko na
cenné papíry hromadné (efekty), t. j. t'akové papíry, jež 'S,e vydávají ve větším po,čtu kusů dolkona,le 'stejného obsahu a hodnoty, při který,ch tedy rozlišovati mezi
jednotlivými kusy téhož druhu papírů nemá v obdwdě
významu/)
papírů

Pokládá-li zákon za nutné podrobiti zvláštni úpravě
obchod s cennými palpíry hroimadnými, jest t'oho důvodern,
že cha:ra:kteri,stickou vlalstnolstí t,akových papírů jesrt, zastupitelnost a že z této vlastnosti se lehce podává možnost,
že se práva více .s:poluopráv"l1ěný,ch k t1a'lwvým papírům
snadrnoziaitemní; kromě toho třeba uvážiti, že p1a:pÍry zwstupitelné mohou b~Tti předmětem různých typů úschovy a
zástavy, nestejně chránících ma'jretk'o1vou integritu ukladatelů reis'p. zást,avců, a kiolllečně, ž,e v ,olbchodě kon1liisním,
neběží-li o určitou věc (spede,s), j,eist právní ,polstavenípři
kaza;tele ke komilsnímu zbolží valně neuj.aisněno.
Čteme-li pozOl~ně slovné znění zák:oll1la, dospějeme k poznatku, že u některých ďiruhú celnných papÍrú, jež zákon
uvádí, st,ačí ,osobě, jSrOlu-li l1o:rmá1ně zastupítelnými, takže
Ispardají i tehdy pod o:chmanu zákona, když v konkrétním
přípa,dě zastupitelnými nejsou; tyto papíry vytýká zákon
jmenovitě, kdežto u 'ostatních, všeolbe'cne na'značených papírů se vyhledává, aby byly i konkrétně ZlaJstupitelnýmí.
Do takto vymezeného okruhu cenných papírů s:padají netoliko papÍTY kmenové (pláště), nýbrž i papíry veldilejší
s výjimko\u nrže uvedenou.
í) o J.ojmu papírů hromadnS'cll viz též "Úvod". Pod německý
BDG ne~padají ovšem vS-hradně papíry hromadné, nS'brž tento zákon
se vztahuje i na některé papíry jednotlivé, tak na pL na kupecké
za vazovací lístky zněj.íci na řad a zastupitelné plnění (viz Riesser,
str. 31),
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PO!drobně naznačeno, ukládá zákon bankéři řadu zvlá~t
nioh povinností, jsou-li úschovou, zástavou' neho komlsním zbo,žÍm:
a \ a k c i e' samozřejmě též jej i c h pod í 1 Y (AktieJ?anteiÍe)2) a p ~ žit k o v é 1 i sty (náhradní titry za akcle
vylo:sované) ;")
b) z a t í ID n í I i sty a k c i í (Istvrzenky -o částečných
splátkách na upsiall1é :au porteur akcie) ;4)
c) díl čí Id 1 u Ž!ll í úp i s y (partiální Obligace)., Sem,
náležejí především dílčí dluhopisy po rozum1! r·Qizhodnutl
e:e ,dne 19. června 1847 (vyhlášeného komormm de,kretem
ze dne 17. prosince 1847, čís. 1105 sb. z. s.), t. j. stejnou formu
ma;jíeía obzvláště na ,st~jné ob-nOlsy . (l~'ebo jich ~1ás?,b~k)
,znějící dlužní úpisy téhoz vydatel,e, Jez :podl~ sta.val]lcíh.o
smiluvního poměru mezi vydatelem na ledne a JednotlIvými věřiteli (majiteU úpi:sů) na, strm1ě diruhé jsou vs<l?,~
če:ny ve výpůjčku, pro jednotli'vé v~řitele po:dle~ spole.cnycp
předpi'sů upravenou; tGto IS,laučem :se, vY'!."ia~n~ proJe:~Je
V:2ítahem k jedno:mu hlavnlIDu dluzmmu UplSU udanlm
ceLkové d,lužní jistiny, jejíž čás,ti představují dlužné obnosy, jednotlivými dlužními úpisy upsané, stanovením
vzájemného slosování, jež by spl~cen~ urč,~v~o,~\n~h?
. jinaikého vzájemného pOlřadu splacm11 dluz,l1lch UplSU
a t. d.;5) takovými dílčími úpisy jsou dále obligace sloso'vatelných půjček státních, zemských, městských, d~le.s~m náležejí ,sil'Olsov;wtelné ob1i~aoe vydá,vail1ésloiuluúmyml korpúracemi zejména železničními společnostmi, jež se pak ohyčejně 'nazývají obl i g iac e mi p r i <O rit n í ln i
(viz
§§ 48-52 zák. ze dne 19. květnla 1874, čís. 70 ř. z.), a kcnečně titry lo:sových výpůjček (lOlsy).
Další velkou skupi1nu dílčích dlužních úpisů tvoří hromadné cenné palpÍiry, jež js'ou postupně vydávány hanka!mi,
zejm:éna zemskými úvěrními ústavy, a jichž zúročení a
umo'ření jelst z,ajištěno pohledávkami za komunami l1'óho
jinými veřejnoprávními svazky, popřípadě určitými spe-

2) Výklad o akciových ,podí~ec.h V}Z u q.ollera ,n~ str. ~5 .. v ,
3) Zákon sice požitlwvych lIs tú vyslovne neuvad,l a z~anllve by

tedy tato kategorie papírů náležela mezi "jiné ~enne vpaplry, vl?C!k~d
jsou zastupitelné" [viz výklad níže pod e)], ~luznC! v.sa~ uvazltl" ze
po stránce právní není mezi a~ciemi.a pOŽltko':Y~l l:st~. rozdllu:
v obou papírech jest inkorporovano pravo na pe~'lOdlcke uZltky společenského podniku a na likvidační přebytek (VIZ § 33 akc. reg. ze
dne 20. záh 1899, čÍs. 175 ř·. z.) a obvykle též právo výkonu společen
ských práv.
4) Prozatímní listy znějí zpravidla na jméno (§ 28, ~osl. odst.
výše cit. akc. regulativu; viz též § 164, odst. 2. uh. obch. zak.l.
5) Sr. bod 8 oběžníku býv. místodržitelství v král. Českém ze
dne 19. červ,ence 1910, čís. 107.677 - md.

15
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cie,lnimi hodnotami emitujících ústavů (vzo'rem js'Ou k'Om'Ulnální, meliorační ,a železniční dluhopisy Zemské banky); vydávání těchto, t. zv. fundovaných bankovn í c h dluhopisů je-st upraven'O zákonem ze dne
'27. pmsince 1905, čís. 213, ř. z.
d) z ás t la v Jl í 1 i \s t y. Js'Ou to r'Ovněž postupně vydávané dtlčí dlužní úpisy, které se liší od fundova:ných bank'Orvnich dluhopisů tím, že jejich zúročení a umoření jest
zajištěno podzástavním právem na hyp'Otečních pohledávkách em1tujÍldho ÚJs't,avu (přfkladem jsou zástavní listv
Hypot,ečnÍ banky České); na vydávání zástavních listů se
vztaihuje zák'On ze dne 24. dubna 1874, Čí!s. 48 ř. z.
Cen 11 é pap í ry dr u h ů pod a) až d) u v e d e11 Ý c hs pa d!a j í po, d d e IP o' t n í z á k <O n, i když k o 11k r é t n ě z ,a s tup i te 1 n Ý mill e j IS 'O u, j S o u cen a
př._ vinkulo,váll.y .lleb'Oslols'Ovíatelny běh;em
d'O by, P o k t e r ú u sml u v .ll í po m' ě r t r v á. 6 )
e) j i 11 é ceTl n é pa p ír y, než pod a) alž d) uvedené,
ale jen tehdy, js'Ou-li zastupitelné.
Míněna tu zastupitehwst papÍiru i C'O do lh:Hny i C'O do
plnění v ni vepsaného.') Obělm1a těmto poidmínkám vyh'Ovují titry státních rent (nesplaíiitelných státních půjček),
prozatímní listy státních půjčkových titrů, dále na majitele znějící promesyS) liberovaných akcií; z téhož dův'Odu
,semspedelně ná:ležejÍd dre'polstitnÍ 1Íisty na km'en'Ové akcie
Angl'O,-Austriall1 Bank Limited, j,e1ž vydala "EffektentreUha'lldge.s,ells,chaft m. b. H." ve VMni. 9 )
Třeba že jsou CD do plnění za'stupitelnými, nej'wu zastupitelnýmico dG listiny, a tudiž pod deipGltní zákon. nespadaiji cen n é pap í ryt. zv. "j e d n <O tli v é" (Einzelpapiere), jalko na př. směnky, šeky, bGny na zastupitelné
cenné pa;pÍrry znějí.cí, Hsty skladní, listy náklaidil1Í waJ:ranty
a. t. p.; nejíSGUCe papí:ry cennými, nýbtr1ž t'OUko p:apí:ry legitmmčními, nepatří mezi pa,pÍry ve ,smy!s!lu § 1 dep. zák. ani
pojišťo,va.cí police. Vý,sloivně zákon vyluičuje ze své Gechriany
ukladatele pap í rG v Ý c h pen ě z (barnkiQvek), bera zf'etel na to, že s,e takové hGdn'Oetv dáva:jíp:ř'i úschovách 'Otevřených výhradně do úschG;vy' nepravideLné.
6) Viz Pisko, str. 294, čís. 3.
7) Sr. dův. zprávu, str. 13.
8) Promesy, t. j. poukázky na akcie, jež teprve mají býti vydány

smějí pl'ed úplným splacením plné jmenovité hodnoty akcie zníti
pouze na určité jméno; výjimka se připouští toliko při liberování
akcií, totiž v tom phpadě, když upisovatel jest výslovným ustanovením společenské smlouvy osvobozen od dalších splátek zaplativ
40% jmenovité hodnoty (viz čl. 222 obch. zák.).
'
;J) Po stránce právní bě:d tu o kupecké zavazovací lístky ve
smyslu Cl. 301 obch. zák.
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f) talon ya nes p I a t n é k u P 'O 11 Y papll'u svrchu
pod a) až e) uvedených. Z ochrany zákona se tedy vylučují
kupGny splatné, což znamerná značno-u úle,vu po' stránce
ba,uk'ovně-technické, neboť jinak by byl bankéř, zasHající
kupony uschov,aných papírů k inka,su, při každé zásilce
povinen k notifikaci podle § 9, Odist. 1. dep. zák.; zákon tu
činí touto, výjimkou z:adGlSt vě,cně oprávněnému komerč
nímu nazÍ!rání, že !slplatný kupon je1st ;t'o,vel'í valutě/O) a
z tohoto fakta pak vyvoezuje tytéž důsledky jalko při úschGvě papÍ;rových peněz.
Přehlédneme-li výše vypo>Čtenédruhy cenných papírů,
seznáváme, že zákon se důsledně týká jen cenných papírů
bursovně
,0bchodo iv'all1ých, polkudsce týče pa1pků vůbec
bursolvního obchoidu sdlopný,ch. Tento poznatelk jest též
nejspolehlivějším vodítkem, jde-li o to určiti, zdali ten
který ceenný paple spadá pod Uistano1v'enÍ zák ollla; Siamozřejmě l(J1všem pa'dají mimG' úva!hudevilsy (směnky na dzí
vaLuty znějící) a na cizí v>aluty znějící šeky, poněvadž, jak
výše jsme vyložili, zákon nemá na zřeteli papírů jednotlivých.
1
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o

technické stránce úschovy jednotlivé a úschovy sou~
hmné; obchodní knihy ve sm. §§ 1 a li dep. zák.
I.

Depotní zákon se snaZI 'O to, aby ujasnil právní vztah
k cenným papÍJrům, jež se mu svěřují do úschovy
neb'O zastavou, a tím poskytl ochranu ukladateli resp.
zástavci. K dosažení tohoto cíle se volí dvojí prostředek:
zákoln jedll1iaik vyslovuje právní dtomněnku,že neisilnluvill-li
hal1ik~ř !~ěco jiného, a to zá isadl1ě ve formě pře'3ně přede
psane, sl]ednal s uklada,telem reslp. se zástav,ce·m cenných
papírů úschO'vu, pokud se týče zá'stavu pravidelnou Sie
všemi Iprávnimi důsledky, }ež ,tak'ový smlluvní typ eS sebou
ne:s,e; drUlh~ y:h~idný 'p'l~Oistředek,S'loužící k o'chrcétně r~r:á v
krl1~ntelly, Vl~l za~o~ Vpř?Síné oll~ga:nÍ2aci je1jí papírů po
st!rance maTllpulacnl a 8iYldencnl. Podobnou o'chranu poskytuje zákon též bankovnímu přikazateli donucením bankéře ke včasnému převodu vlastnictví opatřených cenných
bankéř~

v

'0) Dúv. zpráva, str. 13.
15*
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papírů na příkazatele a nuceným navázáním stejně organisovaného úschovného poměru pravidelného na poměr
komisní, leč by přikazatel dal ve formě zákonem přede
psané jasně najevo, že se ochrany zákona vzdává.
V čemprav:ůdelná úschova resp. zástava zálelží a ja'ké
její 'odrůdy !s,e v mezichdolsud ipl1atnéhopráva ,kUipec-,
kými zvykloistmi vytvořily, bylo již v dílu prvém tohoto
spisu vyloženo; stačí tedy tato ,stručná zmínka:
a) Při P r a v i d e 1 n é ú s c h o v ě (z á s t a v ě) n o rmá 1 n í ukládá ba,nkéř kusy, kterrépřevz,al od klientely, do
zvláštního obalu (desek) nesoucího jméno klienta; jsa
smluvně povinen vrátiti tytéž kusy (táž čísla), nesmí bankéř do obavu vlo:ženépapíry za jiné papíry téhož druhu
a mnoižiství vyměniti. Taková úscho,va (zás!iarva) je:st tech,njcky velmi obtížná, zejména při úscho'vě ke ,správě, a
prot,o Sle z:pravh:Uaohmezuje jen na ho:dnoty ,slos'ovatelné,
k jichž s1<o'sovánÍ dochálzí během ,smluvního poměru.
lb) S pravidelnou úscho'Vou (z,ástavou) !I1'olrmální 'Se
Ú 's ch o v a (z á s t a v
ú h r n n áshoduje v tom; že i zde
j,s,ou cenné prupíry jednoho každého klienta :separátně uloženy ve zV'láš,tnÍm ohailus jeho jménem. Ban!kéř jest sice
povinen udržovati úhrnné depot v plném stavu, může
však pův,odně vložené kusy vyměniti za jirné kusy tého7.
druhu a mno'žství; klient tedy nemá nároku na vráceni
kusů těchže čísel, jež bHII1ikéři ode'V'zdal, není však thn ~
jak se, hledí teoreticky odůvodniti - jeho vlastnictví k depotu dlotčeno. Úhrnná úSlohova j,est pravidlem v přípa,dě,
kdy si klient vymÍ'nil ,oddělené uložení parpírů,all1iž ,si vyžádal vydání 's,eznamu č:ÍJsel.
e) P o 19 pol i t á ú se h o v a ('z á IS t a v 'a) na j edn é
,straně nepřilpofUští, ,aby ball1ikéřzařadil pře,vz1até dzí pwpÍry
do svých vla'stních zásob, na druhé straně však nevyžaduje,
a;by pa,pÍry byly od papírů jiných klientů separátně pod
zvláštnÍ!m ohalem ul,ož,eny; bankéř toHž uČÍní smlu'Vním
podmínkám za dost, sm:ÍJsÍ-li klientoivy papíry .se 8tejnlO ll."0dý:mi papíryostatníchkHentů, kteří ,s nimstejno'U ú:slch1ovu (zásltavu) smluvili. Klienti, kteří odevzdali cenné papíry do pOlsrpoHté úschovy (zástavy), Is,távají se spoluvlastniky takto uložených IpapÍrů téhoiž druhu a sice podHem,
který vychází, když úhrnný počet všelcb Plo!s,poHtě ulolŽených palprrů tého'ž drunu 'se dělí pOlčtem cenných papírů,
jež klient do takolvé ús,chovy (zást1avy) 'oldevzdal. Stejně
jako depot úhrnné jest i depo't po!slpolité de'potem ree1ním;
bankéř t'otÍ1ž musí o to IP e,6o'va ti, aby do p'olspolité ús!chovy
(zástavy) převzatá zásoba C'enných papÍrú byla stále
v plném stavu udržována.

§ 26.

.'(29

Aby cenné papíry, jež klientela dala banikMi do: úschovy nebo zástavou, byly náležitě vedeny v e1viden ci , vžily se
u řádně vedených ústavů zvláštní záznamy nejrúznějších
systémů; zák'Onné pOlVini110 ls tí vésti tako'vé z4znamy všwk
nebylo.
I v tom směru se d1epotní zákon přidržel svého vz.oru
' 1acní :stránku pra'videlné úschovy
ze nOtl:lnovaI
n1.anllpu
(zástavy) normální, a že hankél'úm uložil za p'Ovinno,s,t vésti
zvláštl1l obch'Odní knihu 'o takto uložených IpapÍ'l>e1ch; pl~O
depoty takto spol'áda,né zvolil zákon náz,ev "je d n Ú' tli v á
ú se h '0 V a". ~aše zákonná úprava však jde ještě dále"
oceň,uj,Íc totiž ,1:-erporpiratelné, techn[cké výhody depotů po~
Ispohtych, Udlh tomuto vytvoru kupeckýchzvyklo:s,tí'
právnípolsvěcenÍ a jej dále buduje ve svéráznou "ú s c h o~
v u ,s 'O uhr 11 n o u". Motivem této nGrv!Q,ty byla úV1aha že
kdyby is,esmluvním stranám llepolskytla mOižnost sje!d~ati
sitnlouvu takového typu, který by klient!a finančně a banké~~ te1chl1;,ipky zbytečně. ne<zatěžovwl, by'ly by na denním
poradku prlpwdy, kdy klIent by se dal pohnouti k Ú'scho'vě
(zástavě) neprav1d,elné; takových zkušeností, pro intence
zákonem sled'ované jistě povážliv\rch se nabvlo při provádění něme'ckého, derpotního záko~a.'
"
Z lwřejšího výkladu se podává že pod slovem
,,~ s c ho v a", p'Ouž~tým ve výrazu "ús~hova jednotlivá" a
:,.uschova souhrnna", vyrozumívá zákon souhrn úkonů
pmiž má dojíti vnějšího nepochybného výTazu skutečnosť
ze byla 'o ,cen11ých paipírechsjedinána Ulsdlo'V'aCÍ neibo zá:
!s~3;vní ;sml~ouva ~l'čitého typu; nekryje se tudíž zd.e pouZl\:anŽ vYiť~a,z "uschova" s právním pojmem "úschovy"
(t. .J. Ipred~etu usch'Ovací ,smlouvy), nýbrž, byv pře1vzat
~ obch,?dnl, mluvy, ZnaJl?,ena, totéž co "depoty", a tedy se
\lzt~huJe vubec na cenlle papLry, jež jsou .vlastnictvím klientu ,l~a rozdíl od papírů náležejíCÍch do vlastních zásob
bankerových. 1 )
v

v

,

II.
Úscho~a jednotlivá (individuelní depot)
z á 1e ž í
: tom, z e cen n é pap í ryk 1 i e n t o vyj s o u u 10Z~l~y o;dděleně jak od vlalstnÍch zá,sob bane ~'o v y c h, t '?' k o d z á IS ,o' b o s o b tl' e t íc h (§ 1, odlst.
2, lIt. a) dep. zak.).

!c

"h

TlJmut~ širšímL~ smys~u slova "úschova" nasvědčuje dikce § L
odst;.~. d~~), zal~.: ",' .. Jso~ dany do úschovy nebo z á s t a vou cenné
paplly ... , o vyznamu vyraz u "depot'· viz výše § 2, pozn. 1.
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T,omuto pojetí zákona ,odpovídá, jsou-li veškeré cenné
papíry každého jednotlivého klienta do talkové úscho<vy
patřicí zevně zna'telněod jakýchkoliv jiných cenných pa)Jtrů ,odlišeny, což nejpřípadněji se provede tím způsobem,
žese veškeré papiry téhož klienta vl<o'žídozvláštnÍho obalu
o,patřeného jeho jménem (j e d no t I i v á ú!s cll ,o v a j e dnot n á), p,o provedení této manipula.ce není závadou, uloží-li se balík do tresoru nebo jiného prosto1ru, kde js<olu UlOženy též jiné jednotlivé úschovy nebo úschovy !souhrnné
anebo< <dokonce vlas,tní bankéřovy záso!by cenných papírú.
Znění zák'ona též toho< nevylučuje, aby cenné papíry
tého<ž klienta, které náleží uschovati jednotlivě, nebyly
"-'o,zdě'leny do více ba!líJků jeho jméno n,esoucích; bankéř tudíž může poříditi zvláštní baltk 'pro každý druh klientový<ch paipírů, tedy na př. vložiti pod zvláštnípá,sku jeho
alkde Živnostenské banky, pod jinou opět akcie České obchodní ,společno!sti, a t.p., a balíky rúzn3r ch klientů, obsahující Ipap:Ílry tého,ž dlr1uhu, na sebe <s110Vl1'ati; takto uspořádané jednotlivé úschovy (j e d n IQ tli v á
ú IS C h o v a
d r u h o v á) j:slou nepopíratelně výihodny při úJschově ke
sprá<vě, ulehčujícemalni,pulad při detachování kuponů,

Kusy Jednou do jednotlivé úschovy uložené nesimí ha:nza jiné kusy téhož druhu o své újmě vyměúova:ti; nemá tedy té volnosti jako při úschově úhrnné (viz pod lb).
Že tak<o<vá výměna není přípustna, plyne zpř'edpisu § 1,
mLsi. 2, lit. b)dep. zák., kter3r ukládá bankéři za povinnost
vésti ,s péčí řádného kupceobchodrní knihu, do které je<st
z,a.piso'vaticenné papíry, jež in specie 2 ) převzal do individuelní úschovy, podle druhu kusů, jmenovité hodnoitya
čísel, případně jiných jejich rozlišovacích
zná m e k; tím zákon jasně naiznačuje, že klie,nt má nárok
na vydání cenných papírú těchže čísel, která jsou vykázána na stw'zence bamkéřem vydané (na bOl'dereau, depos.itní stvrzence, záls'tavním lístku, a t. p.) aneho na SeZIl1Jaimru
<oipaitřených cenný,ch papírú, jež mu bí:lJnkéř odeslal podle
§ 6, odst. 3 dep. zák.
Do,tčená oibchodní kniha nemálo tedy přispívá k ujaisněnÍ práv ukladateile resp. zástavce k cenným paptrům
bankéři svěřeným; zvláštní vý<znam pak má pro komisní
obchodY, nebo'ť ~ jaik ještě podrobně vysvětlíme (násl. §
27) ~ je!st její obsah směrodatným pro otázku, zdali lze
přika:zatele pokládati za vlastn:írka cenných pap1rů v komi'si opatřených. Jest proto POChoipitelno, že zákon klade
zvláštní důralz na tQ, co má taková obchodní kniha ohsahovalU, ,a že stíhá přísnými tresty bankéře, který ji vede nepořádně anebo d<okol1ice jí nevede vŮbe,c.;))
Obsa!holbchodní knihysloužíd k záznamu il1idi vidluelnich deipotů se určuje předrplrsem § 1,oldst. 2, lit. b) ve spoj.ení s § 5, odst. 1, lit. a) dep. zák. takto:
"B a n k é ř j es t p o v i ne n v é s t i s P é čí ř á dn é h o k u p c e o b c hod n í k n i h u, d o k t e r é j e s t z ap i s o vat i t a k o v é (roz. individuelně uložené) cen ln é
papíry ka.žcléh!:o ukladatele nebo zásta.vní hod 1 u žní k a (anebo přikazatele) pod 1 e d;1' U h u
k u s ú, jme n o v i t é h 'o cL not y a čís e 1, pří pad n e
ji n Ý c b jej i e hro z 1 i š o V'a C í ch zná me k, a v yznačiti místo uložení."
Tyto zákonné předpisy mají v celku na zřeteli depotní
knihy, jež se v řádně spravovaných bankách obyčejně
vedou. Takových knih se zpravidla vedou druhy dva:
jedny jsou uspořádány podle klientů, vyznačujíce pod
jménem každého jednotlivého klienta, které cenné papíry
do jeho depotu přibyly a které z něho ubyly (d e pot n i
k ni hy o s o b n í, Personen-(Kunden-)Depotibuch), druhé
opět v souhlase s osobními knihami depotními vykazují,
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Schema jednotlivé úschovy jednotné:

Schema jednotlivé úschovy druhové:

Konečně po zákonu po,sltačí, proveld1e-li se jetdnotHvá
úschova dl'uhová též tÍľn pl'aktkkým z'půso:bem, ž·e ka~dý
jednotlivý klientův kus se ·oiznačí tak, arby se -- jako mu
náležející ~odliš'Oval ode všech 0!3!Í'atnÍich kusů tého'ž drulm pr'O jiné uklad,atele ul'oižených (na při vloižením pod
pásku s jeho jménem neho číslem, po<d kterým se jeho
depot v depotní kni,z.e velde, a t. p., anebo přímým vepsáním těchto rozlišujících značek na papír sám) a se při
loží k 'Ostatním, takt,o jednotlivě uschovaným a zpravidla
podle arithmetického pořadí srovnaným cenným papírům.

kéř

2) Arg. § 1, odst. 2, lit. a): "t y t o cenné papíry",
3) Arg. citace § 1, odst. 2 v §§ 13 a 15.
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kterým zákazníkům náleží ten který druh deponovaných
cenných papuou (v ě c n é k n i hy dep otll í, Sach(Effekten-)Depotbuch). 4)
Hledíc k tomu, jak zákon obsah knihy, předepsané pro
jednotlivé úschovy, určuje, stačí, vede-li se toliko depotní
kniha osobní;") má-li však tato kniha, kterou můžeme pro
svou potřebu nazvati "knihou jednotlivých
ú s c h o v", zákonu vyhovovati, musí netoliko vykazovati
jméno klienta, druh cenných papírů, jich jmenovitou hQdnotu (případně množství,6) či počet kusů) a samozřejmě též
den zápisu (arg. § 6, posl. odst. dep. zák.), nýbrž musí obsahovati též údaj čísel (příp. jiných rozlišovaCÍch známek)
cenných papírů a místa, kde papíry jsou uloženy; podle
toho učiní bankéř zákonu zadost, povede-li knihu .iednotlivých úschov na př. uspořádanou, jak vzorec na násl. str.
233 ukazuje.
V y 's vět 1 i 'v k y: Podle Itoho,to rpi'íklad u 'bylo dne 5. hjn.a 1925
zapsáno, že Jan Novák z Prahy, má v individuelním depotu 25 akcií
ŽivIlOlstenské hanky (čís. 10.001 až 10.025), dále 4 lOlsy Čsl. čmweného
kříže (Iser. 23,Čís. 98; ser. 180, čÍ's. 20; se,r. 1001, črs. 73a lSer. 1050, čÍls.35)
a. ,klQneóně moučné Ipů}čky 1 kus a 2.000 (Iser. 12,čís. 859) a 1 kus
a 10.000 (ser. 16, čÍs. 2.266); akcie Živnostenské banky jsou uloženy
u Pr.ažiské súčtolv1ací banky (1' iS bj, kde,z'uo zlmÍnené l,o!sy a kusy
moučné 'půjlč!ky má bankéř ve svém hlavním závodě (cen,t,r.).
P'oldle 'zá:pisu ze dne 8. hjna 1925 'se delpot u P,ražské s:úrčto'va<CÍ
hanky rozmnožilo o 25 akcií Živnostenské hanky
751 až 775); jak
zápisy ,z 23. li:stop,3Jdu 1925 uka,zují, zmel1šHo se
depot <O posléz
zmíněné akcie, takže 'zhylo jen Ipův,odl1kh 25 !a'kcií, a ubyl též jeden
los (serie 1.050, čís. 35) z depotu, ve vlastním závodě bankéřově chovaného.
K 23. li!st'ofp.adu 1925 tedy lmiha vykazuje tento sta,v ?\ovákova
depotu: u P~'ažlské ,sú<čDOivací blamky jest 'pno něho uloženo 25 akcií
Živlloste11Ské hanky (čís. 10.001 až 10.025), v ha.nl,-él·;wě centrále pak
leží 'jeho 3 lo'sy Čsl. červeného křÍ'že (serie 23, čÍlS. 98; ser. 180, čÍs. 20
a Iser. 1001, čÍs. 73), 1 kus moučné Ipůjč.ky á 2.000 (ser. 12. čís. 859) a
1 kus téže půjčky fL 10.000 (ser. 16, čÍs. 2.. 266).
4) Sr. Reisch I, str. 189 a 191 a Obst r, str. 448/9; tamže jest podáno též lineament depotních knih osobních i věcných, jak běžně se
vedou; viz ostatně též Sonnenscheinův spis "Das Bankwesen", díl II,
vyd. 1920, str. 27719.
5) Tato kniha může b)'ti rozdělena ve vÍCe svazků, čili může
býti vedeno takových knih více; zákonné dikci: "vésti obchodní
k n i hu" [§ 1, lit. b)] nelze totiž př'ikládati smysl, že knih o individuelních úschovách nemůže býti veden vetší počet, jak toho obchodní
potl'eba žádá (dův. zpráva, str. 14).
6) Zákon sice žádá v § 1, lit. b) údaj "jmenovité hodnoty", aniž
mluví o "množství". Z toho však nelze usuzovati, že by po zákonu
bylo nepřípustno zapisovati počet kusů, jak tomu jest na pl'. u akcií
a 10Sl'1 zvykem, neboť zákonu běží jen o to, aby kniha přesně udávala objem depotů, nechť se tak stane jakýmkoli vhodným způ
sobem; o této intenci zákona svědčí pi'edpis § 5, lit. b) a § 6, odst. 3.,
kde zákon žádá opět údaj "množství" cenných papírů, tedy údaj buď
jich jmenovité hodnoty anebo počtu kusů.
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Z hořejšího schematu knihy jednotlivých úschova vysvětlivek k němu připojených vysvítá, že tato kniha 11eud~,vá, kdy a z jakého důvodu došlo k přírůstku 1lebo

určitýcl1 čísel připlynuly, dále, které papíry jsou v depotech, a konečně komu byly vydány; podkladem položek
, . knize depotních čísel jsou zápisy v knize pokladní, v dení ku ú věrním a deníku depotním. Příklad knihy depotních

k. uDytku ve stavu depotu, čili jinak řečeno, není z kn ihy
z]ev: no , kdy klient bankéři předal papíry a zdali je př edal
do uS,cvhovy nebo zástavou, anebo zda byly a kdy pro d epot
bankerem koupeny atp., resp. zmenšilo-li se depot v,)Tdáním papírů klientovi n.ebo bursovním odprodejem a tp.;
tyto okolnosti dlužno zjistiti z bankéřových obchodn ích
dokladů (korrespondence) - zejména ze sdělení o pl' ovede ní příkazu, z depositního prohlášení klienta resp. z d lužního listu, který klient při zástavě papírů vystavil - ,
po případě z obchodních knih, jež se na podkladě těc hto
dokladů obyčejně vedou. Takovými knihami zejm éna
jsou: 7 )
p o k 1 a dní k ni 11 a (Kassenbuch); z obchodn ích
případů, které souvisejí s depoty, sem náležejí obchody na
vlastní vrub (Propregeschafte) ;8) při zanášení takov ých
obc~odů se přesně vyznačují čísla, případně ještě jiné
rozlIšující známky cenných papírů, jichž se obchod ty'če;
úv ě r ní den í k (Memorial, Prima-Nota), kde docházejí výrazu koupě efektů do depotu přibylých a prod eje
deponovaných efektů;
dep o t n í den í k (Depot-Prima-::'\ota), t. j. rov něž
chronologicky (podle časového pořadí) vedená kniha, ve
které se zapisují veškeré změny v depotech klientů; p říkladem položky depotního deníku jest tento vzorec:

1. X.

JAN NOVÁK
za deponované 4 losy ČsL
červen. l;:říže 23/98, 180/20,
1001/73, 1050,35 . . . . .

Dal
ft 20

Kč.

Aby se předešlo zbytečné práci a omylům, jež se při
tom přiházejí, obyčejně se čísla efektů, která již v pokla dní
knize resp. úvěrním deníku jsou zanesena, v depotn ím
deníku poznovu neuvádějí, nýbrž se prostě odkazuje na
příslušné folio zmíněných knih.
.
K n i had e pot n í c h čís e I (Depot-Nummernbuc hl,
J~ž s~ vvede podle jednotlivých druhů cenných papírů za
Um ucelem, aby se dalo zjistiti, od které strany pap íry
7) Sr. Obst l, str. 438-448.
8) O obchodech na vlastní vrub se vykládá výše v § 16 na ko ncí.
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čísel: 9 )

Losy

Čsl. červeného

khže

přírůstky

dne

I

l.jX.

d0610 od

I fol.
d.d.*)

J. Noyáka

180

úbytky
čís.

I nom.

yydáno

fol.

II

23/18
180/20

1001/'13

dne

1
1

II
II

:

I

123/11; J. Noyákoyi d.d.')
113
II
~
II

I

II

1050/35

*) d(e potní) d( eník).

Ty též praktické zřetele, které roz~:odly, Pl:oč.. ~se '~?
depotní ho deníku nezapisují poznovu clsla kusu llZ v J1ných Ú četních pomůckách zanesená, má zákon na mysli
předpis em § 1, lit. bl, který stanoví:
zápis může býti nahrazen
" .. . takový
o d vol ánín1. se na případně vedené jiné
zvláš tní záznamy cenných papírů."
Z t ohoto ustanovení se podává ta značná úleva, že
v hořej ším lineamentu ,osobní knihy depotní (viz str. 233)
se můž e v koliOně, která uvádí čísia efektú, nahmditi zá,pis
čísel iO!dvolláJním se na příslušné folio (resp, polOtŽku) ně
které z výše uvedených pomocných ,obchodních knih, kd,e
dotyčn á čísla již j souza'p.sána; kdyby bankéř taktiO vedených knih neměl, může se odvolati na příslušný doklaJd,
který uvádí dotyčná čísla papírů (bordereau, složnÍ list,
dlužní list at,p.).1(')
Zikon dále tomu nebrání, aby výše příkladem před
vedené lineament osobní knihy depotní bylo i po té stránce
zjedno dušeno, že se vypustí sloupec, určený pro vyznačení
-----

B) P 1'0 vlastní cenné papíry vedou banky samostatnou knihu
(t. zv. Bestand-Nummernbuch) zcela obdobným způsobem. Obě
knihy čí sel jsou velice důležitou pomůckou jednak pro kontrolu slosování, jednak pro vyšetření, od koho nebo komu byl yydán papír
určitého čísla (sr. Obst. 1, str. 448).
'0) Viz dův. zprávu, str. 14.
čísel
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místa uložení cenných papírů; to bUde možno v případě,
když se vedou knihy o úschovách roztříděné podle místa
uložení, na př. "Kniha jednotlivých úschov doma uložených" a vedle toho "Kniha jednotlivých úschov u Pražské
súčtovaCÍ banky uložených" atp. Tento systém vedení depotních knih bude tehdy praktický, používá-li bankéř
trvale služeb určitého svého dopisovatele jako poduschovatele; tak na př. bývá venkovský bankéř v trvalém obchodním spojení s určitou bankou v bursovním místě,
která provádí jím předané příkazy a opatřených cenných
papírů mu pro úsporu dopravních nákladů nezasílá, nýbrž
Je ponechá u sebe v úschově; v podobném trvalém poměru
jsou pražské bankovní závody k Pražské súčtovací bance.
O tom, jaké zvláštnosti v uložení a zápisu cennfrch
papírů vyvolávají dotčené případy předání nákupního
příkazu a komisní substituce vůbec, dále případy podúschovy a podzástavy, bude pojednáno v násl. §.1 28 v souvislosti s výkladem o bankovně-technických důsledcích
notifikace.
III.
Úschova souhrnná (depot kumulativní). Při úschově
tohoto způsobu, kterou nutno dobře rozeznávati od
úschovy "úhrnné'?l) jest bankéř podle § 5, lit.
věty
první dep. zák. povinen u 1 O< žit i cen n é p a. p í r
k 1 i e n tel e n á 1 e ž e j í c í, ale s p o ň odd ě 1 e n ě o d
svých vlastních zásob a vésti s péčí řád
ného kupce obchodní knihu, do které jest
z a p i s o vat i k a ž d é hop ř i k a z a tel e, resp .
u k I a dat e I e
. vzhledem k § 2, odst. 1 téhož zák., II e b o z á s t a v c e, a d r u ham n o ž s tví cen n fr C h
pap í r Ů, k t e r é r o při k a z a tel e (ukladatele, zástavce) takto by y uloženy.
Z těchto slov zákona plyne, že bankéř nemusí cenné
papíry, jež do souhrnné úschovy náležejí, ukládati pro
každého klienta zvlášť, nýbrž že postačí, smísí-li dotčené
papíry ve společnou podstatu. Tato podstata však musí
týti oddělena od vlastních bankéřových zásob.
S takto organisovanou úschovou spojuje zákon v zásadě tytéž právní účinky, jaké se v teorii přisuzují úschově
pospolité;12) klient totiž nemá nároku na vydání papírů
určitých čísel, leč přes to mu souhrnná úschova zaručuje

y,

11) O pojmu úschovy úhrnné se vykládá výše pod § 5 A.
12) Viz výše výklad v § 5 B.
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postavení vlastníka do všech dúsledků (zejména
na
vyloučení papírů z konkursní podstaty bankéře)} jak se
o tom ještě podrobně zmíníme ve výkladu pod nasl. § 27.
Nemaje tedy povinnosti pečovati o zachování cenných
papírů určitých čísel pro toho kterého klienta, má bankéř
dalekosáhlou možnost uspořádati souhrnné depoty bez
obtížné manipulace a co nejhospodárněji; proto zajisté
srovná papíry podle jejich druhů a, půjde-li 'O obj,em;lé
depoty, zjednoduší si arithn:::etisaci kup?r:u separatr~H~
uložením kuponových archu od paplru kmenovycn
(plášťů).

Zákon ovšem bankéři nebrání, aby uložil pro každého
jednotlivého klienta, nebo pro některé z nich, papíry do
zvláštního obalu po způsobu úschovy úhrnné (bez čísel),
nespojuje však s tímto způsobem uložení jiných právních
účinků, než j&ké přiznává depotům souhrnně uscho,:aným;13) proto, a ostatně již z praktický~h .ohled;1 ,lze ,s hm
počítati, že úschovy úhrnné. vbrzku Jako sverazny typ
sml u vní vymizí.
Žádá-li zákon, aby souhrnné depoty byly ,,0 cl d ě
leně
uloženy od vlastních bankéřových
z á s o b" nevylučuje toho, aby bankéř měl cizí papíry
složeny ~ témže prostoru, kde má uschovány vlastní
píry, pakliže cizí papíry zevně zřetelp.ě jak'Ů takové
(na př. vložením do obalů, nesouclch
depoty").
Těmto charakteristickým znakům souhrnné úschovy
odpovídá též obsah obchodní knihy, jež se
zákona
(§ 5, lit. b) ) má o takové úschově vésti. Srov~áme~li svr~~n~
reprodukované znění § 5, HLb), věty pr':l1l, s nasled':lJlcl
větou druhou: "K r o m ě t o h o m u s 1 t a t o knl h a
pod á vat i j a sn Ý pře hle d o t.o m" k t e r é ~ o
dr u h u cen n é pap 1 r y, kde a v J a k e m mno z :
s tví j s 'o u t a k t o odd ě 1 e ně· u I o ž e II y", vycháZl
najevo, že v s k u t k u tub ě ž í o k n i h y d voj í II o
dru h u:
Dovolávaný předpis věty první totiž ukládá bankéři,
aby vedl souhrnné depoty v evidenci podle .iednotlivých
klientů kdežto podle věty druhé jde o knihu uspořádanou
podle druhu cenných papírů. Slova ~á~ona zřetelně při:
léhají jednak na depotní knihu osobm, Jednak na depotm
:knihu věcnou (viz svrchu výklad pod 11.), a to v celku
tak, jak běžně se vedou; na rozdíl od jednotlivé úschovy
jsou zde knihy obojího druhu nutné.
13) Sr.

dův.

zprávu, str. 17.
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Co bylo vyse vyloženo o knize jednotlivých úschov,
platí povšechně též o osobní knize depotní, vedené o souhrnných úschovách (dále krátce ,,0 s o b n í k n i h a s o uhr n n Ý c h ú s c h o v" zvané): samozřejmě tu odpadne
sloupec pro údaj čísel jako zbytečný. Dále není třeba, aby
se v osobní knize souhrnných úschov udávalo místo uložení cenných papírů, neboť tento údaj dlužno vykazovati
v příslušné věcné knize depotní (v dalším výkladu zvané
"v ě c n á k n i h a s o uhr n n Ý c h ú s c h o v"). Setrval-li
by bankéř při dosavadním způsobu vedení del)otnÍ knihy
osobní a věcné, musU by - maje v knihách vykaiz.ov;ati,
,.k d e a v j a k é m mno ž s tví j s o u cen 11 é pap í r y
,zallOžiti jednak
t a k t'O odd ě 1 e n ě u 110 žen y"
zvlMtní věcnou kmihu prr'O souhrnné ús.chovy doma uložcné, jednak zvláMní, knihu pro takotvé úschovy, uložené
u toho kterého jednottlivého dopisovatele (podm:dl0vatele,
podzástavního věřitele, slubstituta při komisi).
Kdybychom navázali na případ Jana Nováka z Prahy,
jejž jsme uvedli příkladem svrchu ve stati pod II - zde
'Ovšem vycházíme z předpokladu, že běží o úschovu SOIUhrlnlliolu -, d01spěli bychom k účtov,admu schematu,14) jež
vzeTce 111<1, str. 239 předvádějí.
Při tomto způsobu vedení věcných depotních knih
jest ovšem nutno teprve sčítati veškerá salda v hlavních
sIoupcích vykázaná, chce-li se zjistiti stav cenných papírů souhrnně uschovaných.
Zákon sice nepředpisuje, že bankéř musí míti seznamenána čísla (jiné rozlišovaCÍ známky) kusů, které patří
k souhrnným dep otům, v solidně vedených bankách, však
takový záznam nehude chyběti již pro pnaktické výhody,
kteiI'é jako kont,[olní pomťtcka pno zjištění defraudruCÍ atp.,
poskytuje. Ostatně vedení záznamu čísel souhrnně uschovaných depotů nepřivodí nového pracovního zatížení tam,
kde se vedou knihy depotníeh čísel (viz vpředu výklad
pod II), neboť stačí, reservuje-li se jedna z t<akových knih
pro evidenci kusů, které do souhrnné úschovy pNplývají
a z ní odplývají. Povede-li bankéř takovou knihu depotních
čísel, zvlášť pro souhrnné úschovy určenou, múže si založiti věcnou knihu souhrnných úschov co do obsahu
značně zjednodušenou, čímž uspoří na práci a dokonaleji
využ,ije míst,3. v této knize, nehledě ani k to'mu, že takový zjednodu~,ell1ý systém umožňuje okamžitou 10irÍentací o stavu papírů, kte,ré jsou souhrnně uloženy. PN
vedernÍ takové knihy čísel totiž stačí, vyhradí-li se ve
výše podaném slchematu depotních knih věcných hlavní
14) Viz pi~edešl. pozn. 4.
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Osobní kniha souhrnných úschov.
Akcie Živnobanky

í925
říjen

"

I

5
10

--L:t
,

+'
+1
-I
+1

listop. 23

25
25
50
25
25

Věcná

Jan Novák, Praha

192.1
říjen

J+

Jan Novák, Praha.
Čsl. červ. khže*) I

II Losy

1925

I

11'::\';,';'

51+1
23 11-1

11

I
II

li+1
III

1925

4

1
2

Ii

3

11+

I

11

I

II,

I

1

51

+

12.000

I

II

Losy Čsl. červ. kříže:)
K. Tichý, Praha
:Ili

II
II
li

I

II

I.

Věcná

li říjen

kniha souhrnných úschov
(doma uložených)
. .

4
1

listop. 2311

Moučná půjčka

,1

kniha souhrnných úschov
(doma uložených).
Moučná půjčka.

Jan Novák, Praha

I

Josef Dvořák, Praha

I

I

1925
říjen

5

II

12,000

+

I

II
Věcná kniha souhrnných úschov
(u Pražské súčtovaCÍ banky uložených).

Akcie ŽivnObanky.

II,.

Jan Novák, Praha

1925
říjen

"

I

5
8

listop. 23

t

II

Ti

+1

:1

25
25
50
25
25

I
I

I

I
1

I

I

*) Pozn: Abychom pl~edešli nedorozumění, že podle výše uvedt,ného schematu zahrnujeme do souhrnné úschovy též papíry, jež
jsou již pl~edmětem slosování, poznamenáváme, že při tomto příkladu
nakládáme s losy Čsl. červ. kříže, jakoby se s jejich slosováním ještě
nebylo započalo:
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E"~'ou.pec pl~O

lleb?t' - po~obně jako při úschovách jednotlivý~h - sta~
~lOVl v, § ~, lIt. bl, posl. větě, ve příčině úschov souhrnných
ze, ,,~ a p I S d o n a říz e II é o b c hod n í k n i h y m ů ž ~
byt 1 ll!" ~}.r a ,z e II ? d vol á ním s e II a pří pad n ě
v~d:ne ]lne zvlaštní záznamv cenn{Tch paplru ... "
"
.1
1• Hořejšímu výkladu by odpovídal tento obrazec
hl1lhy souhrnných úschov:

Druh cenného papíru
Datum

IPOl.:'lll!+
k. c. I ~
,

I

věcné

Druh cenného

I

llomin"le
počet
kusů .D atu!n

I
I

I

I
I'

li
'I

II

II
II

,I

li

IIII

li

!i

1111

II
II

*) Pol(ožka) l((nihy)

č(ísel).

Naznačený zjednodušený způsob evidence
kt '
opír '
I fu d
.,
v,
'
•
ery se
. v a o . {ll u epotmch cIsel, jak běžně se vede, hodí se
o~sem Jel~ pro v so~h~nné úschovy ve vlastní bankéřově
p~ovo~0'y~e uloz~ne (usc~vovy do_~ácí), poněvadž cenné paIJlry, J.ez JSou pl o bankerovu kllentelu souhrnně uloženy
~ dOpIS?Vat~!e, buď vůbec nepřijdou k zápisu do bankérovy kl:'lhy Cl,sel ~,ta:k v případě, když dopisovatel papíry
p:.;dle predane.ho prrkazu koupil a u sebe ponechal v úschove -,anebo. Jako, úb~tek. vyjdou z evidence v této knize;
~ak to~u, ]e3t;, ?desle-.h bankéř papíry, do souhrnné
uschov) nalleIZe]ICl,. dopl~ovate~~ v podúschovu, vpodzást. . a.:vu nebo v souvIslostI s prlkazem ie p'l'odati vv'm
nlrtl, atp.
J
.J
e
V

_

Ja~

I?-á

d~pisovatel v dotčených případech naložiti
pa,pIl'?", jež náležejí ~~nkéřo,vě klientele a S1JaaJI do souhrnne uBchovy, vylozlme níže pod § 28 III. -

X~~ll1nyrrnl

IV.

ten k}erý druhv papírú a za'nášejí-li se do

POdlv~,dnych :,lolt;-pcu .p0st~T;me: datum zápisu, příslušná
~,~lozKa dotcel~e kpihy cls,el souhrnných depotů,
pří
~us;~~, r:spekt~ve ubyt~k a nominale (počet) kusů; s taKO\ ym uspornym systemem též depotní zákOl} počítá
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Všeobecná právní ustanovení, vztahující se na obchodni knihy, nařizené v §§ 1 a 5 dep. zákona. Obchodní
knihy
ús.chovách jednotlivých a úschovách souhrnných,
jež jsme pro svou potřebu výše nazvali "knihou jednotlivých úschov", "osobní knihou souhrnných úschocv" 'a
"věcnou knihou souhrnných úschov", se řadí k obchodním
lmihám, jež dlužno vésti podle čl. 28 a násl. (§ 25 a násl.)
obch. zák.,
co tedY platí o obchodních knihách vůbec,
platí též pro zmíněné specielní obchodní knihy, pokud
ovšem depotní zákon výjimkou něco jiného nestanoví.
Tento poznatek vysvětluje, proč nebylo nutno, aby depotní zákon řeší! tyto jinak výz.na.mrié otázky:
1. kdo n1á v bankéřově podniku o to pečovati, ,aby se
předepsané knihy o úschovách náležitě vedly;
2. jak mají býti dotčené knihy zevně vypraveiny a vedeny (vnější forma obchodních knih), a konečně
3, zdali a z,a jakých předp,okladů jest bankéř povinen
předložiti tyto obchodní knihy v právní rozepři s klientem
(ediční povinnost), a v jaké míře se jich sám múže dovolávati jako průvodníhO prostředku (průvodnost knih).
Ad 1. Povinnost vésti obchodní knihy o úschovách
ukládá zákon bankéři bez rozdílu, zda jest kupcem plného
anebo neúplného 16 ) práva.
Opomi:ne-li ·bankéř této povinno,st;i bez omluvitelného
důvodu, takže se v jeho podniku zmíněné knihy vůbec
nevedou, anebo že se vedou nepořádně/'l) trestá se za pře
stupek pokutou do 3000 Kč, a je-li nedobytna, vězením
do jednoho měsíce (§ 13); tato trestní sankce se stupňuje
na trest vězením až do dvou let, když bankéř vědomě jich
vedl nepořádně, a tím zmařil právo kHenta
na vyloučení papírů ze své konkursní (vyrovnávad) podstaty (přečin podle § 15). Stejně jsou trestni, kdož v bankéřově podniku samostatně vedou depositní, lombardní
a komisní obchody s cennými papíry, a je-li bankéřem
společnost, společenstvo, spolek nebo jiná právnická osoba,
podléhají těmže trestům orgánové takového společenského
podniku, kteří. svou nedbalostí, pokud se týče úmyslně za-

°

",,) Sr. dův. zprávu, str. 14.
'6) POjem kupce plnéhO a neúplného práva se vykládá v ,,{hodu"
v pozn. 1. "Cklf1dá-li dep. zákon i bankéi'i, jenž není kupcem plného
práva, aby vedl depotní lmihy, značí to odchylku od zúsady vyslovené v § 7 uv. zák. k obcll. zákonu (novelován zák. ze dne 30. června
1921, čÍs. 26CJ Sb. z. a n.).
17) Arg. "vésti s p é č í řád n é h o k u p c e obchodní knihu"
(§§ 1 a 5 dep. zák.).
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vinili že se předepsané knihy o úschovách nevedly, anebo
že se 'sice vedly ale nepořádně (§ 17 dep. zák.). Tytéž trestní
následky postihují konečně i ty, kdož na spác~án.í výše
uvedeného přestupku resp. přečinu jsou spoluvInm (arg.
§ 13, odst. 1).
Pro zjištění okruhu osob, které lze činiti subjektivně
zodpovědnými, že se v bankéřském podniku předepsané
kníhy o úschovách nevedly ,vůbec, anebo se v~~l:y l~epo
řádně jest důležitou odpověd na otazku, k t e r y CIn 1 tel
v b a'n k o v ním pod n i k u m á p o v i n n o st peč 0'vati o řádné vedení obchodních knih vůbec;
depotní zákon se této otáz~y .l:-el~otýká, ~ož)est. zcela, př~
rozeno, poněvadž ji ZOdpOVlda]l vseob~cne predplsy,pravm,
pro jichž výklad jest cennou pomuckou soudm praxe
v trestním stíhání přečinu podle § 486 trest. zákonaya)
Věc
jest ovšem zcela jednoduchá, jde-li o ba nk o v n í pod n i k jed not 1 i v c ů v, v němž bankéř sám
bez pomocníků obstarává své obchodní zál~žitost~; ~d~
nemůže býti pochybností, že subjektem pOVInnostI, ves~l
řádně předepsané obchodní knihy, jest výhradně pod n 1kate!.
V případě, že v jednotlivcově bankoyním POdl~iku provádějí účetní úkony k tomu usvtano~em ob~ho?_m pomocníci jest činitelem, který má pecovat1 o zalozem a
ved~ní knih p r i n c i pá 1; je-li nezpůsobilý k
k tomu zavázáni jeho zákonní zástupcové. 18 )
V podnicích společensk/ch jsou za ~an~
drbání péče
řádné vedení obchpdmch k~lh zodpovv:odm,
jde-li o ve ř e j n o u ob ch o dnI s pol e C I: ~ s t, v SIC ~
n i s pol e ční c i; judikatura však zprostu.1,e trestneprávní zodpovědnosti, vyslovené v § 486 trest. z~k., ty společníky, jimž se zdaří průkaz, že byli vyloučenl ze spolupůsobení na obchodním vedení;19)
při
ob y č e j n é k o m a I; d it ;1) ,s P o leč p o,s ti
padá zodpovědnost na o s o b n e r UCl C 1 S pol e C nI k y
(komplementáře), nikc:liv též na. ko~ariditisty,20) co·ž stejně
platí pro komandlty .akclove;-)

°

-._. í; a)§480 trest. zák. cbdržel nové znění článkem X. uv. z~k. ,~~
konk. řádu; k tomuto novému znění se též v dalším výkladu prlhllzl.
í8) Staub-Pisko I, str. lal
í9) TýŽ pramen.
.
" , '
20) Pisko, str. 82. V rozp?!:u s n8:zoret;J-v zde zast~v.anym vzavv~zuJ,e
Staub-Pisko I, na str. 129, peCl o ~l1lhy tez ~c:mandltlsty, a? pn .vykladu ke čl. 150 obch. zák. tvrdí, ze komanditIstu nelze poklad8:t~ za
kupce; pak ovšem nelze pr'e~pis čl. 28 ~hc~. ~~k. na komandltlstu
vztahovati (arg. dikce: "Každy k up e c ... · CIt. clanku).
2í) Staub.·Pisko LstI'. 129.

§ 26.

stí a k c i o v Ý ch má pečovati o vedení
t a ven s t v o (čl. 239 obch. zák),
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi ř e d i tel s t v o (§ 198
uh. obch. zák); soudní praxe volá k zodpovědnosti veškeré
členy představenstva (veškeré likvidátory) ;22)
rovněž u s p o leč e n s t e v či družstev (záložen) jsou
to čl e n o v é pře d s ta ven s t va resp. I i k v i dát o ř i
(§§ 22 a 49 zák. ze dne 9. dubna 1873, čÍs. 70 ř. z.), na Sluvensku pak a v Podkarpatské Rusi čl e 11 o v éře di t e 1s t v a (§ 243 obeh. zák);
pro s p o leč n o s t i S ruč e ním o b mez e n Ý m
platí § 22 zák. ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. z. (jeho platnost byla rozšířena na Slovensko a Podkarpatskou Rus
zákonem ze dne 15. dubna 1920, čÍs. 271 Sb. z. a 11.), podle
něhož jsou povinni péčí o vedení obchodních knih j e dnatelé;
u s p o ř i tel e n má tuto povinnost ř e d i t B 1 s t V: i
(viz § 17 vzorcových stanov spořitelen vydaných výnosem
min. vnitra ze dne 1. června 1922, čís. 12.584(1922-19 ve smyslu § 34 zák. ze dne 14. dubna 1920, čis. 302 Sb. z, a n.),
právě tak jako
u o k r e sní C h z á I o žen h o s pod á ř s k Ý c h (§ 29
zák. ze dne 6. června. 1924, čís. 128 Sb. z. a n.).
Jde-li o tuzemský podnik z ah ran i ční s p o I e cn o s t i a k c i o v é nebo a k c i o v é k o man d i t y, zodpovídají za vedení obchodních knih členové tuzemské r ep r es e nt a c e (arg. čl. VI. nař. ze dIlte 29. listopadu 1865,
ClS. 12'"'
(r. z. ;
pro z a hra nič n í s p o leč n o s t i s ruč e 11. í m
ob mez e n Ý m pak platí předpis § 112 svrchu cit. zákona
o společnostech s r. O., podle něhož jsou to pro tuzemsko
ustanovení z á s tup c o v é.
Ve smyslu judikatury, vztahující se na delikty podle
§§ 486 a 486a) trest. zák., nejsou svrchu uvedené osoby prosty zodpovědnosti za opominutí péče o vedení obchodních
knih, pověří-li někoho třetího (prokuristu, ředitele atp.)
samostatným vedením, podniku; takový samostatný
správce může ovšem býti spolu trestný (arg. § 486c), odst. 2
trest. zák). Z dotčené judikatury možno čerpati též poznatky, kterých okolností se nelze dovolávati jako omluvitelného důvodu, proč obchodní knihy přes zákonem uloženou povinnost vedeny nebyly nebo byly vedeny nepořádně; tak na př. nestačí tvrzení, že nemoc znemožnila
péči o vedení knih, leč by se prokázala choroba takového
u

S

pol e Č
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potřebn}rch knih pře d s
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22)

16'

)

TýŽ pramen.
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stupně, že ani zástupce ustanoviti nebylo možno; rovnez
nestačí na to poukazovati, že vadné účtování má svou pří
činu v obtížnosti účtovaných případů anebo dokonce v nedostatečné způsobilosti zodpovědné osoby, a konečně neplatí ani v)Tmluva, že nebylo peněz k vydržování potřeb
ných sil; za platný omluvitelný důvod s,e však uznává,
bylo-li zodpovědné osobě bez její vůle znemožněno vykonávati vliv na obchodní vedení. 23 ) Tyto poznatky jsou jistě
cenným příspěvkem k správnému výkladu § 13 dep. zák.
v případech, kdy bankéř stíhaný, že neplnil povinnosti
vésti s péčí řádného kupce obchodní knihy o úschovách,

se pokusí o omluvu.
Ad 2. Podle všeobecného předpisu čl. 32 (~ 25) obch.
zák. o vně j š í ú p r a v ě o b c hod n í c h k n i h. musí se
též při vedení obchodních knih o úschovách používati řeči
živé a jejích značek, dále knihy musejí býti vázány a list
po listu postupně číslován, a konečně na místech, kde se
pravidelně píše, nesmí býti prázdných mezer, původní
obsah zápisu se nesmí státi nečitelným přeškrtnutím nebo
jinak,24) nesmí býti nic vymazáno, a v knihách nesmějí
býti učiněny změny, z nichž by nebylo lze určitě poznati,
staly-li se při původním zápisu nebo teprve později.
Poněvadž podle cit. předpisu mají býti knihy vázány,
jest otázkou, mohou-li se knihy o úschovách vésti též t. zv.
I í s t k o v Ý m s y sté m em (Lose-Blatter-System) a s ysté m e m t. zv. k art o t e k o v Ý m. S hlediska právního
se proti oběma systémům uplatúují ne nepodstatné námitky; zejména se na to poukazuje, že při takovém vedení
knih není možný přesn)T důkaz o úplnosti záznamů. I kdož,
oceňujíce značně praktickou stránku
a kartotekového systému, věc shovívavě posuzují, uznávají nutným,
aby asp0l1 obchodní knihy, jichž předložení ve sporu může
přijíti v úvahu (hlavní knihy při jednoduchém účetnictví,
kontokorentní knihy, inventury, atp.), byly, jak zákon
žádá, vázány a na stránkách běžně oČíslovány.25)
Hledíc k tomu, jakou důležitost mají zápisy v obchodních knihách předepsaných v §§ 1 a 5 dep. zák. pro práva
bankovní klientely (viz výklad pod násl. paragrafem), nemůže býti sporu, že zmíněné dep o t ní k n i h y m u sej í
být i v á z á n y a pa g i II o v á II y, a tedy že ne 1 ze při
23) Sr. Staub-Pisko II, str. 130.
24) Na pl'. smytím pomocí různých chemických phpravků (viz
Heiseh l, str. Y).
25) Heisch 1, str. 226; viz též str. 9, pozn. 3. tamže a dále StaubPisko l, str. 142, § 2.
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j i c h v e den í p O u ž í vat i a n i I í s t k o v é h o, a n i
k art o t e k o v é h o s Y sté m U. 2B )
Jako ostatní knihy, musejí i knihy o úschovách býti
uschovány po dobu 10 let, počínající běžeti datem posléd-·
ního zápisu (čl. 33, § 30 obch. zák.).27)
Ad 3. Zápis opatřených papírů v obchodní knize
o úschovách má - jak ještě vyložíme - ten význam. že se
b~nkovní klient, pro něhož byl zápis proveden; stává' vlast111kem těchto papírů, ,resp. že se jeho vlastnictví k nim
stává nepochybným (§ 5, odst. 2 dep. zák.); jest proto pochopitelným klientův zájem na zjištění, zdali bankéř skutečně a řádně takový zápis provedl.
Zákon ve snaze chrániti bankéře před šikánami nepřiznal klientovi práva přesvědčiti se o provedení zápisu nahlédnutím do dotčené knihy, nemoha však přehlí
žeti jeho zájmu, uložil bankéři pod pohrůžkou trestního
s~íh~ní ~a povinnost sděliti přikazateli přesná a pravdivá
zaplSova data (§ 6, odst. 4,
13 a 15 dep. zák.).
" .. Jiná jest otázka, pokud jest bankéř povinen předlo
Zltl ve sporu obchodní knihy o úschovách aby umožnil
klientovi vedení důkazu (e dič n í p o v i n o s tl. V nedostatku zvláštního předpisu platí tu přirozeně všeobecná
.r:ra~~dla o ediční. povinnosti, s nimiž se shledáváme pře
aeVSlm v procesmm právu (§§ 303 a násl. civ. ř.
Podle
těchto zásad musí klient, navrhující dúkaz knihami svého
odpůrce, obsah knihy co možno přesně a úplně udati' bank?'ynímu klientovi poslouží tu ve sponl s bankéřem, ~řede
vs lm svrchu zmíněné sdělení zápisových dat. Sou-dcovu
příkazu na předložení kniby múže bankéř odpírati odvolá:aj~ se n~ vněkterý důvod v § 305 civ. ř. s. uvedel~ý; tak
ze]mena muze k tomu poukazovati, že kniha obsahuje též
d,ata jin~ch klientů se týkající, a že by tudíž poškodil své
oD~~odrn ,t?,j.e~ství (čís. 5 cit. paragrafu), čímž případně
m~ze d.oClhtl, ze s.e uzná za dostačující, předloží-li ověřený
OplS klIentova folIa (§ 306 cit. zák.).
Naproti tornu jej stíhá· bezpodmínečná ediční povin~~t~__ a tudíž nemůže takov)Tch 'Omluvných důvodú uplat-

1;

26) Rovněž Riesser (str. 39) uznává za nutné, aby obchodní kniha
~od}e § 1 ~DG ~yla vázán,a ~ nikoliv vedena po 'způsobu volných
l,l:S:tU, ac nemeck~. ~oibchodm ·~ako~1 (§ 43) zdá se libm'á:lně·jší; podle
v

Clt. vpalagraf~ t~LIZ obc-hodm
0;( 1'al'.. obeh.

kmhy "mají" ("soHen") b}'ti vázány,
zák. vázány býti "musejí" ("mussen");
steine all<:dlk!lcky S8 vyj~dřuje § 25 uh. obeh, zák. - Požadavek, aby
km~y ~epot~l, p'('~ep~al1e ,v §§ 1 a 5 dep. zák., byly vázány, jest ostatek 1 tun zduvodnen. ze zakon (§ 5, odst. 2.) phznává těmto knihám
funk~~, n.e nepodobné oněm knih pozemkových.
"' i Sr. Rlesser, str. 39.
kd~ztvo podl.e<:l.
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i'íovati, když se sám dovolal knihy .jako

§ 27,
důkazního

pro-

středku. 28 )

Uherský civilní řád soudní (§§ 325 a 326) řeší otázku
povinností na základně podstatně odchylné; ve
smyslu právě cit. paragrafů sotva lze uznati, že klient má
ve sporu s bankéřem právo podati návrh na uředložení
příslušné depotní knihy,29) toto obmezení jeho procesních
práv však má svou protiváhu v soudcově pravomoci naříditi předložení knihy i bez návrhu strany; proti takovému příkazu nelze se odvolávati na omluvné
jak
to zmíněný § 305 rak. civ. ř. s. připouští. 30)
Pro ediční povinnost bankéřovu přichází dále v úvahu
všeobecný předpis čl. 37 obch. zák.,31) resp. s ním téměř
slovně se kryjící § 34 uh. obch. zák.
I kdyby tu nebylo
svrchu dotčených podmínek, procesním právem stanovených, může soudce podle cit. předpisú obchodního zákona
uložiti ve sporu k návrhu klienta (i nekupce)32) bankéři,
aby předložil depotní knihy s tím následkem. že nevyhoví-li, platí za prokázané, co tvrdil o jejím obsahu klient;
v tomto případě ediční povinnost trvá jen po dobu 10 let,
totiž jen potud, pokud knihy mají býti podle čL 33, resp.
§ 30 obch. zák. uschovány.33)
Dovolává-li se bankéř v obchodním sporu sám svých
knih jako průvodního prostředku, přicházejí k platnosti
ediční

28) Vynořuje se zajímavá otázka, jsou-li obchodní knihy, jež má
na zřeteli depotní zákon a jež jsme v předchozím výkladu nazvali
"knihou jednotlivých úschov", resp. "osobní knihou souhrnných
úschov" a "věcnou knihou souhrnných úschov", listinami společnými
ve smyslu § 304, posl. odst. civ. ř. s. Pro to, že společnou listinou jsou,
mluví průzračná intence depotního zákona zavázati bankéře k vedení
těcht<l knih v zájmu klientely (sr. výše pozn. 82 k § 19); pak by
ovšem podle čl. XLIII. uv. zák. k CIV. ř. s. klient mohl i mimo spor
žalovati bankéře na pi'edloženÍ dotčených knih. Na druhé straně však
tl'oba uvážiti, že by pÍ'ÍznánÍ takového nároku klientovi bylo v pHkrém rozporu se svrchu zdůrazněnou snahou zákona zabrániti zbytečupmu šikanování bankéí'e.
29) Podle § 325 uh. civ. j\ s. jest návrh strany, aby soudce uložil
odpůrci pi'edložení listiny, jen tehdy přípustny, je-li odpůrce podle
s o u k r o m é h o práva povinen listinu vydati nebo pi'edložiti; taková
pcvinnost :;:e uznává co do společné listiny, tak že pi'ípadně i pro
obor uherského práva se stane praktickou úvaha, v hořejší pozn. 28.
SOj Sr. dra. Hory: "Civilní řád soudní na Slovensku", vyd. 1922,
str. 72J3.
3ij Čl. 37 obeh. zák. byl zachován v platnosti čl. VII, čÍs. 4 uv.
zák. k civ. ř. s
32) Ediční povinnost podle čl. 37 se sice může uplatňovati jen
proti kupci plného práva, ale uplatňovati ji může i strana, která
vůbec není kupcem; sr. judikaturu ke čl. 37 otištěnou pod čís. 1 a 5
v Manzově vydání obch. zák. (vydání z r. 1913).
33) Sr. rozh. nejv. s. ze dne 25. záÍ'Í 1883, čÍs. 11.181, Adler-Clem.
sb. čís. 1.102, a ze dne 14. ledna 1889, čís. 15.039, téže sb. čís. 1.522.
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předpisy

§§ 19 a 20 uv. zákona k obch. zák., čl. 04-36
obch. zák. a § 295 civ. ř. s. o p r ů vod n o s t i ob c hod n íc h k n i h vůbec. Ve s111yslu těchto norem dlužno též
obchodním knihánl, jež má depotní zákon v §§ 1 a 5 na
zřeteli, přiznati zpravidla neúplnou důkazní moc. potře
bující doplúku jinými prúvodními prostředky (doklady,
svědky, výroky odborných znalcú, výslechem stran). Tato
průvodnost není časově obmezena ve sporech mezi kupci
plného práva; vede-li však důkaz knihou bankéř. který
jest
neúplného práva, anebo bankéř. který jest
kupcem plného práva, proti nekupci nebo kupci neúplného
práva, trvá dúkaznÍ moc knihy pouze 18 měsíců DO vzniku
sporné pohledávky. Předpis § 31 uh. ob ch. zák. se od těchto
zásad pouze potud odchyluje, že v prve dotčen)Tch přípa
dech přiznává knihám 10letou, ve druhých pak 2letou
průkazní moc. 34 )
Soudce však, přihlížeje ke zvláštním okolnostem pří
padu, může v konkrétním sporu uznati, že obchodní kniha
má buď menší n€bo větší průvodnost než neúplný důkaz,
IYlUsí však takový odchylný úsudek zvlášť odůvodniti. 35 )
Obdobné změny doznala prúvodnost obchodních knih na
poli uherského práva, a to rovněž v důsledku toho, že nová
procesní legislace 3G ) převzala princip volného _ocellování
důkazu.

§ 27.

o

povaze a následcích zápisu do obchodních knih
depotnim. zákonem..
Z výkladu pod předešlým § 26 podaného plyne, že
naší úvahy bude, jakou právní Dovahu (I) má

předmětem

.31) Z těchto všeobecných zásad o průvodnosti obchodních knih
plat.l .,:e prospěch úvěrních ústavů pod státním dozorem ta odchylka,
ze JejIch obchodní knihy mají průkazní moc časově neobmezenou
i ve sporech s nekupcem (arg. čl. II min. nař. ze dne 28. října 1865
čís. 110 j\ z. ve spojení se čl. IX. uv. zák. k civ. ř. s.). Další odchylk~
stanoví § 64 zák. ze dne 14. dubna 1920, čís. 347 Sb. z. a n. přiznáva
jící knihám a záznamům Národní banky československé průkazní
ZI-,ůsobilost veřejný-ch listin; Hypoteční banka Česká pak požívá toho
privilegia, že její hlavní knihy a výpisy z nich vždy podávají úplný'
důkaz, mnoho-li má banka pohledávati (sr. § 64 stanov této banky
ve znění uveřejneném v čísle 24 zemsk. zák. z r. 1921).
35) V této povinnosti soudcově dlužno spatřovati význam čl. 34
obch. zák. za platnosti civ. 1\ soudního (viz Písko, str. 87).
35) Máme na zřeteli uh. zák. čl. I: 1911 (uh. civ. ř. s.) a ze
starší legislace uh. zák. čl. XVIII:1893 (o i"ízení v okrels!l1Lm soudnictví), jehož §§ 75, 95 a 96 pl'edevším padají v úvahu.
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zápis do obchodních knih, jež jsme nazvali "knihou
úschov jednotlivých", "osobní knihou úschov souhrnných"
a "věcnou knihou úschov souhrnných"; rovněžien k takovému zápisu přihlédneme při výkladu, jaké právní dů
sledky (II) jsou se zápisem cenných papírů spojeny.

osoba, v jejímž zájmu k zápisu došlo, o tom nabyla věd.o
dosti. 2 )
Podle výslovného znění zákona má však zápis toliko
13 o d P ů r n ě význam aktu, jímž se převádí vlastnictví
k zapsan)'m cennýn'l papírúm; uskutečnil-li se totiž pře
vod vlastnictví k cenným papÍrúm již dříve, než byly do
knihy zapsány, některým, podle všeobecných právních zásad uznaným způsobem (na pl'. konstitutem posesorním),
nemá zápis význarnu konstitutivního, n}Tbrž slouží pouze
za prostředek prúvodní.
Citované ustanovení § 5, odst. 2 jest právním před
pisem vyhraněně specielním; proto přísluší zápisu jen
tehdy povaha dotčeného podpúrného llalJyvacího zpúso})u,
stal-li se v knize předepsané depotním zákonem a jsou-li
jeho předmětem cenné papíry ve smyslu ~ 1 téhož zák. Do
té míry však toto zákonné ustanovení v)r.iimečným není,
že by se totiž vztahovalo jedině na případy převodu vlastnictví s bankéře-"obstaratele" na přikazatele,.iak by se z jeho
slovného znění zdálo;:i) zajisté § 5, odst. 2, pokud stanoví
zpúsob vzniku spoluvlastnictví podle množství, platí obdobně i
když bankéř použil ukladatelova nebo zástavcova zmocnění, aby cenné papíry, které podle § 1
vlastně náležejí do úschovy jednotlivé, uschoval souhrnně
(§ 2, odst. 1); tento úsudek jest ospravedlněn předpisem
§ 12, odst. 4, který konečné dúsledky souhrnné úschovy
v)'hraclně se zápisem do obchodní knihy § 5, lit. b) větou
první předepsané spojuje, aniž by činil rozdílu, ze kterého

1.

Co do právni povahy zápisu dlužno lišiti:
1. případy, kdy zápis má v)'znam zpúsobu, .iímž se nabývá vlastnictví cenných papírú
~' z n a m
k o n s t Ítu t i v ní),
2. od připadú, v nichž připadá zápisu toliko funkce
průvodního
prostředku
(v Ý z n a m dek 1 a r a t i vn í).
Zápis v těchto posléz zmíněných případech totiž pouze dokazuje, buď že vlastnictví toho, v jehož zájmu byly papíry
zapsány, nadále trvá, anebo že převod vlastnictví s bankéře na klienta se již dříve uskutečnil; zápis tu má tudíž
pouze ten podstatný vSrznam, že přesně u:iasňuie právliÍ
vztah smluvníkú k cenným papÍrúm.
Ad. 1. Konstitutivní charakter
cenných papírú
do zákonem pi;edepsané obchodní
se podává z ustanovenÍ § 5, odst. 2 dep.
které zní:
"P rove den i m z á p i s u pod 1 e 11 s t ano ven i
ods t. 1 t hot opa r a g r a f u pře c h á z í n a při k az a tel e v 1 a s t II i c tví t a k t o z a p s a n Ý c h cen n Ý c h
pap í l' Ú a, j d e-1 i o cen n é pap í r y s o uhr n n ě
u s c II o van é, v 1 a s tni c tví t a k t o u s c h o van Ý c h
cenných papírú téhož druhu v mIložstVÍ pro
II ě ho z a p s a n é m, a č 1 i pře c hod v 1 a s t II i c tví
se podle ustanovení platného práva již

°

dříve neuskutečnil."
Tímto předpisem zákon zavádí do našeho právního
řádu zcela nový nabývací zpúsob, který po zevní stránce
se značně blíží konstitutu posesornímu,l) avšak v íádře se
s ním v)Trazně rozchází: konstitut posesorní totiž .iestvolným
projevem srovnalé vúle převodce vlastnictví a ieho naby~
vatele, kdežto zápisem cenných papírú do příslušné obchodní knihy se uskuteČl''íuje převod vlastnictví k dotyč

ným papÍrúm mocí zákona (ex lege), tudíž bez ohledu na
to, zda bankéř, prováděje zápis, chtěl či nechtěl tímto či
nem převésti vlastnictví papírů na přikazatele; stejně jest
pro převodní účinek zápisu úplně lhostejno, zda a kdy
t) Viz výkl:;td svrchu v § 18, související s pozn. 18 a násL

2) l'\ěmecký bankovní depotní zákon
uznal Zl1 novou formu
pi'evodu vlastnictví ke komisllc opath:;uÝll1.
"odeslání
znamu kusů (čísel)" (§ 7 EDG), jež ve své
jest totožným.
l,rávním ti tvarem jako zápis do obchodní
ve sm. § 5, odst. 2.
dell. zák.; můžeme tudíž \' této staH s
zužitkovati vynikajícího IUesserova v)'kladu ~str.
o právní povaze a účincích
odeslání seznamu kusú, pokud to ovšem pl'ipouští v mnohých ohledech odchylné i'ešeni naším zákonem proycdené. Hozhodl-li se náš
dppotní zákon pí'enésU na "zápis papírů do pi'edepsané obchodní
lmiby" funkce, jimiž jest podle BDG nadáno častěji zmíněné odeslání
sezn~mu, jest
toho hlavní př'íčinou instituce úschovy souhrnné,
o kterou jest náš zákon ]Johatší. Z pojmu takové úschovy se totiž
podáva, že odpadá potřeba vyhraditi každému jednotlivému ukladateli papíry určit}'ch čisel, z čehož dúsledně plyne, že seznam čísel
kusú nemúže míti smyslu pro pi'evod vlastnictví k souhrnně uschovan}-m cenným papírům. Když pak byl pro takové případy zvolen
náhradní vřeváděcí formou zápis do obchodních knih, jest již s hledis8k právní uniformity phrozeno, že táž forma byla pí~ijata pro
pí'evod vlastnictví k Cenn}'ffi papírúm, které náležejí do úschovy jedl1')11ivé
3) § 5, odst. 2. dep. zák. praví: " ... pí'echází na p i' i k a·
z a tel e ... " a krom toho se odvolává na předeŠlý odstavec 1. téhož
paragrafu, jenž se výhraune vztahuje na komisi.
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právního důvodu - zda totiž z komise nebo z úschovy,
anebo ze zástavy - se takový zápis provádí.
Z hořejšího výkladu plyne, že z á p i s do předepsané
knihy m á teb dy p o vah u k o n s t i t u t i v ní:
a) zapsal-li bankéř cenné papíry k o m i sně opatřené
do knihy, kterou § 1, lit. b) předepisuje (t j. do knihy jednotlivých úschov), aniž před tím jejich vlastnictví převedl
na přikazatele jiným platným způsobem (viz níže ad 2);
b) zapsal-li bankéř k o m i Sll ě opatřené cenné papíry
do knihy, předepsané v § 5, lit. b) (t . .i. do osobní knihy
souhrnných úschov) ;4)
c) byl-li v posléz zmíněné knize proveden zápis pro
u k 1 a dat e 1 e n e b o z á s t a v c e.
V případech pod b) a c) zmíněných má zápis vždy povahu konstitutivní, jak ještě blíže při pojednání o právních účincích takového zápisu vysvětlíme (viz níže B) a C);
zde tedy doslov § 5, odst. 2: " ... ačli přechod vlastnictví
,s,e podle ustanovení platného práva již dříve neuskuteč
nil", nemá smyslu.
Ad 2. Pří pad y, k d Jr zápis do předeps,anýcll obchodních knih pouze dokazuje další trvání nebo před
chozí vznik vla:stnictví k cenným papírům, se podávají
jednak zpirávě citovaného doslovu § 5, odst. 2, jednak
z pojmu normální pravidelné smlouvy uschovací resp.
zástavní; náleží sem tudíž
a) zápis k o m i sně o pat ř e n Ý c h cen n Ý c hpa J? í r ů, provedený podle § 5, lit. a) (v knize jednotlivých
uschov) po té, kdy přikazatel se již stal jejich vlastníkem
některým způsobem, jímž se podle všeobecných právních
předpisů může vlastnictví platně převésti; takovfrm všeobecným způsobem převodu vlastnictví, který tu může
přijíti v úvahu, jest
aa) s k u teč n á tra d i c e (bankéř papíry přikazateli
vydá), resp. ode s lán í papíl'ú přikazateli zpúsobem,
který sám určil anebo schválil, na př. poštou (* 429 ohec.
obč. zák.); zápis již tradovaných anebo odeslaných papírů
4) Viz pi"edešlý § 26 III. Zákon sice výslovně nestanoví kterému
z ?bo~, zf:Y.JiSů, j~ž pi'i úschovách, souhrnných pi"icházejí 'v úvahu,
pnslusl uClllek prevodu vlastnictvl. Trváme-li na názoru, že v tom
ohledu jest směrodatným zápis do "osobní" a nikoliv věcné" knihy
souhrnn}"ch úschov, máme pro to oporu jednak v pa';'alele osobní
knihy ~(,uhrnných úschov" s "knihou úschov jednotlivých", 'jednak
v peuhe funkci doplúovací a kontrolní, resp. důkazní, kterou zákon
~hJJisúm ve ."věcné knize souhrnných úschov" zI'etelně pHsuzuje
largo § 5, ht. n): "K r o m ě toho ... ; viz též předposl. odst. dův. zprávy
k § 5].
v
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zřejmě bude abnormalitou, kterou zaviní omyl nebo opožděné účetní provedení dokladu o výdeji papírú;
bb) k o n s t i t u t P o s e s o r n í (bankéř výslovně projeví vúli držeti určité papíry jako vlastnictví přikazatele,
na př. zaslav mu již dříve seznam čísel cenných papírů,
anebo dá takovou vůli na jevo mlčky, na př. vyloučiv
určité papíry pro přikazatele a vloživ je do obalu, opatře
ného jeho jménem);
cc) p o u k a z (bankéř, stav se sám vlastníkem posesorním konstitutem kom.isního substituta, poukáže .iej, aby
pokládal přikazatele za vlastníka cenných papÍrú, jež
podle předaného příkazu opatřil a jichž dosud neodvedl,
což substitut i přikazatel přijmou).
b) Význam též pouze deklarativní má zápis, který byl
podle § 1, lit. b) proveden v knize jednotlivých úschov ve
příčině cen n Ý c hpa p í r ů, d a n Ý c h d o ú s c h o v y
ne b o z á s t a vou; k takovému zápisu totiž ~ochází při
normální pravidelné úschově resp. zástavě, kterežto smluvní typy se tím vyznačují, že ukladatel,pokud se týče zástavce, zůstávají vlastníky těchže papírú (specie!s), které
bankéři odevzdali. 5)
c) Rovněž jen funkce dúkaznÍ připadá zaplSU provedenému ve smyslu § 5, lit. b), věty druhé, t. j. zápisu do
6
věcné knihy souhrnných úschov. )

II.
1. Pro v e den í z á p i s u p o v a 11 y dek 1 a r a t i v n í (viz svrchu ad 2) ne m á pod led e pot n í h o
z á k o n a z v I á š t n í c h P l' á v n í c h ú čin k ů.
Zapíše-li tudíž baQ1.kéř do knihy jednotlivých úschov
(§ 5, lit. a)) cenné papíry v k O' m i s i opatřené, které již
dříve převedl do přikazatelova vlastnictví, takový zápis,
jak jsme již vyložili, toliko dokazuje, že převod vlastnictví
a případně též proměna komisního poměru v poměr
úschovný (§ 5, odst. 3) se již dříve uskutečnily (tradicí,
konstitutem posesorním); aby přikazatel mohl snadnO'
tohoto průvodního prostředku použíti, musí mu bankéř na
požádání zaslati přesný a pravdivý výkaz zápisních dat
(§ 6, odst. 4).
Rovněž žádných zvláštních právních účinků nemá
zápis provedený v knize jednotlivých úschov (§ 1, lit. b)
ve příčině cenných papírů, jež byly hankéřem, převz'aty
5) Sr. svrchu výklad pod § 4 I a) a § 10 b) II.
Viz pi'edešL pOZl1. 4.

6)
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d 0 ú S ch va vy neb? z,á s t a vou; zde jest zapls pouze
dukazenl, ze vlastmctvl ukladatele resp. zástavce na zapsaných, individuelně určitých papírech dále trvá. V těch
t~ příp~d~ch, zákon nemusil zavázati bankéře k zaslání výpISU zaplsmch dat, poněvadž při normální nravidelné
ú~chověr~sp. z~stavě má ukladatel, pokud se týú zástavce,
dukaz o vlastmctvÍ k předaným papírům již v rukou (bordereau, depositní stvrzenku, zástavní lístek).
V obou výše uvedených případech nemůž·e míti zápis
vliv1;l}la právní ,:,ztah smluvníků k cenným papírům, jichž
se tyce. Proto dusledně ani neprovedení zápisu ani snad
chY'bné jeho provedení (zápis jiných čísel) nepřekáží vlastnické žgJobě na vydání těchže kusů, které byly bankéři
odevzdány do úschovy neho zástavou, anebo které, byvše
o~)atř,8n:r v komisi, přešly pl.'1tně do přikazatelova vlastmctvI vseobecně přípustným převodním zpúsobem. Z toho
,ovšem následuje, že tu zápisu přísluší dflkazní funkce tDliko podpůrná; slušíť především přihlížeti k původním
dokumentům o klientově vlastnictví, jimiž jsou shora
zmín~né stvrzenky, po případě seznam čísel mající význam
ko!nstltutu posesorního. 7 )
Z deklarativní povahy zápisu plyne ten
cky důležitý právní důsledek, že bankéře stíhají zostřené
povinnosti, jež mu zákon jako uschovateli reS1). zástavnímu věřiteli ukládá, zásadně již od toho okamžiku. kdv
papíry převzal do úschovy nebo zástavy, pokud se" týč~
?:~ t09-;o okavmžiku, kdy vY komisi opatřené cenné papíry
J!Z dnve prevedl do prlkazatelova vlastnictví všeobecně
uznaným převodním způsobem, a nikoli teprve od té ctolby,
kdy papíry zapsal do obchodní kmihy (roz,
tlivých úschov).
.
0

e.

.2. S ev z á p i s, m k o n s t i t u t i v n í 13 o v a 11 y s p 0vsak zakon zcela specielní právní
~ c I ~1 k J;"; !yto ú?inky ~ sou. př'irozeně odlišné podle toh!),
Jde-ll o uscnovu JednotlIvou anebo o úschovu souhrnnou:
v podrobnostech padá dále na váhu různá právní povah~
smluvních případů (úschova, zástava, komise) na jichž
podkladě se zápis provádí.
'
Těmto r'ozlišovacÍm hlediskům odpo,vídá svrchu pod 1.
ad 1 podan~T výpočet případů, kdy zápis cenných papín1
má význam konstitutivní; bude tudíž vhodno v každé . .1.
jednotlivém z těchto případů zvlášť zkoumati, které specielní právní účinky zékon zápisu přiznává.
.

~~~e

7) Seznam čísel, mající v~-znam konstitutu Dosesorního dlužno
odliš~iva~~ od ,S0,Zll:Hrm čísel ve sm. § G, odst. 3 dep. zák., je~už zásadne pnpada tolIko funl(ce průvodního prostředku.
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A. Na případy, kdy bankéř zapsal cell II é p Cl, pí r y
v k o m i s i '0 pat ř e n é do knihy jednotlivých úschov,
aniŽi dříve převedl jejich vlastnictví na přikazatele, se
vztahuje tento text § '5, odst. 2 a 3 dep. zák.:
"P r o v e den í m z á p i s u pod 1 e u s t a n o ven í
o d s t. 1 to hot o par a g ra f u pře c h á z í n a při k az a tel e v 1 a s tni c tví t a k t o z a p s a n Ý ch ce nných papírů . . . . S přechodem vLastnictví
cenných papírů na přikazatele stává se
ba n k é ř jej i ch u Si c h o vat e 1 e m,"
a) Podle slov zákona má tu z á p i s předem ten zvláštní
účinek, že pře vád í v I a s tni c tví cen n Ý c h
p apírů s bankéře na přikazatele; dlužno se však
tázati:
aa) J es t s e z á p is e m s poj e n pře vod ní ú č in e k i v tom pří pad ě, kdy ž b a n k é ř n e z a p s a I
t ě c h ž e cen n Ý c hpa p í r Ů, k t e l' é o pat řil?
Zákon totiž ukládá v § 5, pod lit, a) bankéři, aby uložil
a zapsal "op a tře n é" cenné papíry, z čehož možno souditi, že nevstoupil-li bankéř v obchod, nesmí k uložení a
zápisu použíti papírů, jež převzal z vlastních zásob; proti
takovému úzkoprsému výkladu však mluví úvaha, že naznačenou záměnou netrpí ochrana přikazatele, a krom toho
že by bankéř, kdyby vstoupil v obchod, byl k dodávce pa.pÍrů z vlastní zásoby beze všeho oprávněn.') Ostatně nemá
tato otázka značnějšíhO praktického významu, ježto bankovní komise se téměř bez v~Tjjmky provádějí samovstupem.
bb) Dal Š í j e s t o t á z k a, z d a l i pře vod ní ú č in e k z á v i s í n a p:ř e d c h z í m j e Id not 1 i v é m u I 0žen í z a. p s a n ~T c h a pí r ů; vyvolává ji požadavek záže bankéř
cenné papíry individuelně uložiti
"a o tom p;eovésti zápis" (§ 5, lit. a) -- tedy úkorn uložení
má předcházeti úkonu zápisu - , což plně oidpovídá reelnÍ
povaze jednotlivé úschovy.
Leč i přes to dlužno tuto otázku zodpo,věděti záporně
a tudíž nutno uznati, že i zápis bez takového předchozího
uložení převádí na přikazatele vlastnictví zapsaných papírů; důvodem jest slovné znění § 5, odst. 2, kde se mluví
o přechodu vlastnictví "zapsaných" cenných papírů a nikoliv "uložených a zapsaných". Přikazatel proto zásadně

°

8) V Německu se pij I'ešenÍ v jádi'e totožné otázky dospělo
k úsudku, že se pi'evod vlastnictví k cenným papírům, jež seznam
kusů (čísel) uvádí, i tehdy uskutečfmje, nejsou-li tyto papíry totožnými s oněmi, jichž obstaratel prováděcím obchodem nabyl (sr.
Hiesser, str. 74(5).
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muze papíry zapsaných čísel (příp. jiných r'0zlišovadch
známek) pohledávati žalobou vlastnickou jak v zásobách
bankéřových, tak i v rukách osob třetích, pokud ovšem
těchto osob nechrání bezelstné nabytí.
Mimochodem řečeno, bankéř provedší zápis bez před
chozího náležitého uložení papírů, nesplnil povinnosti,
kteJ'ou mu ukládá předpis § 5, odst. 1, a tudíž se vydává
v nebezpečí tre.stního stíhání podle § 13, ne-li dokonce
podle § 15.
cc) Konečně se může vynořiti o t á z k a, j 8-1 iz á p i s
s to n ah rad i t i z vl á š t n í for m y, jež pro p ř 8vod vlastnictví papírů jistého druhu jsou
pře d ep s á n y. V úvahu padá především ustanovení čl.
183, resp. § 173 obch. zák. o převodu vlastnictví k akciím
na jméno. Riesser (str. 71), pojednávaje o převodních účin
cích odeslání seznamu kusů, zastává v podobn)Tch přípa
dech názor, že přikazatel má vlastnictví požitkové9) s tím
účinkem, že mu v obstaratelově konkursu přísluší alespoi'í
osobní právo vylučovacUO) Jinak řečeno, zápis tu nemůže
míti silnějších účinků než konstitut posesorní, jehož jest
náhražkou.
Jak jsme již výše vyložili,ll) nemá přikazatel práva
nahlížeti do bankéřových depotnkh knih, a tedy přímo si
zjistiti, zdali a kdy nabyl vlastnictví cenných papírů a
které individuelně určité papíry může za bankéřem pohledávati. Náhradou za to dává mu zákon na ruku dva prů
vodní prostředky na bankéři trestně-právně vynutitelné:
seznam čísel a výpis zápisových dat (§ 6, odst. 3 a 4 dep.
zákona).
b) Dal š í m p r á v ním ú čin k e m z á p i s u, provedeného podle předpisu § 5, lit. a) ve příčině cennfrch papírů do přtkazatelova vla;stnictví již dříve nepřeveden.ých,
j e s t, žes e s m I o u vak o m i sní pro m ě ií u jez e
z á k O:Jl a (ex 1ege; nrovatio necessaria) ve smlouvu
u s c h o v a c l, a sice v normální pravideln.ou;12) kdyby se
přev'Úd vl8Astnictví uskutečnil před zápisem, na:stává dotčená smjluvní proměna tímto dřívějším okamžikem.
Předpokladem smluvní proměny jest p~rostě přechod
vlastnictví cenných papírů s bankéře na přikazatele' nemají zde tudíž samostatného významu otázky, svrchu' pod
aa) a bb) rOZlvířené, řešení otázky pod cc)zmíněné pak ne9)
10)
")
12)

Viz § 357 obec. obč. zák.
Viz § 44 konk. 1'. a § 21 vyrovn. i;.
'Viz výklad pod § 26 IV., ad 3.
Arg. citace § 1 v § 5, odst. 1., lit. a).

padá již proto v úvahu, že při úschově vůbec na tom ne13
záleží je-li ukladatel vlastníkem deposita, čili nic. )
Rovněž z á p i sem do oso/mi knihv souhrnných
úschov (§ 5 lit. b) se stává přika:z8Atel vlastníkem cen..ných
papírů a ~oučasně komisní smlouva se proměl"íuje ve
smlouvu uschovací.
Na rozdíl od případů pad A. pojednaných tu však nejde
o vlastnictví individuelně určitých kusů, nýbrž, jak se zák 10 11 V § 5, odst. 2 vyjadřuje, o, v I a st ni, c t,v í ,s 10
h r n n ě us chovaných cen n y ch p ap Iru t e II o z
d r u h u v m n '0 Ž s tví pro při k a z a tel e z a, p s an é m; toto .základní pojetí takt'Ú uzpůsobeného vl8Astnic,tví se dále buduje předpisy § 7, odst. 2 a § 12, odst. 4,
jež zní:
Zmocí1ovací prohlášení vydaná podle
§ 7, ~ d s t. 1 v e pří čin ě .c e n 11. Ý c hpa p r?, j e ~ j. e s t
s o uhr n n ě u s c h o vat 1, n e m o h o u byt I na u Jmu
p r á vos t a t ní c h v 1 a st n í k ů t a k o v Ý c h ce nn Ý c hpa p í r ů (§ 7, odst. 2). Vyj d e-1 i při u p I a tn ě n í v I a s tni c k Ý c h p r á v k s o uhr n n é ú s c h 0vě aneb pouvaleníkonkursunajměníban
k é' l' o von a jev o, žes k u teč n é mno ž s tví u r č ité hod r u h u s o uhr n n ě u s c h o van Ý c h ce nn Ý c hpa p í r ů n e o d p o v í d á 13 1 něj e h o z a p s aII é m li mno ž s tví, n á lež í t o t o s k u teč n é mno žIstVÍ jednotlivcům, pro něž jest~plat.n~.za
p s á n o, pod I e v z á j e m n é hop o m e r u .1 e J leh
vlastnických
nárokú;
nedělitelné
pak
cenné papíry jsou spoluvlastnicvím těch
+O s +O b, P r +O které vy b Ý v a jÍ,"
Cit. zákonná ustanovení v zásadě přijímají teoretickou
konstrukci pospolité úschovy, opírající se o pojem t. zv.
s P o I u v I a. s tni c tví pod 1 e mno ž s tví, a tím oJ)Ohacují náš právní řád o novou instituci, jejíž zárodek ovšem
není platnému právu tak zhola cizí (ST. výše výklad pod
§ 5 tohoto s.pisu) ;14) v jednotliv'0s,tech se však izákon od

B.

u::

!

13) Viz svrchu pozn. 2 k § 2.
. . .
14) Obec. obč. zákoník uznává jednak spoluvlastmctvl podle materielně oddě.lenS·ch součásti cellm (condominium pro diviso), jednak
spoluvlastnictví podle pomyslných podílů, čili zlomků (condominiu~
pro indiviso); spoluvlastnictví prvého druhu reg~lu]í §§ 841-;-847 CIt.
zák., pro spoluvlastnictví podle zlomků pak platl ustanovem § §361,
833, 854-856 téhož zák. a §§ 10 a 13 vše ob. zák. o knihác~ pozem-

kov)'ch ze dne 25. července 1871, čís. 95 ř. z. (sr. Randa-EIgentum,
str. 225 a násl.). Možnost vzniku spoluvlastnictví podle množství
(Miteigentum nach Quanten, M. nach kvantitativ bestimmten Anteilen) se nepřímo vyvozuje ze zásad §§ 370, 371 a 415 obec. obč. zák.
touto úvahou: Žaloba vlastnicl(á má místo, může-li žalobce peto-
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teoretického pojetí pospolité úschovy odchyluje, maje na
zřeteli jectnakpraktkkou potřebu obchodu, jednak sp:ravedlivé vYTovnání protichúdných zájmů ukla,datelů ~en
ných papírů na straně jedné a peněžn~ch vkl~datelu a
ostatních hankéřo;vých věřitelů na strane druhe.
Podrobným rozborem svrchu předvedených předpisú
zákona lze dospěti k těmto pOlznatkům:
1, Vzhledem ke kategorickému znění zákona,15) j e~
d i n ě z á p i ,s d o o' b c II o dni k n i h Y P .ře d, e p s a n e
v § 5, lit. b) (roz. do o;~;,obní knihy soyhrnny.ch uschov), ~
a nikoli jiný převáděcí akt, jak,c:, na ~r. k,?ll1shtut poses01111,
nebo jiná skutečnost, jako, na pJ:. sm~senl podl~ § 415 ob~~.
obě. zákona - z a kl á d a p r a v nI s p o I e cen s tVl )
ves mys 1 u § 5, >O d s t. 2, vět Y dr u h é, § 7, o d s t. 2, a
§ 12, o d s t. 4, vět Y p r vnL
2, Řeičené p['ávní společenství jest svoru POdis,taibou
s pol u v 1 a s tni c tVÍ m, jež zahrnuje
a) po stránce ob j (' k t i v n í od vla,stníehzásob ~an
kéřových - ,a sa.mozřejmě též od individuelnÍch depotu --:odděleně uložené cenné papíry téhož druhu" (§ 5, odst. 2),
t. j. papíry týmž"vydatelem vydané a totéž pit'ávo st~~
lesňující, z čehož ná,sleduje saInoz~ejmos~, ~e .. to m~,se.J!
býti papíry téže jakosti; proto na pl'. nenaleZe]l do tehoz
v

vanou věc individualiso\'ati, t. j. popsati znaky, jimiž se ode všecll
podobných, stejnorod~-ch věcí odlišuje; ~a~o\'~~rr:. rozli~uj~cím. zl!aken;
jest ovšem také místo, l~de se vcc naleza, ach na temz mlSte nenl
jiných věcí téhož druhu jako věc pohledávaná. i\aproti tomu nelze
věci vindikovati, byla-li se stejnorodými věcmi smísena a l]e~ze-l!
žalobci udati zvlásmích jejích znaků, jimiž u cenných paplfu au
portem' jsou čísla, serie a. 1. p. Od těchto přípa?_ů 1. ,!V. neur~~tého
smíšení, které znemožiiuje vlastníkovi vindikacI. a ~lm ho PTlprayuje o \'lastnictví l~esmíšené. v~ci, nU~lo r.Gzezn~yatl. 011~ prl<pady,
kdy zastupitelná věc se nachazl ale~pon \' ?J:.;ran~cene s.mesl;. v~ast~
nictví smísené \'ěci se tu neodvratnc ncztracI, vyhradne VlaSLl1lctvl
al'ci "smísením" (vlastně "nemožností vindilG;tCe") ~ani~á a \'zpik~
vlastnictví, jehož předmctem jest pouze urclte mnm,:stvl. ve Slms~ne
podstatě se nacházející, a jež, kO~l~uru)íc. s Vl~S~l1lctvl;n. ?statr;lcp.
k podstatě spolu oprávněných, tVOrl pravl1l sp<?<ecenstvl u~astl1lk~"
t_ zv. spoluvlastnictví podle množství (sr. Kramz I, str. 618 1 9; tez
Randa - Vlastnictví, str. 120).
13) Arg. § 5, odst. 2. (" ... v množství pro něho z a p s a n é m ... ")
a § 12. odst. 4. (" .. _pro něž jest platné z a P s á no ... ").
.
1(1) Že pí'es dikci zálwna (§ 5, ?ds~. 2:: "vlastn~ctví"; § ?, od~t. 2;:
,;vlastníků"; § 12, odst. 4.: ,,\'lastmckycl1 ) lze pravem P?JIIT;atl yzajcmn~- vztah vla"tníl~ů papírů téhož druhl!- sO,uhrnně ulozer::ych. Jako
právní společenství způsobu spoluvlastmctvl .. l?odl: ~nnozst':l, :1 0 kladem jest předpis § 12, odst. 4. zák., vySlOVU]lCl l~npclp po~er:neho
nesení risilm všech, kdož jsou k témuž druhu paplru opravncm.
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právního silwlečenství akcie "mladé"li) vedle akcií "starých", neho kusy "velké" vedle kusú "regulérních", atp.;18)
pokud se nestejně hodnotí (mají různ~' kurs).
Cenné papíry téhož druhu (a téže jakosti) jsou však
předmětem téhož právního společenství bez ohledu na to,
jsoiU-li uloženy u hankéře neho u poduschovatele resp.
u podzá,stavního věřitele, nehot: § 7,od ,st. 2 připouští zmocnění k podús1chově, pokud se Hrče k podzástavě souhrnně
uložených cenných papírů (arg. citace odst. 1 téhož paragrafu), aniž
s tím s,pojoval zánik zmocnitelo,va spoluvlastnictví (a;rg. § 7, odsL 2 ,,0 s t a t ní ch vlastníků").19)
b) po stránce s u b jek t i v n í osoby, pro něž SVl'chu
dotčené paipÍry téhož dtmhu. Ca jakosti) jsou zapsány (§ 5,
odst. 2a § 12,. odst. 4).
Spoluvlalstníky jsou však pouze ti, pro něž ,cenné papíry jsou zaplsá,ny "p 1 a t n ě" (§ 12, odlst. 4), což má zřejmě
dvojí smysl:
a,a) jednak, že zápts vznikl za zákonných ,předpokladů,
t. jt'. ~ důV01dÚ platně sjednané smlo'-uvy komisní, půkud
se yce srn ouvy us,chovad nebo smlouvy zástavní (viz
dále pod C); lze tudíž zastávati názor, že na př. nelze ,při
hlížeti k zápisům, k nimž došlo, lůmylem, nebo jež bankéř
stojíCÍ před konkursem fingoval, aby pro sebe nehů j1né
docílil úč,agti na rozdělení dqJotu;
bb) jednak, ž·e spo,luvla,sílljctví zápisem z:aloižené nezaniklo, na př. použitím zmocnění k libovolnému nakládání
8 takto deponovanými palpiry (viz níže §30), vrá,ceuím depotu. nebo jeho zcizením k ukl&datelovu příkazu, anebo
výkonem ba:nkéřo,va zástavního resp. z·adržovacího práva,
.atp.20)
Otázku neplatnosti zápisu. v těchto případech přivede
zprav!sI1a na př~třes o zánik vla,stnktví se opírající obrana
bankerova protI vlastíllické žal.obě zaps&ného ukladatele
v ,oněch pak přípiade'ch, půd aa) uvedených, ža10ba o;dpůrčf
podle §§ 27a .násL kůnk. ř., resp. §§ 26 a násl. uih. konk. zák.
, 3: Spoluvlastlnictví, onemž svrchu byla řeč, jest nOlrmalne
s pol u v 1 a s tni c tví m p .o dle m ri ož s tví
(§ 5, OdSit. 2), výjimečně ,- za předpokladů v § 12, odst. 4:
~7).

Akcie "mladé", t. j. nově upsané, nemívají pi'echodně nároku
anebo pouze na její část, dále nebývají na burse
zllamena~y a t. p., pročež mají v obchodě menší hodnotu.
,
0"_ 18) Vl~ na P~.
?by~:jně rozdílný kursový záznamu kusů
a 0/_500 Kc IV. statm pUJčky (t. zv. velkých kusů") a II kusů nejv~Tše ~ 15.000, Kč téže púji:ky (t. zv. ::malýcl1 kusů").
19) Sr. duy. zprávu na str. 17 a 18.
20) Sr. dův. zprávu na str. 22.

na

dlvl~enCiu vůbec
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sta:novC!ných
S P ,o lu V I a st 1'1 i c tví m
p 'o dle p 0,d íl ů či !z I om k ů (communio pr,o indiviso).21)
Ze zákonem vytvořeného pojmu spoluvlastnictví podle
množství a ze s.ouhrnné úsrhovy, jež se ke vzniku takto
uzpúsobeneho spoluvlastnictví pi'ipíná, možno vyvoditi:
a) O.s tO b a, p ir o k t e r o u byl z á p i s podle ustanovení § 5, lit. b) (t. j. do osobní knihy EOuhrnných ú:,:chov)
p ] 'a t n ě pro v € den, n a b -Sr V á ,v 1 a ,s tni? t :r í ,s.o u:
hrnně
uschovaných cennych paplru Lehloz
d r '1 h U v mno ž s tví pro n i z a 11 s a n é m.
Z toh.o vypl:{vá především, že uplatňuje-li .8.e vlastnkký nárok na vydání, nutno se spokojiti jakýmik.oliv
kU5Y příisluŠllGho drub.u a množství, aniž s,e mohou požadovati kusy Ul'čitých čísel; dalším dúležitym důsledkem
spoluvlastnidvi 110d12 množství je,st, že každý ze ,s,poluopTávněných může :,:;am,ost atn€>; bez ohledu na osrtatnÍ s při
padajícím naň množstv:ím (počtem) cenných papírů nakladati, a uplatněním ná;roku na vydání t,ohot,o mnolžstvÍ
z i'ečeného právního s.polečenstvÍ vyst,oupiti, aniž by byl
nucen předem naléhati na rozdělení s:p,olečné podstaty
cenných papirů. 22 )
b) Maje p.olstavenÍ vlastníka, m ů ž e k až d Ý z es p 10lu,oprávněných
nastupovati Ulili bankéře
. v 1 a s t n 1 c k o UŽili 1 >O b .o u U a vyd á n í pří s I u š n é ,h ,o
dr u h u a mno ž s tví cen n Ý c hpa pí r Ů, může dále
uplatňovati vylučovací právo v bankéřově konkursu anebo
ve vyrovnávacím řízení o jeho jmění, a konečně se může
brá.niti proti přehmatům exekuce proti bankéři vedené.
V žalobě vla,stnické o vydání papírů - a stejnlě v ostatních
vlastnických žalobách (vylučovací, excisní) - nemusí se
cenné papíry individua1isova:ti údajem čísel atp., j.ruk t,oho
~ 370 obec. obě. zák. žádá,23) nýbrž s ohledem na povahu
~la!stnkltvf podle množstvÍ stačí, prokáže-li se, jalkého
druhu a množstvÍ cenné papíry žalobci náležejí (kvantitní
vindikace); průka1z těchto skutečlflO>sÍÍ umožl1uje výpis zápisových dat, k jeh.ož zalslání jest bankél' pod tre~tní
sankcí zavá,zán (§ 6, .odst. 4, § 13, odst. 1a § 15 dep. zalk.).
c) S p.o 1 U.o II r á vně n í k t é muž dr U h u c e nných papÍl'll g'ouhrnně uložených 'lleS;QU
s p o leč n ě, a to poměrným dílem stejně, ne bez peč Í
z m e n š e n í ne b o z k á z. y dep o t u (arg. § 12,· odst. 4);
tomuto společnému risiku neujdou a zase naopak risiku
L

21) Viz výše pozn. 14.
22) Sr. Sclley, str. 391.
23) Sr. Banda - Vlastnictví, str. 277.
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individuelnímu nejsou vystaveni ukladatelé (zástavci),
jichž cenné papíry sice náležejí do souhrnné úschovy, pro
které však bankéř zřídil depoty úhrnné (viz výše výklad
pod § 5).24)
Řečenou zásadu o společném poměrném risiku všech
spoluoprávněných prolamuje zákon předpisem § 7, odst. 2,
v němž dochází výrazu myšlénka, že jednotlivec, zmocnivší
balukéře k podúschově nebo k podzástavě anebo k výkonu
hlasovacích práv, nese sám újmu, která následkem jeho
zmocnění souhrnné depot postihla;25) tato důležitá výjimka
jest nutným korektivem příliš příkrých důsledků, k nimž
by vedl v zájmu ulehčení obchodu uplatněný princip, že
přes znatelnou inidividualisaci papírů, která se z takového
zmocnění podává, zůstávají dotyčné papíry i rnadále součástí souhrnné úschovy.
Společné risiko všech spoluoprávněných k souhrnně
uloženým papírům dochází výrazu, "v y .i de -1 i při
u p I a t n ě n í v l~a s tni c k Ý c h p r á v k s o uhr n n é
úschově
anebo po uvaleni konkursu na
j měn Í b a n k é ř o von a jev o, žes k u teč n é mno žstvÍ určitého druhu souhrnně uschovaných cenných papírů neodpovídá plně
j e 11 oz a p s a n é m u m n ,o ž s tví" (§ 12, odst. 4), čili
jinak řečeno, objevÍ-li se, že zásoba určitého druhu cennÝ1ch p.ajpÍrů souhrnně ulo1žeu:\Tch nestačÍ k úhradě všech
dotyčných, platně zapsaných vlastnických nároků; do této
zásoby, jak již častěji bylo zdůrazněno, se počítají netoliko
kusy ve vlastní bankéřově provozovně souhrnně uložené,
nýbrž t$ž kusy do souhrnné úschovy patřící, ale přechodně
jinde (u poduschovatele nebo p,odzástavního věřitele
aneho na mís/tě určeném pro skládání c,a,'(.cií k valné hrolTh8!dě )S8 n8!cházejíd.
Shrneme-li hořejší vývody, provádí se vypořádání
vlastnických nároků k nedostatečné souhrnné úschově
podle těchto pravidel:

24) Sr. Schey, str. 390;1.
25) Opačné otázky, zda totiž jednotlivec výhradně těží z pnzniv}-ch důsledků, jež jeho zmocnónÍ má v zápětí, zákon neřeší, ač se
v praxi může často vyskytnouti (na př. souhrnné depoty u bankéře
ulužené zničí náhodný, neodvratitelný požár, jemuž papíry, podle
zmoenční u poduschovatele jsoucí, ujdOU); princip právní slušnosti
cf;prayedlňuje názor, že stihá-li výhradně zmocnitele plné risiko
ztráty s jeho disposicí příčinnó souvislé, přísluší mu též výhradně
prc·spěch, který se z jeho disposice dostavil, a že tudíž ostatní spoluvla,;tníd nemohou uplatňovati svých nároků na část souhrnné
ú,~,cl1.'Gvy, jež .v dŮisledku zmocnění něikteréllDz nkh škod,!) ušla.
17'
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§-27.

1. I{ n e pIa t n ě z a p s a n Ý m n á r o k úm (viz
svrchu Čís.2b» se vúbecnepřihlíží (arg. § 12,
odst. 4: " ... pro něž jest pIa t n ě zapsáno").
2. Skutečná zásoba náleží jednotlivcúm, pro něž jest
platně zapsána "p o dle v z á j e m n é h o po měr u j e jich vlastnických nároků", což jinak vyjádřeno znamená, že s nedostatečným depotem souvislé vlastnické nároky se redukují poměrným dílem (pro
rata parte), který vychází, dělíme-li zapsané množství
zjištěnýmschocLkem (§ 12, odst. 4), věta
26) Tento
vypořádací způsob sice dobI'e přiléhá povaze spoluvlastnictví podle množství,27) není však použitelný, nejsou-li
veš ker é 28 ) nároky schodkovým podílem rovně dělitelny.
Proto má největší praktický význam zásada, vlastně jako
podpúrná myšlená, že
3. "n e děl i tel n é cen n é pap í ryj s o u s p o I u v I a s tni c tví m t ě c h o s o b, pro k t e r é v y b Ý va j í" (§ 12, odst. 4, věta druhá).
SpoluvlastnictvÍ, {} něž tu nyní jde, není spoluvlastnictvím podle množství, nýbrž jest spoluvlastnictvimve
smys'Iu §§ 361, 383 a násl. obec. obč. zák. (condomiinimIl pro
indiviso) ;29) z právního společenství tohoto druhu se po-

dávají tyto důležité dúsledky: žádnému ze spoluvlastníků
nepřísluší výlučné právo ani na jediný kus společné podstaty, múžeť každý z nich volně nakládati toliko s pomyslným podílem, který mu podle poměru jeho vlastni-
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26) Na př. pro ukladatele A jest platně zapsáno 250 akcií živnostenské banky, pro B 450 a C 300 těchže akcií, tedy zapsané množstvÍ
činí 1000 akcií; činí-li však skutečné množství jen 900 kusů, a činí-li
tedy schodek 100 kusů, činí schodlwvý podíl (1000:100) 10%, o kteráž
procenta dlližno redukovati uvedené vlastnické nároky; podle toho
by obdržel A 225, B 405 a C 270 kusů.
Sr. Schey, str. 391.
V celku dosti nejasné ustanovení § 12, odst. 4. dep. zák. dá
se též
zpusO'bem vykládati,žez pohotové zásoiby se lJředern in naWra podělí množstvím, které redukovaným nárokům Odpovídá,
ukladatelé, jichž nároky jsou schodkovým podílem rovně dělitelny,.
kdržto kusy takto "nedělitelné" že tvoh spoluvlastnictví (pro indiviso) ostatních nepodělenfTch ukladatelů. Kdyby na př. pro ukladatHlé A bylo platně zapsáno 453 kusů, pro B120 kusu, pro C 36 a pro
D 519 kusu, a tedy by zapsané množstvÍ činilo 1128 kusu, skutečné
množství vša.k jen 940 kusu, scházelo by v depotu 188 kusů, čili 1/",
zapsaného množství (schodkov~- podíl), bylo by podle právě podaného
výkladu možno uspokojiti in natura ukladatele B obdržel by
1f10 kusů - a C - obdržel by 30 kusů, kdežto 810 kusů lJy bylo
spoluvlastnictvím ukladatelů A a D, pro které "vybyly". Takto chápaný vypořádací zpusob sice lépe přiléllá k slovnému znění zákona
a umožúuje zálwnem intendovanou rychlou likvidaci schodkových
depotú, není však absolutně spravedlivým, poněvadž pouze na ně
které ukladatele uvaluje nebezpečí ztráty, hrozící z pi'ekotné reali'sace ,zibytku cenných ~apírú, a je iZ1a,tě.zuje út1rHltami odhaldu a dražby
podstaty a náldady pi'ípadných sporu ze spoluvlastnictví. Dlužno př p ·· •
nechati soudní praxi, ke kterému z obouodchyných výkladu zákona se pl'iklonÍ.
29) Viz dův. zprávu na str, 17 a 21;2 a výše pozu. 14.
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ckého nároku k takovým nárokúm ostatnj"h spoluvlastníkú přísluší, a který - jak z pojmu podílového vlastnictví plyne - se samočinně zvětšuje, vzdá-li se svého
lJodílu některý ze spoluvlastníkú;30) ohled na stejná práva
ostatních spoluvlastníků však tomu nebrání, aby jednotlivec nemohl - a to zpravidla kdykoliv - naléhati na zrušení spoluvlastnictví a na rozdělení podstaty; tento nárok
se múže prosaditi žalohou namířenou proti všem oista,tním
spoluvlastníkúm (t. zv. dílčí žalobou), na jejíž podkladě
vydaný rozsudek se vykoná veřejnou soudní dražbou; pro
tuto dražbu neplatí předpisy exekučního řádu, nýbrž před
l)isy §§ 272-280 záik. ze dne 9. srpna 1854, čís. ~08 ř. z. (pat.
o řízení nei~<pÚ'l'ném), pročež též útraty odhadu i dtražby
nesou v~kl1ní spoluvlastníci podle poměru Sivých podílů
i'S;; "80't
\ 31-)
\<)
",.
Cl. pa t .J'
4. J e - I i s c hod e kde pot u v pří čin 11 é s o u v i s los t i s e z moc n ě 11 Í m k podúschově nebo k podzástavě anebo k výkonu hlasovaCÍch práv ze souhrnně ulóžených papírů, 11. e sej e j v Ý I u č ně z mo c nit e I (arg.
§ 7, odst. 2); bylo-li zmocnitelú více, dlužno zajisté obdobně použíti pravidel,svrchu pod 1-3 rozveden)Tch.
Toto výjimečné pravidlo jest myšleno zejména pro pří
pady, kdy část souhrnného depo tu, která není následkem
takového zmocnění u bankéře uložena, utrpí náhodnou
materielní nebo právní škodu, z níž ani bankéř, ani podus'chova:teI (podzástavní věřitel) nernÍ práv; škodou na\zna~
čeného d:ruhu hude na pi". úplné nebo částečné ·zničenÍ dePOltU Iwzaviněn,Ýl11neodwatitelným požá,reim, vyloupení depotu přes řádná ,o,chral1'ná olpati'enÍ a t. p.; olstatně mohou
výhradně
zmocnitele postihnouti dúsledky bankéřova
protiprávního nakládání, k němuž zmocnění dalo podnět
(na př. bankéř opomine notifikaci podle § 9 dep, zák. a
papíry vyjdou ze souhrnné úschovy výkonem retenčních
nebo zástavních práv poduschovatele, resp. podzástavního
věřitele).

Zda a uv. kom [nohou vlastníci souhrnných depotů pohledávati náhradu škody, kterou utrpěli redukcí s,vých nárokú, platí všeobecné zásady o po:vinnoisti k náhradě ško.·
dy, jež již v dílu prvním tohoto spisu zevrubně byly vyloženy; hledíc k t,omu, že úschova souhrnná vyv,olává v sou30) Sr. Randa - Vlastnictví, stl'. 80i1.
Týž spis, sir. 90.

31)

2G2
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vis!o~ti S otáz~ou páhradillího nároku souhrnných ukladatelu :t;~du specl~lmchotázek, jichž řešení náležitě osvětluje

prave llltence zakona, pokládáme za důležité se aspoň zběž
k dotyčným zásadám vrátiti.
~oměrně vzácné budou případy, kdy s c hod e k souhrneho depotu bude z p Ů s o b e n n á hod o u, za kterou
ani bankéř,32) ani kdo jiný neručí; v těchto případech bude
řádné vedení záznamů o kusech souhrnně uložených (na př.
knihy čísel souhrnných úschov)23) neobyčejnou výhodou jak
pro bankéře, povinného důkazem, že právě chybící kusy postihla náhodná škoda, tak pro souhrnné ukladatele, usilující 'O náhradu ztracených kusů v cestě amortisačního řÍ
zení.
Depotní s c hod e k zpravidla z a v i n í b a n k é ř nebo
osoby, za které ručí; vina bude záležeti buď v zanedbání povinnosti cenné papíry uložiti anebo v protiprávním nakládání s papíry již uloženými. Kromě trestů, jimiž za takových
okolností hrozí předpisy §§ 13 až 15 dep. zák., stíhá tu bankéře povinnost nahraditi škodu, kterou podle zásady,
v § 1323, větě první obec. obč. zák. vyslovené, musí přede
vším 'Odčiniti d'Úplněním nedostatečného depo tu týmž
druhem a množstvím cenných papírů, jichž se nedostává;
následkem toho nebudou míti praktického významu 1'8partičnÍ zásady svrchu pod 1--4 rozvedené, bude-li bankéř
hospodářsky s to k takovému doplnění depotu přikročiti.
Jinak se ovšem utváří situace, upadne-li bankéř iejž
stíhá závazek zásobu doplniti, v konkurs; zákon' t~Úž
předpis,em § 12, odst. 4) zřetelně uplatňuje zásadJU, že souhrnní ukladatelé cenných papírů mají stejně jako peněžní
vkladatelé a jiní věřitelé nésti důsledky zklamané důvěry
v reelnost a zdatnost bankéřova podniku, a proto důsledně
nedovoluje, aby chybící depotní kusy byly pohledávány
z konkursní podstaty na úkor konkuTSních věřitelů. Cl4 )
Je-li tedy zás'Úba souhrnně uložených cenných papírů
v bankéřově konkursu neúplnou, jsou souhrnní ukladatelé
co do uplatnění vlastnických nároků v téže právní situaci.
jako kdyby úbytek byl přiv'Úděn okolnostmi, za něž bankéf
ně

32) Viz svrchu výklad pod § 4, II e) a § 10, lit. b) II.
33) Sr. výše výklad souvislý s pozn. 9 k § 2G.
31) Sr. dův. zprávu k § 12, odst. 4. (str. 21). Takovým resením
kolise zájmů konkursních včřitelů na jedné a souhrnných ukladatplú na ~traně druhé se náS zákon podstatně odchyluje od principu
v~ slovencho v § 7 a), odst. 1. novelovaného BDGu, který připouští
zkrácení oby.čejných konkun:sn1ch věř'itelů ve pl'ospěch přil'.(LZ'atelů,
dokonce, je~ obli,?:ační nárok na vydání papírů majících, v předpo
kladu, ze tIto pnkazatele plně dostáli svým smluvním závazkům:
tím se cit. Děmecký zákon staví na stanovisko vůči obyčejným kon~
kursním včhtelům phki'e nespravedlivé.
'
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nezodpovídá; pokud ovšem jejich nároky na yydání panebyly plně uspokojeny, vstupují s náhradními nár,oky do řady Obyčejných konkursních věřitelů. Kdyby
snad správce konkursní podstaty zcizil papíry do souhrnné úschovy náležející a tím depot zkrátil, mají s'Úuhrnní ukladatelé nárok) aby úplata za zcizené kusy zaplacená, byla z konkursní podstaty vyloučena, případně
aby jim byla odstoupena pohledávka na nedoplatek (§ 44
konk. ř.); další náhradní nároky, snad z takového neoprávněného zcizení vzešlé, mají přednostní povahu pohledávek konkursní podstaty (§ 46, čÍs. 2 konk. ř.).35)
d) Dosud byla řeč, co .následuje, vykazuje-li souhrnné
depot schodek; j e - 1 i naopak s k u teč n á z á S'Ú ba
určitého
druhu souhrnně uložených cenných papírů
vět š Í, než činí úhrn vlastnick}rch nároků souhrnných
ukladatelů (resp. souhrnných zástavcú) na zásobu se vztahujících, nezvyšují se tyto nároky úměrně podle svého
vzájemného poměru, jak tomu jest při podílovém spoluvlastnictví, nýbrž z pojmu vlastnictví podle množství následuje, že, co přebývá nad úhrn vlastnick~Ych nárokú, náleží bankéři a, upadl-li v konkurs, konkursní podstatě.
S hlediska trestních ustanovení zákona dlužno tyto pří
pady, kdy se jeví nesouhlas mezi stavem depotní zásoby
a úhrnem platně zapsaných vlastnických nároků, posuzovati j'ako nepřípustné smísení vlastních bankéřových
zásob se svěřenými depo ty (§ 5, lit. b), věta první a contr.),
jež se trestá za přestupek podle § 13.
C. Podle ustanovení § 2, odst. 1 dep ..zák., může ukladatel (zástavce) zmocniti bankéře, aby cenné papíry,
v úschovu nebo zástavou dané, uložil a vedl v patrnosti
podle ustanovení § 5, lit. b); jinak řečeno; ukladatel (zástavce) múže smluviti s bankéřem úschovu souhrnnou ve
příčině cenných papírů, jež podle § 1 náležejí vlastně do
úschovy jednotlivé.
Zůstavujíce dalšímu výkladu, za kterých předpokladů
jest taková úmluva platnou (viz níže § 29), obmezíme se
v této stati na řešení 'Otázky,
1. která ustanovení depotního zákona se na tyto pří
pady souhrnné úschovy vztahují, a
2. kterým okamžikem, resp. kterou skutečnoS'tí tu
vzniká kvantitní spoluvlastnictví ukladatele, pokud se týče
zástavce, a v souvislosti s tím nastává uschovací resp.
zástavní poměr s'Ouhrnný.

pírů

Sl'. "Denkschrift" k § 44 konkr. lo.
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Ad 1. Vzhledem k všeobecnému znění ~ 7, odst. 2 a § 12
o~st. 4, jež nerozlišuje mezi případy komise, úschovy ~

titního spoluvlastnictví toliko potvrzoval, čili by měl význam pouze deklarativní.
Avšak pojetí, že již prostá smluvní dohoda s bankéřem zakládá pro ukladatele (zástavce) spoluvlastnictví na
uložených papírech, jest depotnímu zákonu právě tak cizí,
jako odchylný teoretický názor, že ukladatel se stává
účastníkiem dotčeného právního společenství teprve smísením papírů ve společné podstatě, neboť, jak jsme již v před
chozím výkladu dovodili (viz výše B, pod 1), vycháZÍ z před
pisu § 12, odst. 4 zcela nepochybně najevo, že jedině
"p 1 a t n Ý z á p i s" jest skutečností, o kterou se op:Lrá
spoluvlastnictví souhrnných ukladatelů (zástavců). Podle
toho dlužno i zápisu v osobní knize souhmných úschov,
který se provádí n a pod k I a děs m I u v n í do hod Y
o s o uhr n n é ú s c h o v ě (zástavě), při z n a t i v ž d y
v Ý z na m k o n s ti t u t i vn í; samozřejmě však - na
rozdíl od případů svrchu pod B pojednaných - nedochází
tu zápisem k převodu vlastnictví s bankéře na klienta,
nýbrž k zániku klientova individuelního vlastnictví, t. j.
vlastnictví na individuelně určitých papírech, a ke vzniku
jeho vlastnictví kvantitního, t. j. vlastnictví cenných papírů téhož druhu v množství pro něho zapsaném.
Z hořejších vývodů se podávají tyto, též positivními
}Jředpisy zákona podepřené praktické dúsledky:
a) zmocnění k souhrnné úschově nezbavuje o sobě
ukladatele (zástavce) individuelního vlastnictví k cenným
papírům, kterých se týče; proto před provedením zápisu podle § 5, lit. b), věty první, může ukladatel (zástavce) uplatňovati vlastnictví k těmže papírům (spedes), které bankéři odevzdal;
dotčené zmocnění neopravňuje bankéře, aby s cennými paipíry, jichž Sie zmocnění týká, předpr'0iVed,ením zápisu ve svúj nebo cizí prospěch nakládal, anebo dokonce,
přifwOjivs:i je smLslenÍm s vlastními zásobami, uložil do S'0Uhrnné úschovy jiné papíry; to vyplývá též z § 2, odst. 1,
který bankéři ukládá, aby cenné papíry v úschovu nebo
zástavou "dané" uložil souhrnně, a z opaku předpisu § 3;
c) spíše jest povinností bankéře, aby iv těch případech,
kdy cenné papíry převzal k souhrnnému uložení, aniž vydal potvrzení čísel, tyto papíry měl až do zápisu zevně zře
telně označeny, komu náležejí.
D. Nebyla-li svrchu řeč o významu z á p i s u do osr;bnž
knihy souhrnných úschov (§ 5, lit. by, věta první) a jeho
účincích v případech, kdy se takový zápis provádí na
pod k lad ě zrno cn ě ní u děl e n é hop o dle § 7,

z~3'ta;'y, ~emůže býti sporu, že pod tyto předpisy spadají
tez prlpady, kdy k souhrnné úschově (zástavě) dochází ke
zmocnění u..\ladatelovu resp. zástavcovu.
S citovanými paragrafy organicky souvisí předpis
§ 5, odst. 2, pokud určuje předmět kvantitního spoluvlastnictví, a proto nutno jej i na tyto případy vztahovati, přes to, že svým slovným zněním přesně při
léhá toliko na případy komise. Konečně ani touž
jednostranností trpícího předpisu § 6, odst. 4, nelze vyloučiti z použití n'a případy, kdy dochází k souhrnné
úschově (zástavě) ke zmocnění podle § 2, odst. 1 dep. zák.;
oporou tohoto názoru jest netoliko vnitřní souvislost před
pisu § 6, odst. 4 s obsahem celého odst. 1 § 5 a tudíž i s lit. b)
téhož paragrafu, nýbrž i prostá úvaha, že není rozumného
důvodu, aby ukladatel (zástavce), který dal souhlas k souhrnné úschově (zástavě), byl co do průkazu svého vlastnictví hůře postaven než přikazatel.
Z těchto důvodů vyplývá, že B o uhr n n á ú s c h o v a
(z á s t a va), v y vol a n á z moc n ě n. í m pod I e § 2,
o d s t. 1, z jed n á v á u k 1 a dat e 1 i (z á s t a v cil úp 1 ně
totéž právní postavení jako souhrnná
ú s c h o v a, k t e r o u z á k o n n a vaz u .i e n a p orně r
k o m i sní (viz výše B, pod 2 a 3).
Ad 2. Podle Schey-ovy teorie 36 ) vzniká ukladateli kvantitní spoluvlastnictví k souhrnně uloženým papírům již
prostým sjednáním smlouvy o kumulativní úschově ;37)
kdybychom tuto teorii navázali na případy, kdy ukladatel
(zástavce) zmocní podle § 2, odst. 1. dep. zák. bankéře
k souhrnné úschově (zástavě), stal by Sle ukladatel (zástavce) spoluvlastníkem souhrnně uložených papírů již
buď prostě tím, že by bankéř takové zmolcnění přijal (tomu
by tak bylo, vztahovalo-li by se zmocnění na papíry které
jsou již u bankéře v jednotlivé úschově), anebo tí~ okamžikem, kdy bankéř by p:řejal cenné papíry spolu se zmocněním,38) aby je uložil souhrnně. Při tomto stavu věcí by
měl ovšem zápis do osobní knihy souhrnných úschov pouze
ten význam, že by vznik ukladatelova (zástavcova) kvan:16) Viz svrchu výklad pod § 5 B.
37) Smlouva uschovací jest kontraktem reálním, a proto, aby
platn8 vznikla, jest kromě srovnalé vůle smluvníků (consensus) třeba
též odevzdání věci (res); viz svrchu výklad pod § 3.
38) Obyčejně bude zmocnění k souhrnné úschově již dÍ'Íve vydáno, hledíc k ust. § 2, odst. 2., které phpouští, aby takové zmocnění
se vztahoyalo i na více obchodů.
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o d st. 1, jest toto důvodem, že dal-li přikazatel takové
již d ř í ve, než do šlo k z á p i s u papírů
v komisi opatřených do knihy jednotlivých úschov (§ 5,
lit. a)), vztahuje se na tyto případy výklad podaný pod B;
případy pak, kdy dotčené zmocnění bylo dáno p o z áp i s u do knihy jednotlivých úschov, jsou totožny s oněmi,
jichž se týče výklad svrchu pod. C.

zmocnění

III.
Zvláštního způsobu zániku vlastnich i na cenných papírech depotní zákon nezavedl.
Zaniká tudíž vlastnictví, které bylo zápisem do knih
zákonem předepsaných založeno, toliko ze všeobe1cných dů
vod U, pro které zaniká vlastnictví vůbec; proto ten, pil'O ně
hož byly cenné papíry zapsány, pozbude jejich vlastnictví,
vzdá-li se jich, nabude-li jejich vlastnictví někdo jiný, stihne-li je zkáza anebo vyloučí-li se z právního obchodu,39)
a nikoliv snad prostě tím, žle bankéř provede odpis nebo
zápis stornuje.

§ 28.

o

noUfikaci podle § 9.
1.

Účel § 9. V případech, spadajících pod ustanovení § 9
dep. zák., přicházejí v úvahu tyto subjekty: k I i e n t (ukladatel, zásitavce, přikaza,tel), jeho b a n k é ř a daJší činitel,
kteréh'Ú zákon :nazývá "třetí 'Ú1sob'Úu". Obyčejně 1 ) bude
39) Sr. Krainz I, str. 685 a násl.
Výjimečné phpady, kdy tj'>etí osoba nebude bankéřem, se
mohou tehdy vyskytnouti, neskládá-li bankél> klientových akcií k výkonu hlasovaC'Ích práv ve valné hromadě akcionářů u některé
banky, nýbrž deponuje-li je za naznačeným účelem přímo u pokladny dotycné akciové společnosti, která, neprovozujíc depositních,
lombardnícll nebo l\oni"nich obchodů s cennými papíry, není bankl'1'em ve sm. § 10; podobně comu může býti ph výkonu práva na
odběr nových akcií na podkladě držby akcií starých. Tyto však,
[Távě tak jako prve zmíněné phpady budou vzácny, poněvadž pře
vážně se za místo k deposici akcií pi>ed valnou hromadou volívají
ba:nk:J\ t. zv. patronIsující, a ,110'vněž :témčř výhr,atdně se emi'Snítrail1isakce provádějí prosU'ednictvím bank, u nichž se pak odběrná práva
upla tňují.
1)

Z6?

touto třetí osobou jiný bankéř, s nímž bankéř klientův jest
v trvalém obchodním spojení, jaké má na zřeteli předpis
§ 8, odst. 2 dep. zák., na1Z.ývaje v~ank~řova obc~odního
přítele dopis'Úvatelen'l; proto v dalslm vykladu v'ol1me pro
ozn,ačenÍ "třetí osoby" výraz "dopiso.vateJ".
Dopisovatel, vcházeje v obchodní spojení s bankéřem,
obyčejně si smluvně vyhr~dí, zástavní, a za~ržo:vací. :r:,ráva
na ve,ške'l'é hodnoty - z,e}mena c.enne pa,plry --, Jez mu
bankéř v obchodním styku předá, anebo které podle pří
kazu od bankéře převzatého opatří, a to zpravidla pro veškeré své pohledávky za bankéřem; ostatně, i kdyby k takové úmluvě nedošlo, poskytuje právní řád dopisovateli
obsáhlá zákonná zástavní a zadržovací prá:va, jak jsme
v dílu prvním toh'Úto spisu zevrubně vyložili;2) tamže jsme
se poučili, že jak smluvní, tak zákonná zástavní a zadržovací práva vznikají zpravidla platně i na hodnotách dlužníku nenáležejících, když zástavní věřitel resp. zadlržovatel
jest dobré víry v dlužníkovo vlastnictví k těmto hodnotám.
Poněvadž zákon nevylučuje podúschovy, podzástalvy
a předání opati'iova.cího příkazu, a. kromě .toho n~ktver~
druhy komise - jako komise prode]nI, komIse k vymene
papírů anebo k výkon:u od~ěrný~~.prá,:, -vne;~~?utelně
k tomu vedou, že cenne paplry, at JIZ pravne, at ]IZ hospodářsky bankéřovu klientovi náležej~cí,. se d?stanou ~?
rukou osoby třetí (dopisovatele), hrolZl kl1entovl nebezpecl,
že v bankéřově konkursu zůstane jeho vlastnictví k cenným pa,pírůma pJ'ávo je z konkursní pod,sta:ty vyloučiti na
papíře, uplatní-li dopisovatel svá obsáhlá zástavní resp. zadržovací práva.
Východiskem z této, pro klienta povážlivé právní situace má býti bankéři pod přísnými tresty (§§ 13 a 15) uložená povinnost, že předává-li klientovy !cenné papíry nebo
klientův příkaz cenné papíry opatřiti, musí dopisovateli
sděliti, že tu jde ;o cenné papíry cizí (n o ti f i k a. ční p ov in n o .s t); ná:sledek tRikové no,tifikace záleží jednak
v tom, že ,dopisovatel se zbavuje právní výhody poctivého
llabyvatele, jedJl::uak že se jeho zástavní a z:ad:ržovacÍ právo
citelně obmezuje, a t,o v míře, kterou zákon přesně určuje.

2) Vi? vyse výklad pod
dále pod SS 11, 15 a 19 B IV.

S -1 III e), S 9 II,

§ 10 a, IV. a VII, a
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II.

a d aj. Předmětem notifik2,ce jsou toliko cenné papíry
\e smyslu § 1, odst. 1 dep. zák., a proto, vydává-li bankéř
třetímu (dopisovateli) splatné kupony, tVOI'ící l)říslušen
ství klientových cenných pa.pirú, není povinen sdělením,
že tyto kupony jsou cizí (praktické zejména v případech
pod 3 uvedených).

předpisem:

nofifikační

povinnosti

stanoví

"B a n k é ř, k t e r Ý cell n é pap í r y j e ž j s o u
v jeh o ú s c h o v ě pod 1 e u s t a n o ven § 1, odst. 2,
n e b o § 5, o d st. 3, vyd á tře t í o s obě v t u zem s k u
k u s c h o v á n Í, v pod z á s t a v u, k e z c i z e n í a n e b o
k V fr měn ěn e b O od b ě r u ji n Ý c h t a k o v Ý c h ce nn Ý c hpa p i r Ú, j e s t p o v i n e II při tom s děl i t i, ž e
pap í ry j s o u c i z í; d á - 1 i pří k a z o pat ř i t i cen n é
pap i r y (§ 5, odst. 1) pro v é s t i v t u zem s k u o s ob o u tře t í, j e s t p o v i n e n j í s děl i t i, žes e pap Í r v
o pat řu j í n ac i z í ú čet."
.
Podle toho z á k o n n a ř i z u j e bankéři 11. o ti f ik a c i v těcMo pří.padech:

i.

1, při odevzdání cenných papirů v ú s ch .o v u (zejména
v podúschovu, též však jen v přechodnou úschovu k jaké
na př. dochází při skládání akcií k valné hromadě akcionářú), při čemž nečiní rozdílu, docházÍ-li k úschově na podkladě náležitého ukladatelova zmocnění (§§ 2 a 7), anebo
ze svémocného počinu bankéřova, případně nouzí (§ 12,
odst. 1) ospravedlněného;
. 2. při odevzd~ní cennfTch papírů v PQ d z á s t a v u;
am zde neosvobozuJe bankéře od notifikačnÍ povinnosti náležité zmocnění zástavcovo, že cenné papíry smějí býti podzastaveny;

3. při odevzdání cenných papírů ke zcizení; sem
náležejí případy, kdy bankéř, předávaje dopisovateli provedení klientova prodejního příkazu, zašle mu cenné papíry, jichž příkaz se týče, a dále případy, kdy bankéř pře
dává dopisovateli splatné papíry (pláště) k inkasu, čině
ta,k zadost s,m'luvnímu záva,zku z úschovy ke isprávě anebo
vykonávaje kHentúv příkRZ k inkasu;
4. při odevzdání cenných papirú k v fr m ě II ě nebo
k od b ě r u jiných takových cenných papírú, což rovněž
může míti svúj podklad v klientově příkazu anebo
ve smlouvě o úschově ke správě.
Ve všech zde uvedených případech jest však bankéř
povinen notifikací jen tehdy, vydává-U: a) cen n é papí r y, b) jež j s o u v jeh o ú s c J:l o v ě podle ustanovení
§ 1, odst. 2, nebo § 5, odst. 3, c) do P i s o vat e 1 i, d) v tu zem s k u.
Rozborem těchto předpokladů dospíváme k poznatkúm:

ad bl. Bankéř má notifikační povinnost
příčině cenných papírú, jež jsou v jeh o ú s c h
i ve příčině těch papírú, které jsou v .i e h o

netoliko ve
o v ě, nýbrž
z á s t a v ě;
to vyplývá jednak z citace § 1, odst. 2, v $i; 9, jednak z dalšího textu tohoto paragrafu, kde se n1.luví o vydání papírů
v "podzástavu". Dále jest nerozhodno, jde-li o cenné papíry, uschované resp. zastavené .iednotlivě nebo souhrnně,
neboť § 5, odst. 3, věcně souvisí s celým předchozím odst. L
Konečně zákon nero,zeznává, vznikla-li jednotlivá n.ebo
souhrnná úschova resp. zástava smluvně (§ 1) nebo mocí
jeho předpisú (§ 5), a neobmezuje notifikačnÍ povinnost
toliko na cenné papíry, jež v předepsallfr ch obchodních
knihách již jsou zapsány; tento závěr značně praktický
v případech, kdy zápis do 'Obchodní knihy má význam
pouze dekla,ra,tivní,3) má svou oporu v § 5, odst. 3, který
v souvislosti s pl'edchozím odst. 2 zahrnuje též případy,
kdy se poměr komisní proměňuje v poměr uschovný ná~
sledkem převodu vlastnictví před provedením zápisu .
Poněvadž však zákon ve všech výše pod 1-4 uvedených případech předpokládá, že cenné papíry třetímu
(dopisovateli) předávané jsou buď v indíviduelním nebo
kvantitním vlastnictví klientově, či, jak se vyjadřuje, jsou
"cizí", notifikačnÍ povinnost odpadá:
by I-li ba n k é ř k 1 i e n tem p o dl e § 3
z moc n ě n, aby s pře d á van Ý m i pap í r y
"libovolně nakládal"; takové zmocnění má totiž,
jak ještě níže vyložíme,4) v zápětí, že bankéř', použije-li ho,
í3e sám stává vlastníkem cenných papírů, jichž se zmocnění
týče; ostatně, že zmocnění k libovolnému nakládání ban!;;.éře notifikačnÍ povinnosti zprošťuje, vyplývá z obsahu
tohoto zmocnění, neboť dúsledně musí býti i to př'enecháno
libovúli takto zmocněného bankéře, zda provede notifikaci či nikoliv;

aa)
. lY I a t n

ě

bb) v s t o u pil - 1 i ba n k é ř j a k o s a m o k u pitel d o k 1 i e n t o v a pro dej n í hop ř í k a z u (první
z případů pod 3 zmíněných), l1Bboť prohlášením samo3) Viz vpředu výklad pod § 27.
4) Viz níže výklad pod § 30.

270

271

§ 28.

§ 28.

vstupu se stal vlastníkem cenných papírů,'i) a tudíž pře
dává-li je třetímu, plně tak úhradní prodej s ním sjednaný, není nucen a konečně ani nemůže mu sděliti, že
předávané papíry jsou cizí;6)
.

z a hra nič n í pod ú s c h o v y n e b o pod z á s t a v y,
a ne b o pře d á v á-l i jed o c i z i n y k e z c i z e n í, v ýI I ě n ě, a n e b o k v Ý k o n u o d b ě r n é hop r á v a, a
sice nemá této povinnosti ani v tom případě, .isou-li papíry
dirigovány do zahraniční pobočky zde sídlícího bankéře;
samozřejmě odpadá notifikac·e i tehdy, jdou-li cizí cenné
papíry na jeho vlastní pobočku zahraničnU)
5. Podle § 9, odst. 1, věty druhé a tamže dovolávaného
§ 5,odlst. 1 de.p ..zák., jest ba,nkéř povinen notifikaCÍ též
v těch případech, kdy pře d á v á k provedení v· tuzemsku
klientův příkaz ke koupi cenných papírů,
k jej i c h v Ý měn ě, n e b o k jej i c h ú p i s u, a n e b o
k v Ý k o n u o db ě r n é hop r á vak cen n Ý m pap Ír Ů m;9) v těchto případech má notifikace dopisovateli,
který za těchto okolností jest komisním substitutem, naznačiti, že běží o předání cizího příkazu, čili že se papíry
nemají opatřiti na účet bankéře, nýbrž na účet jeho
klienta.
Při takovém opatřovacím příkazu jest podle výslovného znění § 9, odst. 1, věty druhé bankéř ien tehdy povinen notifiikací: a) zní-li příkaz na opatření cen n Ý c h
papírů, b) předává-li jej bankéř, c) třetí osobě
(dorpisi01vateli), d) k p'rovedení v tuzemsku; e) dále
se, j'ak níže zdůvodníme, předpokládá, že při k a z a tel
se nevzdal nároku na převod vlastnictví
k těm top a p í r ů m.
Není-li tu všech těchto předpokladů, nemá též bankéř
povinno1sti s/děliti do,pislŮ'vaterli, že jde o pf'íkaz cizí; n <O t if i k ač n í p o v i n n o st proto od pad á;

cc) rovněž z důvodů vlastnictví bankéřova ne j s o u
pře d ~ ě tem not i f i k a cec e n n é pap í r y, pře
vzate do stravy ve formě
z pět n é hop rod e j e. 7 )

koupě

s výhradou

a d c). Jest vžitou zvyklostí, že bankovní ústředna

~ítá k.; ~vým ~opisovatelům i vlastní pobočky a naopak,

ze ,kazd~ pobocka vede centrálu a ostatní pobočky jako
sve doplsovatele; proto se může vynořiti otázka, jsou-li
notifikační povinnosti vázány ve vzájemném obchodním
styku i provozovny téhož bankéře.
Hledíme-li k účelu notifikace, předepsané ~ 9 - obmeziti totiž v klientův prospěch výkon cizích zástavních
ť~sp. retenčních práv, a uvědomíme-li si, že pobočný
zavod nelze v poměru k hlavnímu závodu neho jiné pobočce téhož bankéře právně posuzovati jako třetí osobu,
nemůžeme uznati, že by cit. zák. ustanovení zavazovalo
pobočku, předávající klientovy papíry .iiné provozovně
téhož bankéře, ke sdělení, že jde o papíry cizí. Na druhé
straně však nelze přehlédnouti že se přísně stíhá bankéř,
který cizích cenných papírů p~dle předpisů zákona resp:
podle platně projevené vůle klientovy neuložil, anebo je
dokonce protiprávně s vlastními zásobami smísil; aby k takov~Tm nevítaným důsledkům nedošlo, což by snadně bylo
možné bez náležité inlfOlrmace ústředny pobočkou, cizí papíry převzf1ivší, nezbývá, než aby předání těchto papírů bylo
d?'p:rováz;~o ,sděl~n~m, že běží o cenné papíry cizí, jež mají
byt! bud ]ednothve nebo souhrnně uloženy; tato notifikační povinnost nemá ovšem podkladu v § 9, nýbrž vyplývá z §§ 1 a 5, předepisujících způsob uložení cizích cenných papírů.
a d ~) Zákon obmezuje notifikační povinnost jen na
tuzemsky obchodní sltyk; tudíž ba n k é ř' ne n i po v in e n not i f i k a c í, vyd á v á-l i cen n é pap í r y d o
5) Sr. výše výklad v § 18 IV.
6) I\omen~átoh k § 8 BDGu, jehož jest § 9 dep. zák. téměl'
parafrasl, stOjí na stanovisku, že pouhé vnitřní rozhodnutí se
k . s.amo,:,s~upy pení. s to prOdejního ?bstaratele (roz. bankéře) zproSÍlil r;o~lflkacm povmnostl, a proto dusledně požadují, aby obstaratel
prohl~sl~ ~amovstup ye sdělení o provedení phkazu, nepokládajíce za
dosiacuJ~cl, provadl-ll se samokontrahování na podkladě všeobecných
ollch<?dn~~h I;?dmínek (viz Riesser, str. 96, zejména pozn. 4 tamže).
,) VIZ vyse výklad pod § 23.

Sj Sr. též výklad pod § 23 II.
9) Zde zmíněné phpady komise k výměn8 a k odběru nových
cermých papírů se liší od pÍ'Ípadů svrchu pod 4 zmíněných po dvojí
stránce: předem zde jde o př'edání phkazu k výměně a k výkonu
odNn'ných práv (a spolu s ním o předání cenných papírů, jež mají
býti zaměněny za jiné papíry anebo na jichž podkladě mají býti
ujllatněml. práva na odběr nových papírů) tedy dopisovatel jest komiRmm substitutem - a dále notifikace se tu ukládá bankMi pro
zachoyání klientových práv na o pat ř o van)' (' h papírech, kdežto
v oněch případech (pOd 4) bankéř takový pl'íkaz sám provádí - dopisovatel jest tedy třetím smluvníkem - a účelem notifikace jest
ochrana klientova ve phčině jeho vlastních papírů, jež bankM,
pl'ováděje obchod, dopisovateli II ř e d á v á. Z povahy obou případů
komise plyne ovšem, že sdělení, že Pl'edávané papíry jsou cizí, zpravidla jeví notifikační účinky i na papíry opatí'ované, a naopak
sdělení, že se odebírané nebo vyměňované kusy opatřují na cizí
účet, obmezuje zástavní a retenční právo dopisovatele i na kuseeh
zaslaných k výměn(' anebo k výkonu odběrných práv, pokud by
ovšem - hledíc k povaze případu (na př. pI'i výkonu koupených
nebo prodaJl)'ch odběrných práv) - se notifikaee zřejmě nevztahovah huď jen na }li'edávané anebo jen na opatřované papíry.
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a d a) ne j ti e-l i o o pat ř e n í cen n -S- c hpa p í r ů
ves mys 1 u § 1, o d s t. 1 dep. z á k., jako na pi". zní-li
příkaz na koupi. směnky (devisy);
ad b) v s t o up í -1 i ba n k é ř d o k u pn í hop 1'1k a z u k 1 i e n t o v a j a k o s a mop rod a tel, neboť provádí-li pak úhradní koupi prostřednictvím dopisovat,ele,
nepředává mu příkazu klientova k provedení, nýbrž mu
udílí svůj vlastní příkaz;
ad c) dále od pad á no ti f i k a ční p o v in n o s t,
předep8aná v § 9, odst. 1, větě druhé, ve v z á j e m n é m
sty k u pro voz o ven t é h o ž b a n k éře; tytéž důvody
však, které byly svrchu pod ad c) zdůrazněny, činí nezbytným, aby pobočka klientův příkaz předávající sdělila druhé
pobočce, že jde o cizí příkaz, a tím zajistila uložení a zápis
opatřovaných cenných papírů, jak toho předpis § 5, odst. 1
žádá;
ad d) totéž, co bylo vyloženo ve příčině notifikačnÍ
povinnosti při předání klientov~Tch papírů do ciziny (svrchu
ad a), platí stejně i pro případy, kdy 8e opatřovaci př~kaiZ
předává k provedení v cizině; bankéř tudíž není povmen
sděliti zahraničnímu dopisovateli, jemuž příkaz předává,
že se papíry opatřují na cizí účet, třebas by dopisovatelem
byla zahraniční provozovna jiného zdejšího bankéře anebo
ha,lllkéř,ova vlalstní zahraniční provozo.vna;
ad e) k o n e č n ě n e n í b a n k é ř po v i n e n s děl ením ž ~ s e pap í r y o pat ř ují n a c i z í ú čet, byl - 1 i
ve
r m ě v § 8, o d s t. 1 pře dep s a n é n á 1 žitě
z moc ně n k 1 i b o vol n é m u n a k 1 á dán í s o p atře n Ý m i pa p í r y.
Notifikace ve smyslu § 9 má totiž - jak jsme již vyložili - účelem zachovati bankovnímu klientovi vlastnictví
cenných papírů neztížené zást,avnímia zadržovacími právy
osob "třetích; přIrozeně tedy nemá smyslu, aby k notifikaci
došlo v těch případech, kdy klient se pravoplatně vzdal
nároku na nabytí vlastnictví opatřovaných papírů (viz níže
výklad pod § 30).
.
Pokud ve všech výše pod 1-5 zmíněných případech
notifikačnÍ povinnost odpadá z důvodu, že jde o smluvní
případ vzešlý před působno~tí depotního zákona, odka:zuje
ee na výklu;d pod § 23 (lIL).
Co do výkonu notifika.ční povinnosti sluší uvésti:
Zákon nepředpisuje pro notifikaci zvláštního slovního
znění. Plroto stačí jakékoliv prohlášení, z něhož jasně n8('
jevo vychází, že předávané papíry jsou ci!zí (případy pod
1-4), pokud se týče, že papíry se opatí'·ují na cizí účet

fo

e
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(případ pod 5); v Něme,cku -se vžila obchodní zvyklost, že
klausule "v komisi" zavírá v sobě zákonem předepsanou
notifikaci. 10 )
Jméno klienta, jemuž papíry náležejí, bankéř uda,ti
nemusí;l1) nepožaduje-Ii zákon, aby bankéř klienta po-'
jmenoval, r'8spektuje tím jeho obchodní tajemství.
Naproti tomu zákon jasně naznačuje, že, má-li not if i k a c e púsobiti, nes mís e stá t i a ž pop ř e dán í
pap í r ů (arg. § 9, odst. 1: "při tom"), což jest přirozeným
požadavkem, neboť by jinak byl dopisovatel vydán v nebezpečí, že dodatečnou notifikací bude z valné části zbaven
jistoty poskytnutých úvěrů. Takové současnosti, ač jí zákon
výslovně nepředpisuje, se vyhledává též při předání opatřovacího příkazu (§ 9, odst. 1, věta druhá); vyplývá tIŮ jak
z.e syntaktické souvislosti obou vět § 9, odst. 1, tak z právě
zdůrazněné přirozenosti tohoto požadavku.
Podle hořejšího výkladu na př. při podúschově stačí,
připojí-li hankéř na konsignaci cenn$Tch papírů, které zasílá dopisovateli, tuto do'lolžku:
"Sd'ěluji, žes,elznamenané papíry jsou eizí, a žádám
' a b ys t e Je
. v 1OZl
v'l d o jeunotlí
vébo
d epo t U myc
' h kl'len tO"
Vas
souhrnného
u.
Při předámí klientova příkazu pak by notifikační dloložka, připojená na příkazním formuláři, příkladem zněla:
"Sděluji, že se tyto papÍ:J:y opatřují na; cizí účet, a
žáldám,abyste mi je po dodání zaslal" (příp. při podúSrchově: ,~abyste je ponechal u sebe v úschIŮvě, vlIŮ·živ je
podle § 5 zák. ze dne 10. října 1924, čís,. 241 Sb . z. a n . d,o
jed:notlivélw, pokud se týče souhrnného depotu mých

klientů").

(O významu "jednotlivé depot klientú bankéřiových" a
"souhrnné depot klientů bankéřových" se vykládá níže pod
III, lit. b) ad).)

III.

Právní následky notifikace stanoví předpis §i 9, odst. 2
dep. zák., který zní:
"K d o «) b drž e 1 t a k o v é s děl e n í, m ů ž e 11 a t a kto mu vydaných nebo jeho prostřednictvím
opatřených cenných p\apírech upl.atňovati
své zástavní neb'O z,adržovací právo jedině
pro takové pIŮhledávky za svým přikazate'0) Sr. Riesser, str. 101, pozn. 2; též Obst l, str. 426.
") Sr. Riesser, str. 105 a 111.
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1e m

(u k lad a tel e mne b o z á s t a v ním d 1 u ž n Íkem), které na základě t'oh'Dt'D příkazu
vznikly."
Podle toho má notifikace ten účinek, že d'Dpisovatel
může na cenných papírech, 'Od bankéře převzatých a bankéřem za nikoli vlastní, nýbrž za ·cizí (jeho klientele náležející) ,označených, uplaHíovati své zástavní nebo zadržo·
v,ací právo tOiliko vobmezeném rozsahu, totiž jen pro. takové pohledávky, které vzešly z obchodu, na jehož po,dkladě tyto cenné palpíry převzal ("na základě tohoto pří
kazu vzešly"); stejně zákon obmezuje zástavní a retenční
právO! dopisovatele na cenných papírech 'opatřených k pří
kazu, který mu bankéř udělil, sděliv mu při tom, že jde
o příillaz cizí (klientův).
Které "p 'o' hle d á v k y" to. jsou, pro .něž d'Dpisovatel
má takto obmezené zástavní a z'adrž'Dvací právo" určuji
okolnosti toho kterého případu; nejčastěji to. bude záloha
resp. zápůjčka, kterou dopi."'Dvatel na takové ,.cizÍ paipÍry"
pOlsky tl, dáledoho.dné a jiné opatřo,vací výlohy, provise,
depo.sritní poplatek, případně též nárok na náhradu škody,
za kter'ou bankéř nebo klient při dotyčném obchodu ručí,
a t. p.
Cit. zák,ol1Jl1)· předpis nero>Zlišuje mezi zásta,vními 'a zadrž'ovacími právy smluvními a zákonnými; pro 'obmezené
uplatúování z á s t a v n í c ha. z ad r ž o va c í c h p r á v
z á k 'o 'll n Ý c h však předpis § 9, odst. 2. pmktického V~T
zna,mu nemá, nebot'
1. z a drž o va cíp r á vo P ofd 1 e § 471 Ol b e c. ob č.
zák. se připouští jen pro náklad na věc učiněný anebo pro
škodu, kterou věc způs'DbHa, tedy v rozsahu ještě užším,
než jaký cit. př'edpis připouští;
2. z. ad r ž o v a cíp r á v o k u pec k é (čl. 313, § 309
obch. zák.) nemůže na 'jJlapírech "cizích" vůbec vzniknouti;1")
3. v Ý sa d 'n í h o z a drž o v a c í hop r á v a, pnznaného úvěrním ústavům pod státním do'zorem (čl III. min.
nař. ze dne 28. října 1865, čís. 110 ř. z.), nelze v případech
pod § 9 spadajících uplatňovati, protože notifikace maří
vÍl'u, že cenné papíry "jsrOu vla,stnictvím jejich dlužníka";
4. z tého,ž důvodu unikají cenné pa,píry, jako cizí notifiklOvané, výsadnímu právu, jež se plOdle § 6 vlád. nař. ze
dne J2. května 1919, čÍs. 246 Sb. z. a n. přiznává Bankovnímu úřadu ministerstva fin,and, resp. podle §. 65 zák. 7:()
12) Viz Staub-Pisko II, stl'. 154., a kur. rozh.
klad výše pod § 4 HI e) podan";·,
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čÍs.

800/1903; též v";'-

Dne 14. dubna 1920, čís: 347 Sb. z. a 11; Národní bance Ce,sko-

slúvenské.
5. Rovněž nedostiatek bezelstnosti t'omu brání, aby dopisovateli vznikla z á k on n é. z ás t a vn í p r á v o k '0m i s io n á ř s k é (čl. 374, § 379 obch. zák.) na cenných
'papírech, jež mu jako cizí 'aznačené došly :s příkazem je
pr'odatineba vyměniti anebo vyk,onati odběrná práva z nich
plynoucí (arg. čl. 306, § 299 'o:hch. zák.).13) T'akového práva
nelze přiz1niati do,pisov,ateli ani k cenným pap irům , jež následkem natifik'ace vědamě opatřil na cizí (roz. nikoli bankéřův) účet; vyplývá to z úvahy, že dopisovatel nemůže
nabýti zálwnného zástavního práva kornisinářského na
opatřené cenné papíry, dokud jest sám jejich vlastníkem/ 4 )
převádí-li je pak do vlHlstnictví bankéřova, ví následkem
notifikace a se zřetelem na předrpis § 5 dep. zák., že vlastnictví nabývá bankéř'ův klient; není tudíž bezelstným, jak
cit. čL 306, resp. § 299 obch. zák. předpokládá.
Z ás t a v il1 í r e s p. ret e n ční p r á v o Si m 1 u v 11 1.
však můžeplratně vzniknouti na papírech jaka cizí notifikovaných, nehať tu stačÍ, je-li dopisovatel přes~vědčen, ž,e
klient sauhlasí, ,aby jeho papíry zajistily pahledávky, které
na záldadě dotyčného obchodu vze,šly.15) Pokud by v jednotlivém zvláštním přÍJpadě mimořádiné okolnosti nevzbuzovaly nedůvěru v hankéřovu poctivost, dlužno vždy dapis:Q\7ialteH 'pHzna'ti :ochranu bezelstného nrabytí smluvního
záJstavního, resp. z'adržovacího práva na papírech "cizích",
pr,otože s lohledem na trestní násled.ky, hro,zící bankéři
z protiprávního nakláJdání se svěřenými papíry (§ 14 dep.
zák.), může právem spoléhati, že bankéř mu nedává "ciZÍch" papírú jistotou leč se sQuhlasem jejich vlastníka a
ni};::oliv ve větší míře, než se to s vůlí vlastníka srovnává
(zpravidl,a do, výše púvodního dluhu); názor, že dopisovatel jest povinenpátmti, zda <s,e bankéřovy dis'posice
kryjí s vúlí vlastníka, možno odmítnouti poukazem na ta,
že zákon připouští anranymní notifikaci (viz svrchu pod
II), čímž znermožňuje, aby rdoip i snvra.tel Eeznral vla;stníkl3..,
tedy činitele,ord kterého j:edině múže nab~·ti potřebných
spolehlivých informacUG)
Avšak i řešenj otázky, za kterých předpo,ldadů lze dopisovateli uplatňova,u smluvní zástavní a retenční právo
v rozsahu § 9, ,odst. 2. dep. zák. obmeze'l1ém, má celkem cenu
l

13) Viz shora výklad souvisl)- s pozn. 134 k

§ 19.

1") Viz výše pozn. 153 k § 19.

1:\) Sr. svrchu pOZl1. :30 k § 9 a výklad s touto pozllámkou souvislÝ.
.
. ·16) Sr. Riesser, Sll'. 110 a 111.
18'
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pouze teoretickou povážíme-li bank,ovně-technické nesnáze, s nimiž jest praktické provedtenícit. zák. ustanovení
spojeno.
Dopisoovatel by totiž musil vésti ve stálé a přesnp patrnosti jalk jednotlivé zá,silky ;,cizích" c~I,lných paI?írú, t::k pohledávky, "které na základě tohoto prlkazu (t. J. d,?!tycneh()
jednotlivého obchodu) vzešly"; taková evidence vsak nelll
jinak myslitelna, než že by se v každ~m ~ednotl~~én:; př~
prudě piro iOlny papíry otevřelo v depotm kmze zvlastn~ f?ho
D.ony pohledávky se zvlášť účtovaly vsaldokontovní kluze;
Ani k tomu nehledíc, že při větším ,provozu takto povstale
nesmírné' množství jednak depotních, j.ednak peněžních
účtů by nebylo technicky zdolatelno, jest naznačený systém
specialisace cenných papírů a pohledávek .iiž proto zhola
nen10,žný poněvadž dopisovateli nejsou, a zoibchodních
orhledů a,~i dobře nemohou býti známa jména je,dnlOrtlivých
klientů ba!nkéřových, pro něž by se takt,oodděleně účto
Víalo; kromě tOtllo ještě pa,dá na váhu, že jest napirost,Q vyah"J
dopisovatel
l'oučeno'
' o,bdržev od ba,nkéře hromadnm.l
,
zá,silku papírů různých jeho klientů, resp. hromadny prlkaz k 'opatření papírů, mohl papíry řádně roztříditi a vyúčtotvati, pokud s,e týče, aby byl s ~o od~~~o:ati na je~n():
tlivých peněžních účteoh hromatdny penezaty pouk'aJz, ]en,z
mu od bankéře dJo,šel na úhradu opatřen)Tch oenných papírů "ciizích".
,
,
,.v
•
•
Německá bankovní pOC'a,xe, za,pohc s tymlz nesna,zenn
s ohledem na předpi,s § 8 BDGu, kter)' se celkem obSiahoivě
kryje 'S častěji dto § \) našeho zákona, tQtsVlojHa si na podkl1adě usnesení korporace "Vere'inigung von Berliner Banken
und Bankiers" ze dne 21. červ,ence 1896 obchod1ní zvyklo:st,
že dJoipi:sovatel zUlkládá pr.o bankéře pouze dva; depotnÍ
účty, a to:
jeden účet (t. zv. Dep ,o t A) pl~O cenině papíry, jež jsou
vlla.stnictvím bankéřovým a pl'loto, mohou býti beze všeho
zastttavelny a s,louží podle ohchodních podm:í!uek jistotou
pro veškeré pohledávky dopi!sovatelovy za baJI1kéřem;
druhý účet (t. zv. Dep o t B) zahrnuje cenné papíry jako
"cizí" označené resip. k "cizímu" příkazu opatřené a do
vlastnictví balI1kéře pro jehlO klientelu převedené; tyto
papjry se vúbelc vylučují jako jistota2ía úvěr v běžném
obch.o,du poskytovaný, aLo i pro pohledávky, jež vzetšly
z jedJnotlívého .obchodu s těmito papíry.
Veškeré ostatní cenné pa;píry se připisují k dobru na
"ú čtu k u s Ů" (Stucke-Konto). Tyto cenné papíry jsou ve
v'alně disposici dopitsov:atelo1vě a slouží -stejně jak.o papíry
v depotu A) - za, ji,s(,otu všech pohledávek dtopisovaie,l.oVI
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v)'ch za os,obami, jež na tytú papíry mají nál"ok toliko oblitaké není nutno,a;by tyto papíry byly chovány
jeho vlaistních zás ob. 17)
Není pochyby, že též naše banky 's,e přidrží vylíčené ně
mecké praxe s tím arciť nutným d'oplňkem, žeobdohné depoty A) a B) povedou jednak pro úschovy }ednotlivé, jednak
pro, úschoivy souhrnné.
Podle toho dopisovatel by cenné papíry, převz.até od
bankéře !aneho otpatřené podle příkazu od něho převzatého,
r,oztřídil, uložil a z!apsal takto:
a,) i\edo.ide-li od bankéře sdiSlenÍ, že dot č e n é pa p í ryj s o u c i z Í, r e s. p. ž e II děl e n Ý p ř Ík [1 z j es t c i z i, vloží ctopiso,yatel převzaté, pokud se týče
oipa,třené piapíry do "jednotlivého (individuelniho) depo tu
vlastn'ch papírů bankéřových", pokud ovšem takové pa,píTy do ús<cho!vy je,dnctlivé náležejí (viz v)Tše § 33 Jl).
Po. techníckéstránce se "índividuelní depot vlastních
papírů hankéřo.vých" projeví v tom zařízení, že svrchu nazn.ač,ené pa,píryse vltoží do obalu (pod pásku) s přÍ,slušným
rozlišovtaCÍmoznačenÍm (na př. "Banka N. N. - vlastní depot") a se zapíší na podobně nade,ptSiané folio knihy jednotlivých úschov (viz svrchu § 26).
b) Na proti tomu do "jednotlivého (individuelního) depatu cenných papirů bankéřovy klientely" píijdou veškeré
cen n é pa 'D í r y, jež do p i s o vat e 1 pře v z a 1 j a k o
"c i z í" ,1' e s p. {) 13 a tři 1 k pří ka z u v Ý s,l o v tn ě j a k o
"c i z í" 'O Z n ta čeTl é m u, před pokládajíc, že tyto papíry
náležejí do úschovy jednotlivé. O tom, zdali takotvé papíry
lnají býti jednntHvě uloženy, rozhoduji předpisy §§ 1 a 5,
lit. a), ačli bankéř, byv k tomu klientem náležitě podle § 2,
od~t. 1 ,re.sp. § {,odst. 1 zmocněn, neurčil, aby výjimečn~
byly ulotženy souhrnně; naopak patří do zmíněného' jednotlivého depo.tu též pa.píry, jinak podle zákon,a souhrnně
uložitelné, udělil-li bankéř dopisovateli příslušný pokyn,
Ndě'3e přáním svého klienta.
Pa,píry, takto do. "individuelního, depotu cenných pa·
pírů bankéřovy klientely" spadající, vkládají s,e pod
zvláštní obal (pá!sku) nesoucí př'iléhavé )'Iozlišující ,označení (na př. "Banka N. N. - komitenti") a zapisují se n!a
zvláštním foliu knihy jednotlivých úschov pro takoiVé
depo'!; z~alo~eném.18)
gační; pro1to
údděleně úd

l

1

1

17) Sr. Riesser, str. 106~7 a Obst l, str. 426.
1b) Připouštíme-li v hořejším výkladu společné uložení cenných papírů různých klientů bankéřových, přicházíme vlastně do
rozporu s pi'edpisem § 1, odst. 2, ukládajícím bankéři za povinnost
ulc,žiti papíry každého jednotlivého klienta odděleně jak od zásob
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c) Pro ce nn é pap í r y, je ž mu d <O šly od ba n k ée bez T10 t i f i k ,a c e, pokud 'se týče, jež o pa tři I
k ba n k é ř.o v u v I a s t ním u (nikoliv jak.o "cizí" ,označe
nému) p ř ík a z u la které podle výk1adu pod a) nenáležejí
ani do jedinotlivé úscllovY,ani na účet kusů, zalo.ží do,piiso·
vatel "souhrnné depot vlastních cenných papírů bankéřových".
Technicky se věc zaHdí tak, že dopisovatel zařadí papíry me'zio.statní souhrnné depoty a je pHpíše ve věcné knize
souhrnných úscho·v; v osobní kcnize souhrnrlT)Tch úschov pak
povede pro bankéře zvláštní deport,ní účet s přiléhavým záhlaivím (Dia př. "Banka N. N. - vlastní depot"),
ř

d) Pro veškeré, do "individuelního depotu cenných paklientely" (viz svrchu pod b) nenáležející
e f e k ty, jež d ošl y o d b a n k éře S e s děl e ním, ž e
j s 10 U "c i z í", res!p. jež byl Y o pat ř e n y k "c i z í m u"
pří k a z u, se povede "souhrnné depot cenných papírů
bankéřovy klientely".
Technické provedení těchto případů jest totéž, jak se
svrchu pod c) vykládá, až na tu přirozenou odchylku, že
se v osobní knize souhrnný,ch úschov vyhradí pro "souhrnné depot cenných papírů bankéřovy klientely" zvláštní
folio příslušně nadepsané (na př. "Banka N. N. - komitenti"). 19)
pírů bankéřovy

e) Účet ku::;ů podrží aniť i nadále svúj p10dstatný význam piro v.záje,mný depositní obchod mezi bankéřem a
jeho dopis'Ovatelem. Ve styku banky s její soukromou klientelou se účet kusů uplatní jako nezbytná účetně-tech
nická pomůcka pro valutování peněžních obratů v cenn;írch papírech, třebas do depotu náležejících, a pro zjištění
klientovy posice; v případech pak, kdy klient bankéře návlastních, tak zásob osob ti'etích. Tento rozpor však jest pouze zdán·
liv)', uváž.íme-li, že ve výše dotčen)Tch případech jest nositelem zmÍ·
nčn4 povinnosti nikoliv uschovatel, resp. zástavní věř.itel (bankél'),
n)Tbrž poduschovatel, resp. podzástavní věřitel (dopisovatel), s jehož
hlediska nelze o porušení cit. pi'edpisu mluviti. Zájem klientův není
takovým společným uložením dotčen, neboť pl'es smísení, k němuž
tu doch8.zí, trvá nadále jeho individuelní vlastnictví ke kusům, jež
pro něho jsou zapsány (s poznámkou místa uložení; viz výše výklad
pod § 26, II) v knize jednotlivých úschov, kterou vede ba n k é 1'.
Ostatek; že s ohledem na anonymitu notifikace není roztřídění depotú podle jednotlivý·ch klientů bankél'ových myslitelno, podává se
z pi'edchozího hlavního textu.
19) Podle výkladu pod c) a d) dojde u dopisovatele ke smísení
vlastních papírů bankéřových s papíry bankM'ovy klientely, tedy
vlastně ke stavu podle § 5, lit. b) nepřípustnému; že tu opět jde jen
o zdánlivé porušení zákona, podává se z jádra vývodů předešlé pOc
r,námky.
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ležitě zmocní,aby s. jeho papíry libovolně nakládal (§§ 3 a 8,
odst. 1), zůstane přI pouhém dobropisu na zmíněném účtu,
aniž by bylo třeba dotčené papíry depotovati.

TOliko jednotlivé a souhrnné depot vlastních icenných
papírů bankéřových [svrchu pod a) a c)] a samozřejmě
ovšem též efekty připsané ve prospěch účtu kusů - mohou míti význam pro bankéřův úvěr u dopisovatele. Poně
vadž tedy bankéř neobdrží oid dopisovatele úvěru na papíry jako cizí II ortifik,ované , pokud se t)rče, dlolpd.sovatel lod-

mítne provedení opatřovacího příkazu "cizího" [případy
6vJ.'chu pod b) a d)], když opatřovací cen.a nebude plně uhrazena, přirozeně bude bankéř usilovati, aby v případech, kdy
sám poskytuje klientovi úvěr, byl zproštěnnotifikační povinnosti; toho, jak jsme již vyložili, docílí,vymůž.e-li si na
klientovi zmocnění k libovolnému nakládání s uloženými
resp. opatřenými papíry, případně vstoupí-li do klientova
prodejního příkazu jako samokupitel anebo do jeho kupního příka;zu j,ako saJffioprodatel.

IV.
Smí bankéř disponovati s cennými papíry, o nichž sdělil
dopisovateli, že isou cizí? Jak již svrchu bylo ř'ečeno, má
notifikace za účel zajistiti v míře co nejvyšší vlastnictví
ukladatele a zástavce na cenných papírech v každém stadiu
obchodu a tomu zabrániti, aby v případech, kdy na provádění klientova příkazu Mře účast více bankéřů nepřišlo klientovo vylučovací právo ke zmaru následkedt vý-.
kmm rO'z:sáhlých smluvních zástavních a retenčních práv
lWmlsních ,substitutů,

Tato 'Ochrana zákonem: sledovaná jest dosti citelně
tím oslabena, že bankéři se na skýtá možnost vyzouti se
v řadě případů z povinnotSti notifikačnÍ (viz svrchu pod III,
posl. odst.), ,a byla by vůbec ilusorní, kdyby zákon n.erpolo~il zá:rory tomu, aby bankéř svémocně a ve vlastní prospech disponoval s papíry, v jichž příčině splnil notifikačnÍ
povinnost a jež následkem toho jsou deponovány u dopisov~tele . zpúsobem svrchu pod III, lit. b) a d) naznačen)rm;
dIspOSIce bankéřovy, jež pornyslitelně tu mohou padati
v úvahu, jsou tyto:
1. ba n k é ř, proplativ pohledávky vzešlé z 'Obch'Odu
s dotyčnými papíry, v y z v e do p i s o vat e 1 e aby m li
t y top a p í ryv y dal; nebo
'
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2. u děl í d o p i s o vat e 1 i pří k a z j e pro dat i
a v Ý ll. o S Z pro dej emu v y ú č t o vat i k dob r u;
anebo
3. u 1 o ž í d o p i s o vat e 1 i, aby v y ň alp a p í r y
zde pot u jeh o k 1 i e n tel y [individuelního nebo souhrnného; viz svrchu III, lit. b) a d)] a je pře v e dl do
jeh o v 1 a s t n í h .o dep <O tu (individuelního ner.o souhrnného; viz t amže lit. a) a c) );20) lze-li uznati bankéřovu
legitima,ci k této disiJ>osici, tím méně mohou se činiti námitky p'L'olti připust['1osti jeho příkazu, a,by do,pisovatel
dosud jed!notHvě uschované papíry klientovy uložil toliko
souhrnně [z b) dlo d)].
4. Konečně sem náleží případ, kdy b a n k é ř dá d od a teč n ě do z á s t a v y pap í r y, .i e ž o z nač i 1 z a
"c i z í"; pr.o vylíčené již technické obtíže, jež se staví
v cestu specialisaci jednotlivých depotů a s nimi souvislých pohledávek, půjde v t.omto případě téměř výlučně
o zástavu "vlastní", t. j. o zástavu individuelně určitých
papírů pro číselně určitou pohledávku, tedy, jak se takové
zástavy praktikují, proti vystavení zástavního listu.
V1e všech čtyřech uvedených případech běží v jádře
vlastně o otázku, je-li dopisovatel v právu, vyhovÍ-li
disposicím bankéřovým, aniž by žádal průkazu o přísluš
ném svolení klientově; kloníme-li se ke kladné odpovědi,
čili uznáváme-li, že dopisovatel může i bez takového prů
kazu pokládati bankéře za legitimována k takovým disposicím, máme pro to tytéž důvody, které jsme uvedli ve
výkladu o vzniku smluvního zástavního práva dopisovatelova na "cizích" cenných papírech (viz svrchu str. 275),
.totiž:
a) Zák:on stíhá přfsný-mi tresty bankéře, který se sv€'í-enými papíry ve svůj nebo cizí prospěch nakládal (§ 14
dep. zák.), po případě si je protiprávně přisvojil (~ 16 cit.
zák); proto dopisovatel zpravidla smí právem očekávati,
že disposice, kterou mu bankéř udílí, se srovnává s platně
projevenou vůlí klienta, což zejména v případech pod 2. a 4.
padá na váhu, tedy že na př. klient dodatečně zmocnil bankéře k libovolnému nakládání s papíry pro něho u dopisovatele uloženými, nebo že bankéř vstoupil jako samokupitel do klientova prodejního příkazu, (disposice pod 2
zmíněná jest pak úhradním prodejem, jejž bankéř následkem samovstupu provádí), anebo že klient dodatečně svolil

podle § 2 'o.dsit. 1, resp. § 7, odst. 1, k podzástavě svých paza částku, kterou bankéř na dopisovateli požaduje,
atp.
b) Zákon dále připouští, aby bankéř dopisovateli sdělil,
že papíry jsou cizí, resp. že se podle uděleného příkazu
mají opatřiti na cizí účet, arnÍž by musil pojmenovati
vlastníka cenných papírů resp. přika'zatele (anonymní notiJikaee; viz svrchu pod II na konci); dorpisoivatel tudíž
nemá té možnosti, aby u jedině směrodatného pramene,
totiž bankéřova klienta, provedl pátrání, zda bankéř jest
k disposici oprávněn.
Že páteří ochrany zájmů bankovní klientely před nepoctivým jednáním bankéře není snad povinnost dopisovatelova zkoumati oprávněnost bankéřových disposic,
nýbrž že takovou ochranu dlužno spatřovati v trestní
sankci, kterou zákon takové jednání stíhá, vyplJ'rvá z té
jednoduché úvahy, že nepoctivý bankéř by se snadno mohl
vyhnouti kritice dopisovatelově prostým nevykonáním
notifikačnÍ povinnosti; dlužno tudíž uznati v souhlase
s převládajícím názorem německé právní vědy,21) že před
pis zákona o notifikačnÍ povinnosti obsahuje přímo uznání
zásady, že 11 e ní - 1 i t u z v 1 á š t n í c h pod e z řel Ý c h
o k ol n o stí (na př. bankéř, notoricky v platebních ne:mázích se octnuvší, zastavuje hromadně "cizí" papíry),
musí býti pro'dopisovatele směrodatným
o b s a h b a n k é ř o vyd i s P o s i c e (prohlášení).
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pírů

20) Při převodu ze "souhrnného depotu cenných papírů bankéřovy klientely" do "souhrnného depotu vlastních
cenný'ch papírů
bankéřOVých" arciť stačí prostě přeúčtování na pi'íslušných foliích

21) Německá judikatura k BDGu za!stává st.anovi'sko.ze ba,nkéi'
(provinciální) jest oprávněn žádati na dopisovateli (bankéi'i v ~ur
S0\nÍm místě) vydání "cizích" papírů a pf'ípadně tyt.~ž kusy d~:j.Jlso
vateli zpět vrátiti (bez notifikace) s příkazem k JIch prOdejI na
vlastní bankéř úv účet, odpírá však bankéři legitimaci k příkazu
dotčené papíry prodati a výtěžek mu pHpsati k dobru anebo př'e
vl'sti cizí" papíry z depotu klientů (depotu B) do vlastního depotu
bankéfova (depotu A), a neuznává dopisovatele za oprávněna při
jmouti takové bankéřovy disposice, leč by mu bankéí' prokázal, že nyní
iiž smí s oněmi papíry neobmezeně nakládati, anebo leč by dopisovatel
směl býti dobré víry, že bankéi' je~t k takové di~posici opr~,vněn, (sr.
nález říšského soudu ze dne 16. unora 1898). Dale zaslouZl zmmky
zásada. v nálezech téhož soudu ze dne 17. března 1908 a z 11. června
1909 vyslovená. že dopisovatel může nabýti zástavního práva na paph'ech "cizích" jen tehdy, osvčdčí-li mu bankéř zcela nepochybn~
(,jn zweifelsfreier \Veise") vlastníkův souhlas. Německá bankov:ll
praxe se phzpůsobila prve cit. nálezu ze 16. února 1898 potud, ze
na bankéři, přikazujícím prodej "cizi;:h" !:,usů an.e,bo )ejich pi'evo~
do bankéřova vlastního depotu. se vyzaduJe prohlasem, ze k t~k~ve
cjlsposici jest klientem zmocněn, což bank~ř. může v, tel,egr~flckeIJl
styku vyjádNti zkratkou "pověi'en" (autOrlSIert) .. pra::m veda. nemecká hájí však v kritice těchto judikátu názor, ]emuz se pro Jeho
pj'esvědčivé důvody náš výklad přizpůsobil. (Sr. Riesser, str. 107-

osobní knihy souhrnných úschov.

114).
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v.

o

vlivu notifikace na vylučovací právo bankovního
. U12a~ne-li bankéř v konkurs nebo zahájí-li se
o, Jeho Jmem vyrovnávací řízení, má předpis ~ 9 dep.
zak. pred,em ten význam, že zabraňuje, aby výkún
vylucO~a?lho
pl:áv~
na, "cizí," cenné papíry nebyl
upl~tnemm rozsahlych zastavnIch a zadržovacích práv
dopl~ovatele (třetího) bezdůvodně ztížen, ne-li dok'Once
zmar~n; d~le prospívá notifikace vlastníkům cenn)Tch
papIru dopIsovatelem detinovaných potud, že umožňuje
p~esné r~zlišení, které z cenných papírů, jež bankéř dopIsovatelI předal, pokud se týče, jež dopisovatel k bankéřovu příkaz~v opátřil, nálež,ejí do jmění (konkursní podstaty) bankere - podle vykladu pod III to jsou depoty
a) a ,c) a vydací nároky ve příčině cenných papírů. při
psanych v bankéřův prospěch na účtě kusů a které
z takto předaných resp. opatřených papírů m~h'Ou býti
předmětem. vylučovacích práv [depoty b) a dll.
.
NaP:?t! vtomu nel~~vz cit. § 9 vyvoditi, že by notifikace
~eJ.ak pnspela k rozslrenÍ vylučovacího práva .22) uplatn,u]Í se tu prostě již v předešlém výkladu zmíněné všeoDe~~é zásady o právním postavení ukladatele. zástavce
a P!lkazatele v uschovatelově, věřitelově, resp. obstaratelove konkursu nebo ve vyrúvnávacím řízení o jeho jmění.
kli~nta.

v

v

v'

§ 29.

o

zmocňovacích

(zprošt'ovacích) prohlášeních.
I.

, Náležitosti.
Depotnízákon nezavádí do bank'Ovmho obch~du smluvní donucení (Kontrahierungszwang)'
I;ozhodne-lI se však bankéř převzíti d o o t ev ř e n é
u s c, h 'O vY, c:nné papíry druhů v § 1, odst. 1 vytč.ených,
plat!. takovy uschovny poměr zásadně za normální úschovu
pravldeln?~,1) ~~erá }:ep~ipouští podúschovy a vylučuje,
ab! banker pouzll sverenych papírů k výkonu hlasovacích
prav ve vlastním zájmu anebo v zájmu někoho iiného než
ukladatele (§§ 1 a 2, odst .. l d-ep. zák.).
22)

Sr. Riesser, str. 116 a 118.

ni Viz § 4 lal; § 11; § 18, II a IV' §27 II

') Viz výše výklad pod § 4.

'

.
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Podobně, převezme-li bankéř dotčené cenné papíry
z ás t a vou, vzniká zásadně zástavní poměr pravidelný,2)
a sice tak utvářený, že bankéř má zastavené papíry chovati ve vlastní tuzemské provoz'Ovně, že jich nesmí dáti
v podzástavu (v relombard), a že ani sám, ani kdo třetí
nesmí vykonati z nich plynouCÍ hlasovací práva (§§ 1 a 2,
odst. 1).
Konečně případy k o m i. s e, směřující k 'Opatření výše
dotčených cenných papírů, konstruuje zákon tak, jako by
bylo smluveno, že bankéř převede vlastnictví opatřených
efektů na přikazatele a pak že je převezme do úschovy a sice podle toho, jaké povahy tyto papíry jsou - buď
do normální pravidelné úschovy se svrchu naznačenými
výhradami, anebo do úschovy souhrnné; rovněž úschova
souhrnná zásadně vylučuje, aby bankéř uložil cenné papíry jinde než ve své tuzemské provozovně, anebo aby
jich sám nebo třetí použil k výkonu hlasovacích práv
(§§ 5a 7, odst. 1).
Aby mohlo, do'jíti k odchylce v takt'O zákonem vnucených smluvních typech, pokud :se týče ve zvláštních, svrchu
vytčených podm:Lnkách oněch typů, musí se o, t'om strany
zvlášt' dohodnouti; pro projev vůle ukladatelovy, zástavcovy resp. přikazatelovy k takové dohodě směřuiící, volí
zákon výraz "zmocňovací" resp. "zprošt'ovací prohlášení"
(§ 11 dep. zák.).
Z dův,odů, které jsme již ve výkladu pod § 22 obšírně
rúzvedli, zák,on se nespok,ojuje se všeobecně přípustnou
smluvní bezfOl~málnúlstí, nýbrž stanoví pře\snou formu, v j<aké se smí svrchu dotče1ný pr,ojev vůle státi, má-li míti právních účinků; v té příčině vyslovuje § 3 de\p. zák. zásadní
pravidlo:
"z moc l'í o v a cíp roh 1 á š e n í j e s t p o u zet e h d Y
P r á vně pIa t n é,b y 1 0-1 i řád II ě pod e ps á n 'O a
vyd á n o p r 'O jed n IQ tli v Ý o b c hod, v Ý s lov n ě
a o d o 's t a t n í c h 'O b c h o' dní c h p 'o' d m í n e k odd ě~
1 e ně na z v 1 á š t ní li s ti ně."
K bližšímu objasnění tohoto zákonného předpisu třeba
uvésti:
a) Zmocl'íov!ací prohlášení mU1sí býti "ř á dně pod eps á n 'O". Již z této náležitosti vyplývá, že k platnosti prohlášení jest třeba písemné formy, takže ne's,t:ačí projev ústní (telefomlcký), neřku-li konkludentní čin; aby však zmocnění bylo psáno vlastmí rukou projevujícího, třeba není,
takže možno používati též tištěných formulářů. Telegram
2) o zástavním poml-fu pravidelném se vykládá v předu pod
§§ 10 a 11.
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§ 29.

235

jest sice písemností, nenese však podpisu odesilatele pročež te~egraficky udělené zmoonění není pl1atné.
'
Vy~'azem v':řádně 'podepsáno" se dále vyžaduje, aby byly
zachovany pnpodpl'SU zásady platné priQ podpisování se
ú~iQb neun:ějících neho nemohoucích psáti (§ 886 obec. obč.
zak. ve znení § 94 nov. III), případně, nepodepisuje-li ukl'a~,~tel,; zástav~e nebo p~~,azatel sá~, aby 'PiQdpisující byl
radne zm'ocnen, resp. pn z''ast,oupmllspolečno 1s.tÍ, sPiQ,lečen
stvia, sp:olku nebo jiné právnické oisoby,aby se PiQdpis stal
,oso~aml 'a způsob~m, jak spol,?čenská smlouva (ústavia) takovy ch hr'omadnychosiQb urcuje. 3 )
b) Dále zákiQn vyž2,'duje, aby takové prohlášení byliQ, dá1]-'0.
ýs l~ vně", t. j. jasným, veškeré pochybnosti vylucupclJm zpusobem vyj adřiQ v acím, aby - j'ako dříve zlhusta
se. děl? ~ pr:;vá po<v'aha obchodu nebyla zastře''I1'a, nejaJsnýml, ruzny vyklad pí'ipouštějícími výI1azy jkhž obyčejně
stverelo.~y~~ě fo::mulovanéobchodní podmÍin'ky nezřidka pouzhraJl; Jlirliak rečeno, p'rohlášení musí býti tak stylisováno
a~y z jeho?bsah:u se }la~e vši pochybmost po,dá"V'aliQ, že PiQd~
pls'ovatelsl byl Jasne verdom toho, co' podepsal. 4 )
.Proto,~a př. nelze uznati za záklonu vyhovujíCí prohlásem: "Udlllm Vám zmocnění uvedená v § 2, odst. 1) dep.
zák.", poněvadž není zárUky, že klient t'oto 'zákonné ustanovení zná, a tomu ne,odpomáhá ani k talDOvé prohlašovací formuli připojené ujištění, že podepisujícímu jest cit.
paragraf znám. Pro vyvarování se následkú neplatnosti
zmocňovacího prohlášení bude tudíž záhoclno stylisovati
je podle slovného znění zákona, po případě reprodukovati
pod výše uvedenou formulí text dotyčného zákonného
Pře?pi~,:- (podle hořejšího příkladu by to byl text § 2,
odsL. 1}.")

l':

v

c) Náležitostí, že p~ohlášení se musí státi O< dl o s t a tnich 'Obchodních podmínek odděleně na
z v 1 á š 1, n í 1 i s t i ně", se vlastně stupňuje požadavek vy'.
s I~ovne'1"
101 pr,oJevu
vule, neboť v míře co nejvyšší se tím
preldchá~í Il!1Q'žno~ti, Že· by ,si priQhlašující nebyl vědom toho,
'co podp~su]e, CiOZ by nebylo vyloučeno, kdyby zmocnění
bylo pOJato do obvy'klého obšírného, 'S'OUhOTU vzorcOlvých
obchodních podmínek. K tomu ještě přistupuje předpis §§ 4
a 8, odst. 3, ukládající bankéři za povinnost odeslati kliento~i na j~ho požádání opis zmocňovacího prohlášení, čímž se
khentov1 umo1žňuje, a,by si dodatečně u}aisrnil obg,a;h svého
p~oj,evu_~ případně učilnil 'oípatření, jež s,e srovnávaji s jeho
c

3) Sr dÚv. zprávu na str. 16.
4) Sr. Riesser, str. 45.

Sj TýŽ pramen, str. 46.

"

pravou vú1í Qna př. 'klient dlOldatečně odvolá ma neurčitou
dobu vy,slovený souhlas 's tím, ,aby halľlJkéř vykonáv'al hlasov-ad práv-a z jeho akcií).
Svrchu vytčená náležitost vyvolává otázku, je-li pří
pustno, aby zmocňovací prohláš,ení bylo přiroieno na komisní přík.az uděl!ený vyplněním formuláře běžně vykazujícího: druh a množstvÍ papírú, jež se mají ollatřiti,
dále cenový limit a časovou platnost příkazu. Jisto
jest, že takto vydané pírohlášení jest zcela neplatno, obsahuje-li zmíněný tiskopis na rubu - jak jest zvykem podmínky obstaratelského obchodu s cennými papíry, neboť nebylo vydáno "od ostatních obchodních podmínek
odděleně"; nesporně nepomáhá ani připojení prohlašovaCÍ
doložky na líci takového formuláře, protože zmocnění se
neděje na "zvláštní listině".
Avšak i svrchu zmíněná čtyři data (druh a množstvÍ
papírů, cenový limit, čas, do kterého příkaz platí), jsou
nesporně obchodními podmínkami, takže zmocňovaCÍ prohlášení vepsané na příkazní formulář, .i e n t a 1, o dat a
o b s a huj í c í, se neděje "od ostatních 'obchodních podmínek odděleně"; kloníme-li se však k názoru, že zmodíolvaCÍ
prohlášení jest v tomto případě platné, rozhoduje úvaha,
že předmět proMášení musí býti nwležitě určen (konkretisován) a že právě k takovému určení jsou ona data nezbytJna, a krom toho, že textová souvislo'st těchto dat se
zmocúovaCÍ doložkou není s to zatemniti pravý smysl klient,ova projevu. 6 )
d) Konečným, nikoliv však, jak níže vysvětlíme, všeobecným požadavkem jrest, aby zmocnění bylo vydáno
"p roj e dno tlí v Ý ob ch o d"; tato s,lova v jádře znamenají, že cenné papíry, jichž se zmocnění týče, musí býti
náležitě konkretisovány, a to zpravidla údajem čísel anebo
jiných jejich rozlišovaCÍch známek. Za takovou náležitou
konkretisaci dlužno však též uznati, na!zna.čuje-li zmocnění.
že se vztahuje na určité (zpravidla číslem označené) jiŽ
stávající depot klienta; 7) konečně v přípaide!ch, kdy se
zmocnění vydává ve příčině ce:nných papírů, jež bankéř
má na podkladě určitého obchodu teprve opatřiti a převzíti
v detenci (na př. při opatřovací komisi) a jichž individ,ua1ita
přirozleně není v okamžiku, kdy se zmocnění vydává, známa, jest náležitá konkretisace předmětu zmocnění dána
obsahem smlouvy [příka'zu; sr. svrchu pod c)l.
6) Rovněž německá praxe připouští, aby na příkazním formulái'i, arciť jiných obchodních podmínek nevykazujícím, směla býti
phpojena zmocÍlovací prohlášení (sr. Riesser, str. 135).
.
7) Sr. důy. zDrávu, str. 16 I] 19.
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Ze zásadního pravidla, že zmocnění, které neodpovídá
všem svrchu vyloženým náležitostem, nemá právních
účinků, a že tudíž vyvolává týž stav, jako by vůbec nebylo
vydáno, zná zákon dvě, pro ulehčení obcholdu velmi důle
žité výjimky:
1. N ě k t e r á z m oc i'i o v a c í p roh 1 á š e n í p okl á d á z á k o n co do důsledků na právní postavení klienta z a mé n ě z á va ž n á, a proto k jich plat'l1.osti nevyžaduje, aby byla vydána "pro jednotlivý obchod" (§ 2,
odst. 1, věta první; § 7, odst. 1).
Takové "p o vše c h n é z moc ň o v a c í p roh 1 ášení"
na rozdíl od "jednotlivého", to' jest
pro jednotlivý obchod vydaného - se tedy může vztahovati na celé oibchodní spojení bankéře s klientem,
a SlT1Í tudíž platně zahrnouti i veškeré budoucí obchody s cennými papíry, k nimž snad mezi stranami dojde,
pokud by arciť klient již předem obchodů jisté povahy
nebo papírú jistého druhu ze svého zmocnění Il'€vyloučil
(na př. že povšechné zmocnění k souhrnné úschově se nemá
vztahovati na papíry, jichž slosovací období spadá do
trvání depositního poměru).
Nutným korektivem tohoto, zájmem obchodu diktovaného ústupku,jest zcela v~Tjimečný předpis ~ 2, odst. 2;
věty první, podle něhož nelze ani vyloučiti, ani obmeziti odvolatelnost takového povšechnéllo zmocnění (viz níže III).
2. V e v z á j e m n é mst y k u b a n k é ř ů v ů b e c
n e n í tře b a z ach o vat i z á k o n e m pře dep s an o u for m u pro jev o v a c í, platí tu tedy všeobecně
přípustná smluvní bezformálnost (arg. ~ 2, odst. 3; § 3;
§ 7, odst. 1 a § 8, odst. 1).
Proto zmocňovací prohlášení vydané ukladatelem, zástavcem resp. přikazatelem, který jest bankéřem ve smyslu
§ 10, má i tehdy právní platnost, bylo-li projeveno ústně
(telefonicky), telegraficky anebo dokonce i konkludentním
činem; dále zde není na závadu, pojme-li se zmocňovací
prohlášení do všeobecných obchodních podmínek, anebo
má-li i v závažných případech povšechný ráz.
Pro umožnění dokumentace bude ovšem pravidlem
smlouva písemná, jaká se při navázání obchodních styků
obvykle sjednává a do níž Sre zároveň pojrnou veškeré
ostatní běžné obchodní podmínky; vcházejíce v takovou
úmluvu, bankéři se obyčejně dohodnou na libovolném nakládá;ní (§§ 3 a 8, odst. 1) s veškerými cennými papíry, jež
ve vzájemném ,obchodním styku dostanou do rukou. Protože však důsledné provedení této smluvní podmínky nutně
předpokládá, že rovněž bankéřovi klienti ve všech pří-
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padech na libovolné nakládání přistoupí, k tomu však
prakticky sotva dojde, bude na místě, aby dotyčná smlouVa; na to pamatovala a připustila odchyl~y v p!!padech
zvlášf označených; takový pasus smluvm by prIkla~em
zněl: Náš souhlas s libovolným nakládáním neplatI ve
příčině cenných papírů, jež Vám ~ašleme v~e sděl~ním, .ž~
jsou cizí, anebo jež opatříte k r:asemuvp~Ik'azu ]avko ~lZl
označenému' tvto papíry bude Vam UloZItI podle predplsu
§ 1, resp. §
dep. zák. bud' d~ jed:'lOtlivého anebo do ~~u
hrnného depotu našich kOll'lltentu, pokud bychom "\ am
nedali odchylného příkazu."

5

II.
Druhy zmocňovacích .(zprošťovacích), pro,hlášení a jejich právní účínky. Předpisy §§ 2 a 3 na. Jedn~, a .~ 7, ods!. 1
a § 8, odst. 1 dep. zák. na straně druhe,. vyt~kap ~mocn~
vad prohlášení, obsahem úplněshodna;8) ]edmy rozdll
---~jVt~)m nemúže býti sporu, ~e § 3 a §, 8" o~,st. ~ s~ týkají obsa:
hově téhož zmocnční ("k libovolnemu naklad~m
JIste l?ochy~nostl
však mohou vzejíti, zda § 7, odst. 1 obsahuJe taz ~~ocnov~Cl prohlášení, která uvádí § 2, totiž zmocnění: k souhrnnc yscho','c, k tuzel11ské podúschově, k podzástavě, k výkonu hlasoV~CIC? prav, a ,koneó1č k zahraniční pod úschově. Pro to, že oba poslez cltovane pred-

L

pisy jsou obsahově totožny, mluví tyto důvody:
,
1. dikce v § 7, odst. 1 použitá: " (zmocnění, .aby cenn~. papuy),
jeŽ jest uschovati podle usta~10ve~í § 5, odst .. 1, ll~: a), u~ozll r a. vedl
v patrnosti podle ustanovem § ;J, odst 1, ht. b) , Jasne vJstlhu]e
zmocntní k souhrnné úschovč;
,
2. pod slovy pak: ,,(zmocnění, ahy) je uložil jil}d: než ve sv~
tuzemské provozovně", shr~lU)e zákor;. jedn~k zrr:oc~~n;. k tuzemske
prdúschově, jednak zmoc,ncm k podus chove zahlamc:11;
"
3. konečne text: ,,(zmocnční), aby cenných l?ar::ru ... '0" POU~!~
s{,m nebo třetí zpúsobem v § 2, odst. 1 uved~mym , ?emuze mhl
jiného smyslu. nežli že běží ne toliko o zmocnem k vykonu hlasovacích práv, i1ýbrž též o zmocnění k podzás!avě, ne?~ť ].inak by
stačilo, kdyby zákon prostě pr~vil: ,,~bT ~enn}',ch pap~ru sam, nebo
třetí použil· k výkonu hlasovaClch pl:av v' Ze zvaKopodalce. ~ledel v,y;
loučiti právo k relombardu í u komlsne opatrenycl; paplru, vysvlta
jamě též z dúvodové zprávy k &~ 7 ~"v 8, k~~ se f.dUl:aznU]e (stl:. ~9);
že "podmínky, za kterých banker ~uze by tl oplavpen !'- nal~la~al1l
s cennými papíry, jež pl'evzal do uschovy :' s,ouvIslos.tl s p}ov.edenim pHkazu, anebo dokonce zproštěn zvlástn~ch povmno~tl tlmto
zákonem utožených, jsou z cel a ob dob n e formulovany Jako
v §§ 2 a 3".
,
K správnému pochopení tohoto zákonného mlsta cre?a u.v e.st1 ,
ŽD opakování obsahu §§ 2 a 3 v odst. 1, §§
~8 ne~elo. )l?t;ho
účelu než zdúrazníti, že vepHčině respektov~n~ vlastl1lctvI clz~ch
pHpírůbankéřem platí naprost? oshod~á právl1luprav~ bez _ rozdllu,
zda bankéř nabyl detencepapu'u z us~h?vy n.e~o zastavy a~eb?
z komise, a zda jde o papíry uschovane )ednothve anebo souhlnne.
'LV

?

,

'
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§ 29.

mezi nimi záleží v tom, že §§ 2 a 3 mají na zřeteli případy,
kdy zmoc11ovací prohlášení se týkají papírů skládaných
nebo již složených do úschovy resp. zástavy jednotlivé,
kdežto §§ 7 a 8 mají smysl ve příčině papírů komisně
v tuzemsku opatřovaných a papírů dávaných anebo již
daných do úschovy resp. zástavy souhrnné. Podle § 8,
odst. 2 věty třetí dep. zák., táž zmoc11ovaCÍ prohlášení
přichá;ejí v úvahu také pro cenné papíry komisně v cizině opatřené; v tomto případě se k oněm zmoc11ovacÍm
prohlášením všeobecné povahy přidružuje specíelní prohlášení, jímž se bankéř sprošťuje povinnosti u~ati adre~u
svého zahraničního dopisovatele (§ 8, odst. 2, veta druha).
Ve smyslu uvedených zákonných ustanovení sluší
rozeznávati tato zmoc11ovla cí (zprošťovací) prohlášení:
A. Zmocnění k souhrnné úschově (zástavě), jež zákon
opisuje v § 2 rčením: "Prohlášení ukladatele
nebo z á s t a v n í hod 1 u žní k aj jím ž seb a n k é ř
j a k o u s c h o vat e 1 (d e p o s i t á ř) ne b o zá s t a vn í
věř i tel z moc 11 u j e, aby cen n é pap í ryv ú s c h ov u n e b o z á s t a vou d a n é u 1 o žil a v e dIv pat rnosti podle ustanovení § 5, lit. b)", a v § .1.:
odst. 1, dikcí: " ... pro h 1 á š e ní, jím ž seb a n ker
zmocňuje, aby cenné papíry, jež .iest uschova ti pod 1 e u s t a no ven í § 5, o d st. 1, 1 it. a), u I 0žil a v e dIv pat r n o s tip odl e u s t a n o ven í § 5,
o d st. 1, 1 i t. b)".
.
v.v'
Toto zmocnění má tedy smysl Jednak ve pncme cenných papírů, jež bank~ř již jednot]-~'y.ě vuschov.al (do j,e~
notlivé zástavy vzal), Jednak ve pnclI~e cem~y?h ,paplru,
jež podle předpisů zákona mají do ]ednothve uschovy
(zástavy) přijíti (viz níže výklad pO,d ~ 33, II).
Zmocnění tohoto druhu poklada zakonza mene zavažné, a proto je připouští též jak~ p o y š e c ,h n é (v~z výš~
pod I, čís. 1), přihlédaje k tomu, ze vyhodne a nevyhodn~
stránky úschovy jednotlivé na jedné a úschovy souhrnne
na straně druhé se pro vlastníka cennýchpapírú v celku
vyrovnávají. 9 )
v

'v

,

- ----;;)Dův. zpráva na str. 12 hlíže praví: "Kdežto totiž individuelnÍ
ÚE'chova spíše vlastníl,a pojišťuje před zneužíváním jeho pr.áv ~ vlastnictví plynoucích, jest nehezpečnější 1(1'0 pod~tatu vlf1st,rnctvl, re~Jl'
pro jeho majetkovou integritu (na pr., hyl-ll u falltrnho bankel:e
určitý papír zpronevěí'en, i,est deponer~t o,~~ázán s nárokem na na~
hradu škody mezi ostatm ko~kursm v~rl,tele). Naop!lk souI;r~na
. úschova svádí sice k pi'eehodnemu zneuzl,tl usc.hoval}ych p~pl~~ a
tudíž k porušení práv z vlastnictví plynoucl,ch, l~c znaCl menSl rlslko
pro vlastnictví samo a tedy pro m~Jet,ko::a prava" dep?nep.tov,a, I}ebuf zpronevěra všech cenných papíru tehoz druhu Jest liste vzacnym
pHpadem:"
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Zpravidla klient vystaví bánkéíi zmocněni kl souhrnné
již při z3.!kládání depotu (t. j. při prvním složení
papírU, resp. při prvém udělení opatřovacího příklazu), a to
ohledtllě všech cenných papírů, jež bankéři přijdou na pod,
kladě jejich ohdHldního spojení do rukou, vyjímajíc ovšem
ony papÍl'y slo,soivat8lné, jichž slosování spadá do doby
trvání depotu.
Ti3Jková z,mocnění povšechného rázu budou na denním
pořádku, neboť souhrnná úschova bude jis,tě levnější aniž
by zhoiršo'vala p;rávní postavení klienta; VŽdyt', jak js:~e již
výše vyložiH,9a) má klient i při úschově souhrnné postavení
vlastníka, a tudíž i nárok na vyloučení papírů z bankéřova
jmění (konku:J:isní podstaty), a též jeho kvantitní vlrustnictví jelst chráněno f"tejně před svémocnÝIl"l záslahem hankéře, nebot' týž ani souhrnně uložen}Vch cenných paJpírů
nesmí dáti v podúschovu nebo podzástavuaneho z nich
vykonwti hlasowilCÍ pL1:'áva, leč se svolením vlaJstníka (aL1:'g.
cltace § 5, odst. 3, vztahujícího se i na lít. b) téhož paragrafu,
v § 7, odst. 1). Ostatek si třeba uvědomiti, že zmocnění k souhrnné úSichově nelosiV',obozuje bankéře od povinnosti provésti uloženi a zápis cenných pavírú do pěti dnů po jitch
převzetí resp. po jich dodání (§§ 3 a 8, odst. 1 a contr.) uložení se tu arciť pro:veide souhrnné a pa:píry se p~o
klienta zapíší bez údaje čísel do ,osobní knihy .souhrnných
úschov a se povedou v evidenci ve věcné knize takových
úschov (viz výše § 26 III) -, takže ani klientův právní
zájem na. urychleném vyjasnĚ'ní vlaistnic'kých poměrů tu
nedoznává újmy.
Do Itéhož právního postaNení, IQ němž právě byla ře,c,
přivádí klienta zmocnění k souhrnné úschově (zástavě)
cenných papírů, které u bankéře již jednotlivě us,chovány
jsou. Úschovný (zástavní) poměr pravidelný se tu ,arciť
nepromě11uje v takový poměr
souhrnný jíž tím lokamžikem, kdy klient bankéři na jeho přání \zmo,cnění k souhnnné úschově (záislta;vě) udělil, resp. ,okámžikem, kdy bankéř nabídnutí klienta k souhrnné úschově přijal, jak by
se .z obdoby § 959 obe,c. obc,. zákona mohlo usuzovlati, nýbirž
terprl've ve chvíli, kdy bankéř onoho zmocněnípoužH, tud':ÍJž
kdy cenné papíry, jichž zmocnění se týce, do osobní knihy
souhrnných ÚSdlO,V pro klienta zapsal (sr. výše §27 II C),
přirozeně dříve je vyloučiv z individuelního depotu a je
smísiv s ostatními souhrnně uloženými papíry.
Třeha zdůI1a,zniti, že bez platného zmocnění provedené
souhrnné ulo,žení cenných papírů, jež podlezáklOna ná,leúschově

9a )

19

v~z předešlo

po!zn. a dMe y)'klad 'Pod §§ 26 a 27.
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zeJl CLo ús,chovy jednotlivé, připadně za,kláldá ISik:utkovou
po,dstatu přečinu stíham:ého podle § 14.
(Příloha A. uvedená ve výkladu pod § 23. představuje
v21oJ.'cc ,zmocněni k souhrnnému uložení vY'daného ja!kpiJ:o
jednotlivý obchod, tak povšechně.)
B. Zmocnění k podzástavě se mťlže vztahovati jak na
c6I11llé papíry, jež bankéř dO' zástavy - ať jednotlivé, ať
souhrnné - již přev:la:l, tak na cenné papíry, jež zástavou
teprve převzíti má, jmenovitě v ,souvislosti s opatřova.cím
příkazem (jaků zástavu za nedoplatek opatřov,ací ceny).lO)
Rovněž toto zmůcnění zásadně může býti udělenO' zároveň jak ,pro stávající depot (jednotlivé i souhrnné), tlak
i pro jehO' pří;růs;Ť!ky, tedy j,ako p o, vše ch n é (§ 2, .odst. 2,
věta první); mají-li však Pllipíry přijíti do rukouzahramÍč
ního podzástavního věřitele, musí si bankéř dáti vystaviti
z moc n ě n í jed no tli v é (§ 2, odst. 2, věta druhá). Dále
může zmocnění k podzástavě -obsahovati souhlastO'Uko
fl podzastavením u určitého půdzástavníhO' věřitele. anebo
může zníti všeůbecně.
Zmocnění k podzástavě, vydané ve příčině cenných
papírů, které jsou v jed not 1 i v é m dep o t u nebo do
takového depotu nále.žejí, nezprošťuje ba:nkéře povinnůsti
míti tyto papíry řádně podle předpisu § 1, ůdst. 2, lit. b) zapsány a pečůvati, aby byly u podzástavního věřitele náležitě uloženy (arg. § 3, resp. § 8, odst. 1 a contr.); zejména
zákon jasně napovídá, že ze zápisu musí býti zřejmo,
u koho jsou papíry v .podzástavě (arg. § 1, odst. 2, lit. b):
"vyznačiti místo uložení"); z toho se podává, že takové
zmocnění samo o sobě neopravňuje hankéře k podzástavě
souhrnné anebo dokonce snad k podzástavě nepravidelné.H)
Stejné bankéř zmocněný k podzástavě papírů, které
jsou v s uhr n n é m dep otu, není prost povinnosti,
kterou mu co do uložení a zápisu ukládá předpis § 5,
odst. 1, lit. b) (arg. § 8, odst. 1 a contr.); tedy ani tu neopravňuje zmocnění. k podzástavě bankéře k tomu, aby
odevzdal papíry do podzástavy nepravidelné.
Z hořejších vývodů vyplývá důsledek, že bankéř zásadně smí smluviti s podzástavním věřitelem podzástavu
jedině takového druhu, jaká povaze zástavy odpovídá, t. j.
při zástavě jednotlivé podzástavu Jednotlivou, při zástavě
pak souhrnné podzástavu souhrnnou; k určení, jakého

°

10) Že rovněž na papírech v komisi opatl'ených jest vyloučeno
právo k relombardu podle § 454 obec. obč. zák., viz výše pozn. 8.
11) O pojmu z(tstavy nepravidelné se vykládá výše pod § 12.
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typU podzástava býti má -Zl' 'dl
..
k níž jest bankéř při pf dI! ~VI, a d?J~e při notifikaci,
věřiteli v tuzemsku podle e n a~aTll ~aplru Podzástavnímu
instrukce, jak má POdzásta~vní ~~~:e~n, a, sice v~. f?rmě
v ~aplry UIOZltl.
Nesmluvil-li k podza' stav v
"
e zmocneny
banke'v s kl'lent em Jmak,
smí arcit' dáti 'eho
"
do vÝše své pohledávky
J kt .paplry ,v podzastavu jen
zastavení za vyšší než P~~Od e;r o~ Phalnry mu ručí. Podvětší než klientem
v
,Tll
U , l,l0kud se týče ve
nakládáním, trestný:l~~~~en; l~l~e se JevÍ Pv~otiprávním
vodiv tím újmu na klient~
ep. za~.; pnpadně, při
hýti bankéř st'h'
;: v. ve vylucOvaclm právu může
I an za precm podle § 1"- P d t'
ustanovení spadá ard t' t' v
d
. ;:J. , o
az trestní
:platně projeveného klientoez po ~~stavem, prov~~ené bez
Jest trestno a sice . k
va sou asu, a hm S'Plse Ovšem
a § 355 uh. trest Zá~) o zfroneyera (~ 183 rak. trest. zák.
!ličehodlužen (t: zv .. či~~Ýc~,:,e~1 efe~)tu, na něž klient není
JSou stěžejním důvodem
:potu . Tyto trestní sankce
Podzástavního věřitele dhr~~:Yd o;p:av~dl:ňU.ie názor, že
tv~zení bankéře, aniž by pátr: :; ra ':lra~ spvoléhá-li na
pravem dává do zástavy ce~~ '!' a a ,v Ja,ke mlre mu tento
čené. 12 )
e paplry Jako "cizí" ozna-

'.r

V'

.

'Ý

v

v

v

'

v

C. Zmocnění, aby bankéř'
b
papírů (akcii) k výkonu hl sam, nhe o ~retz p.ouzzl
cenných
'
.
prav
tézv muze
o v
b 't'
V Yd ano
Jako
p'O vše ch n é asovaC1C
fR. 2
<)'
y 1
dají-li se však pwpírv k to~ ,,~dlst.~, ,:e~a první) ; rsklákové po,všechné zmocnění ' ~,~ "~c~- u ':v cI~lIle, nestačí tadati z m >O c n ě n í jed n .' t r l z, ~nker Sl musí tu vyžádcruhá).
-o
I ve ,airg. § 2, ods,t. 2, věta
v,

v.

v

v

, I k výkonu hlasovacích pTáv z
'
v
'
nych nebo zastavených ak "
, e s Uhl n n e us'chnva:pod~~adě platně vystavené~~ ~~oc~~k~ř přikročiti jen na
JS!l; JH;ak případně trestným odl ~m14(arg. §v 7~. odst. 1),
pravmho nakládání se svěř ~ . e - ; j , za precm proHO t
. k'
enyml paplry
,
om, Ja y vliv má zmocně 'k "
prav na bankéřovu povinn'O-s . ,m vyko~u, hlas'ovacích
péče 'O jejich řádné uložení ;l~~~~e~~; dotycnYCh p.apírů a
B. uvedeno; použije-li ted~b ~,~ ez, c;o bylo svrchu pod
práv papírů z jednotlivé ÚŠdl a.n er k, v~krOnu hlasro'vacíCh
[pokladna, u které a )Ír . ,',~YY' ;n?-'~l s~ vfh,raditi, že mu
kusy,13)
p I Y SIOZll, \ratlllldlVlduelně tytéž

h °

, D. P'odle § 12, odst. 1 ba n k '
P 1 r y, pře v za t é v ti. . h. e r m u s I cen II é P a--__
s c ov u nebo zás,ta vou
v

VI

ClS .•

.'

12) Viz výše výklad
d § ')
".
4.
po
. ~8, souvlsly s pozn. 10 a tamže odst 4
1~

19.

Sr. dův. zprávu na str. 15, pod čís. 2.

.
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pod 1 e § 1, odst. 2 a § 5, odst. 3 - tedy v úschovu res'p.
zástavu j,ak jednotlivou, tak souhrnnou - u 10 žit i ve
s v é t uz em s k é pro v ,o z o vně.
Tato zásada, vyjadřující myšlénku, že hankéři jest zakázáno předati ji,némuprávnímu subjektu (obyčejině jinému banikéři) nebo vliastní z'ahraniční pohočce ) detenci papírů, jež jsou vl3!stnictvím klientely, připouští
výjimky,
je-li u!:ožení jinde než v jeho tuz.emeké pl~ovozovně odúvodněll!o nutnou potřehou ("nouzí": § 965 obec. obč. zák.)
anebo vů'lí: klienta.
Svůj souhlas s uložením cenných papírů jinde než v tuzemské lJl'OVOzovněbankéřově musí klient, který není b3!n~
kéřem, záSHdně pl"ojeviti v přísné formě předepslamé v §§
2 a 7 (arg. cita,ce těchto paragrafů v § 12, odst. 1), tedy musí
jej uděliti výslovně 'a .od ostatních obchodníchpodminek
odděleně na zvláštní, řá,dně podepsané listině, která v pří
padě, že jde o ulrOlžení v cizině, smí platně býti vystavena
dokonce jeln pl~ jednotlivý obchod (§ 2, odst. 2, věta druhá);
jen zcela výjimečně se takrový souhlas s ul'ožením cenných
papírů v cizině předpokládá, a tudíž potřeba jeho projevu
odpadá, jestliže z rOkrOlností případu nebo z prohlášení kUentolva jasně na je'vo vychází, že příkaz opatřiti tyto papíry
měl býti prov,ede:n v cizině a k jeho pro1vedení v cizině též
skutečně došIlo (§ 8, odst. 2 ve spo'jení s § 12, odst. 1).
Z těchtrO' vývodů by důskdně vyplýval pož,adavek, že
i bankéř platně zmo,cněný k podzástavě anebo k výlmnu
hla.sov'acíchpráv nesmí rdo,tyoných cenných papírů podzástavnímu vHiteli r0sp. pokladně k deposici akcií určené
vyda'ti, leč by ohdrželod klienta další řfi,dné zmocnění, aby
je směl uložiti jinde než ve vllastní tuzemské provozo,vně.
Pro názor všalk,že v těchto přÍ'pa,dech není takové, p1'10 obchod tíživé kumuliac,e zmOrcňov,ruc1ch p1'1ohlášenÍ třeba, mluví
úv'aha,že podzástava eenných papírů vždy (arg. §§ 451 a
454 obec. 'Obč. zák.), výkon hlasovacích práv pak obyčejně,
vede ke změně mÍJsta uložení, a že tudíž zmocnění k u}oženÍ
papírů jinde než v bwnkéřově tuzemské provolzrOvně jest
v souhlasu s podzástavou reStp. ,s výk,onem hlasovacích práv
již ohsažeino. 15 )
Napro'ti tomu dlužno hájiti náz'Or, že předpis ~ 2, odst.
2, věty druhé, který nepřipouští, aby klientův iSrOuhlas s uložením papírů v cizině směl býti platně udělen povšechně
(viz výše pod I, čís. 1), má prOdlstatný význam po té stránce,
jaké náležitolsti musí míti 'z m: oe n ě n í k plOd z á s t la v ě
dtO. ciziny resp. zmo,cněnÍ k výkonu hlasov ac Í ch p r á v ;z a k ci í, je-li nu t n a jej i ,c h dep o-

s i c e v c i Z i ně; Z toho následuje, že taková zmocnem
1 ze pIa t n ě vyd a t i jen "p r o j e d 'll o t I i v Ý 10 bchod",
T0nto náziOJ.' lze 'Opříti jedlnak 'O s:lovné znění § 2,
'Odst. 2, věty druhé - užívá se tu obratu "uloiŽeny v cizině" a nik'oliv "uschovány v cizině", tudíž zákon má
zřejmě na zřeteli případy umístění papír-ú v cizině z jakéhokoliv právního dův,odu a nikoli pouze z ús,chovy, čili
nej,de tu toEko o úpravu podúschovy v právně-technickém
slova IsmysJ.u -, jednak o úvahu, že není ro,zumn.ého dů
vodu, aby vlastník cenných pa,pírú byl účimn,ěji chráněn
při pr'oslté podúsichově, než při podzástavě anebo při cizím
vý1konu hlas,ov:adch práv z vlastních papírů.
Toto pojetí smyslu předpisů § 2, odst. 1 a 2, a ~ 7, odst.
1, p,okurd se týklaji případů uLoženi cennÝ1ch papírů "jinde
než v bank.éřově tuz,emské provozovně", jsme již ve výkladu o náležit.ostech a právních dúsledcích zmolcn,ěnÍ
k pod,zfi,stavě ,a zmo·cnění li výkonu hlrustOvacích ;práv
<.lplatnili (viz svrchu B. a c.); zbývá nám pojednati j.eště
tO dalším, již výše jen zběžně dotčeném případu, na nějž
se cit. paragrafy vztahují, totiž o zmocněni k podúschově.
Podle těchto předpisů může hýti zmocnění ,k podúschově uděleno též p o vše c h ně (viz výše pod I, čís. 1);
zp!ra!vidla pak olp:l'avňuje bankéře, aby dal zmocnitelovy
papiry do podús,cihovy v tuzem;sku komukoliv, leč hy
zimocnění znělo na určité podúslchovné mí.sto (na př. nra:
P:t~ažskou ,súčtoWlJCÍ banku); má-li však dojíti k podúsichově
v cizině. - sem spradá i uložení v zahraniční pobočce takto
zmocněnéhrO banlkéře - , má zmocnění k pod úschově platnost jen ,tehdy, vydá-lise "p roj e dno tli v Ý ob c ho <1".
Prakticky neijčastějšimi a nejvýznamnějšími budiou
případy, kdy s,e bankéř dá po,všechnězmocniti, aby směl
papíry v komisi 'orpatřené ponechati v ús,chově u třetího
Simluvníka (bankéře, od něhož papíry koupil),16) pokud .se
týče u komisního substituta (bankéře, jemuž prorvedeni
opatřo,yadho příkiazupředal).J7)
.
Třeba uvážiti, že k uložerní klient,ových papíTů jinde
než v bankéřově tuzlemské provozovně (Ispecielně k podús:cho,:ě)18) ;di(}chází též v přípaldech, kdy bankéř, předávaje
khentuv zCIzovací - hLavně prodejní - příklét'z jinému bankéři >~. pr,olvedenÍ, soruča,sně mu zašI€ papíry, jichž příkaz
Se tyce; z toho se nutně podává, že 'St ub 'S tít u c e p ř i
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14

H) Týž pramen, str. 14 a 15, pod
1ň)

Sr. dúv. zprávu na str. 15, pod

čÍs. či.
čÍs. 4.

16) Viz výše výklad pod § 18.
17) Viz výše § 19, III.

18) Arg. rozh. nejv. soudu ze dne 31. srpna 1880, citované v pOZl1.
100 k § 19 tohoto spisu.
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iz O va e í ko m i s i, spojená s vydáním papírů komisnímu suhstitutolvi, j eg t pří p u s t n a je n t e h d y,
m á-l j b a n k é ř P <O r ue e o d k 1 i e n t a z m o e n ě n í
kp od ú.s ch o v ě; zmo·cněnÍ tu mťlže býti povšecllné,
oldesíla,jí-li se p,apiry do tuzemské substitutovy provowvny,ale mlusí býti vystaveno pro jednotlivý obchúd,
mají-li pa[liry odejíti m hranice, byť by jen dú bankéřovy
zahrarničnÍ p:ro,volzo,vny.19)
Zmo,enění k podús,chově bez rozdílu, zda v tuze~lsku, či v cizině má na bankéřovu pov-innOlst vésti
dotyčné papíry v evidenci a pečovati 'O jich náležité uloženi tytéž účinky, jako zmocnrěrní k podzástavě a zmocněni
k 'výkonu hlHsovacích práv. Podobně i bankéř zmocněný
k podúschově osvědč,! péči 'O řádné ulo,žení papírů u pod.uschovatele příslušnf'mi instrukcemi, jež mu zpravi,dia
udělí při notifikaci, kterou pl'i podúschově v tuzemsku
musí provésti (§ 9), pokud se ovšem takové instrukce nepodávají již ze všeobecných směrnic sjecLnamých při navázání obchodního spojení s podusehovatelem (viz výše pod I,
posl. odst.).
Co .dlO účinků zmo,cnění k podús.chnvě .po stránce 'soukromo1právní, obmlášť třeba z,dúrazniti, že - nedlOšlo-li
k jin,arké úmluvě - není ani takto zmocněný bankéř· prost
povinno1sti opatrovaM i nadále cenné papíry, které dal do
podús,chovy, a t,edy dorzfrati, 'zda poduschovatel úschovu
řádně provádí, a pečovati o to, aby vrácení p,apÍrů klientovi tylo kdykr:limožnÝlll, jak t,oho usta,nov,ení § 962 'Obec;
obč. zák.. žádá; řečené zmocnění má na ,slOlukromoprávm
l'učenÍ bankéře tolikc ten vliv, že hc zp[l.~ošťuje závazn'Ůsti
k náhra;dě šk'Ů,dy Dřivo,děné zaviněnou náhodou (caisíUs
mixtus), nemění vša:k iničeho na jeho ručení za vinu ve
volbě podus:chovatelovy olsoby.19a)
(V 'přílolZC B, re'prrodukované ve výklad II pod § 23,
podpředvedli jsme vzorec povšechného zmocnění k
(Pražské súčtiO;V8.iGÍ
ús'chově u určitého podus chovatele
baJnky).)
E. Prohlášeni zprošťující bankéře povinnosti oznámiti
zahraničního
dopisovatele,
u něh o ž v c i z i ně k 0rL C

19j Od těchto případů, kdy dochází k předání prodejn~l~o příkazu

a papíru komisnímu substitutovi, dlužno rozlišovati ony pnpady, kdy
vstoupiv do klientova prodejního pi'íkazu jako, sa,mokupitel,
provádí úhradní prodej a při tom odesílá papíry kupltell; v te~ht~
pOSléz zmíněných prípadech bankéř nabyl samov~tupem ~1~stmctvI
cenných papírů, pročež k jejich <:deslá~í n~potí>eb1fJ.e zn;tocnem}5 po~
úschově a též samozřejmě nem povmovan notIflkacl (sr. vyse vyklad pod § 28, souvislý, s pozn. 5a' 6).
i9a) Sr. svrchu výklad pod § 4, souvislý s poznámkou 10 a 11.
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m i sně O pat ř e'll é pap í ryj s o u u 10 žen y, j es, t
p I a t 'll é,8 tal ,o-li se z p ů s ob e m pře d. ep s a ný m
. v§ 2 (§ 8, odslt. 2, věta druhá).
Z takt;o nejasného určení. jaké náležitolsti má toto
zprošťovaCí prohlášení vykazovati, předem nepOChybně
plyne že vydává-li je bankéř, může tak platně učiniti
i zcel~ bezfO:l.'málně, povše,chně i p,ro jednotlivý ,obcihod
(.arg. § 2, odst. 3). Rovněž jes.t nesporno, že zminěné prohlášení musí býti teltdy řádně podepsáno ,a; vydáno výsl'Ovně a od ostatních obchodních podmínek oddělene na
;,lvláštnÍ listině, vydává-li je osoba, která není bankéřem;
pochybným však zůstává, smí-li zníti povšechně (§ 2, odlst,
1), amebo je-li třeba, aby bylo vydáno toliko p:nD jedn,otlivý
obchod (§ 2, odst. 2, věta druhá). Jsme-li mínění, .že p r oh 1 á š e n i, jím ž seb a n k é ř n e han k é ře m :z p ;1.' 0~, ť u j e plOV i n n o s t i s děl i t i
mís t o z a h r ,a II i č
ní h I) u 110 žen í v cizině opaU'ených ,cennýCh papíru,
1 z e p I a t n ě vyd a t i jen "p r o j e dno tli v Ý :O bch od", 1112Jn1je pro ně ten důvod, že tu běží o případ uložení cenných papírů v cizině, jejž řeší § 2, adlst. 2, věta
druhá , a nikoli v odst. 1 tého,ž paragrafu ..
Zmíněné z,pr'Ošťova.cí prohlášení nemá vlivu na ba~n
kéřovu povinnost evidence a péče o náležité uložení d,otyčných cenných pa,pÍrů již z toho důvodu, že tat'O povinnost bankéři nastává a;ž po přene's,ení tě,cht:o papírů do tut;emsrka (§ 8, od,st. 2, věta třetí).
F. Konečně podle zákona přichází v úvahu zmocňo
vací prohlášení k libovolnému nakládání s cennými papíry
převzatými v ús,chovu nebo zá,stavou (§ 3), pokud .se týče
s pa,píry o!patřenými z ppovedení příkazu (§ 8, odst. 1).
Vzhledem; kproniktavým právním účinkům, jež ,toto
zmocnění má na právní postavení zmocnite1e k cenným
papírům v z.ápěti, věnuje ,se výkladu
předpi.sů zvláštní
sltať (viz násl. § 30).
III.

Odvolatelnost zmocňovacího (zprošťovacího) prohlášení;
jeho vzdání se bankéřem.
P:oldle vý!slo!vnéh.o ustanovení § 2, odst. 2, větYPJ.'Vlní
d'ep. zák., jes.t "P o. vše ch ně". t. j. nikoliv pouz,e pr,o jednotlivý 'Obch'Ůd, u děl e II é z m .o c n ě ní k !souhrnné
úschově, kpodús,chově, k podzástavě a :Ji výkonu hlalso~
vadch práv kdy k o I i v !O d vol a tel n é; jeho ,odv-olatelHost llGlmúž·e býti pirávním jednáním ani vylolUčena,ani ob-

296

297

§ 29.

§ 29.

meizena. P:roto ZJIDOcnitel (banké:ř i nebankéřPO) p:řes to, že
se práva takové své prohlášení odvol<a,ti vůbec vzdal, anebo
přes t.o, že přistoupil na určité podmínky resp. výhrady
bankéřem diktované, neztrácí možnosti zabrániti tomu,
aby bankéř jeh'O zmocnění na. pří š t ě používaL
PravÍ:...'lle, že odvolání zmoct1ovaJCÍho pJ:1ohlášení vylučuje, aby ho bankéř "napříště" používal, chtějíc,e n&značiti, že usta,noivení cit. § 2, odst. 2, věty první, nemůže míti
jiného .sa.nyslu, nežli že odvolání PŮS:dbí ex nunc, coz znamená, že po jeho projevu nemá zmocnění platnosti p:1'o
příští obchody vůbec a pro. minulé obchody potud, pokud
JlIO bankéř ještě nepoužil; ,naopak tedy klient nemůže z cit.
předpisu odvolz,Ú'v&ti nárok, že bankéř jest povinen navrátiti vše v předešlý sta,v, jaký by tu byl, kdyby ke zmo·cnění
vůbec nebylo. <do'šlG (na př. papíry již souhrnně uložené
USl chovati jedJnotHvě, neho. papíry již v podzástavě resp.
v podúschově jsoucí odebrati zástavnímu věřiteli resp.
plOduscho,vHteli ,a dion1ca ulo'žiti); z p.ovahy věci plyne, že
bylo-Uzmocnení k výkonu hlasovacích práv již použito,
jest možno,s,t re'st~tuce in integrum vúbec vyloučena. zl )
Pr'O 'Odv'Olání povše,chného zmocnem není zvláštní
f.Oll'mR. .předepsána, platí tedy pro ně všeobecné p:řeldpisy
ozpúsobu pmjevu vúle (§ 863 obec. obč. zák., čl. 317, § 311
d násLobch. zák.).
. Ji n tO u jest 'O t á z k a, 1 z e-1 i z nl 'O c ň o v a cíp r ohl á š e ní, "p r 'O jed not 1 i v Ý 'O b ch 'O d" v y tl a :rl é,
ÚČ i n <ll ě o d vola t í, d'O k u d h o b a n k é:ř j e š t ě n eP'O U ž i 1. 22 )

P:ředpis § 2, odst. 2, věty první dep. zák. k t>O[ffiU nepodává žádoucího vysvětleni, poněvadž z něho ,se toliko íPOdává, že pJ.'o jednotlivý obchod vydlané zmocnění k souhrnné úschově, Ji tuzemské podúscho.vě, k podzásrtaNě a
k výkonu hlasovacíeh práv, není kdykoliv odv.olatelné,
aniž by se dalo vyv.oditi, zda a z,a j,a;kých p:ředípokl.aidú takové zmo.cnění odvolatelným jest; § 3 pak pro.,stě určuje,
že na zmocnění k libovolnému nakládání se us;tanovení
§§ 1 a 2 nevztahují, z čehož nutně následuje, že pro ně neplatí ani cit. výjimečné ustanovení § 2, odst. 2, věty p!r'vrnL23)
P:ři řešení nrudhozené otázky nelze se dále dOiVo,lávat.i
us,t,anovení § 1020 obec. zák., přiznávajícího zmJo'cniteli
právo plnou moc (přikaiZ) kdykoliv ,odvolati, neboť, ač depOltní zákon dús,ledně mluví o "zmocňovacích" prohláseních, nevyvo,lává žádné z oněch pirohlášení· poměr, na
nějž by se mohlo ustanovení platných pro zmocň.oiVací
smlouvu piOužíti: zmo.cnění k ,slO11hrnné ús,chově totiž čelí
k za.loženÍ úschovy s<Ollhrnné resp. k proměně normální
úschovy pravide,lné v :řečenou odrúdu uschovaJCÍ smlouvy,
zmocnění pak k liboiVolnému nakládání vede k úschově
nepJ.'a.videlné, resp. k p,roměně prav1delné ÚS1ChOiVy no.1'má,lní, pokud se týče úschovy .souhrnné, v ÚSCThOíVU ne'pravtdelnou; rovněž ani zmocnění k pod,ú.s.chově 24 ) nebo
kpodzás!tavě neodůvodt111je použití cit. § 1020, poněvadž
prve Zmíněné zmo.cnění se pOhybuje v rámci us,chovací
smlouvy (sr. § 965, věta druhá obec.obč. zák.), druhé pa:k
připouští
nejvý~
podrpůrné
použití zákonných zásad
o pújčce,25) kt,e;ré zásadně liJbovolné výpo,vědi smluvního
poměru neuznávají (srv. § 976 cit. zák.); konečně ani zmocnění k výklOnu hlas,ovaeích práv nevede k poměru zmolcňo
vadmu resp. ke sU1Íšené smlouvě,2Il) na kterou by bylo lze
podpůrně použíti §§ 1002-1044 obec. obč. zák., neboť z.de
nejde 'O výkon hlasovacích práv jménem kliento,v~m (sn.
§1002 cit. zák.), nýbrž jménem a ve prospěch banké:ře

20) Pl'edpis §2, odst. 2, věty první platí i ve prospěch zmocnitele,
kter:)' jest bankéi'em, poněvadž mezi nebankéřem a bankéřem neľozlišll]e; z násled. odst. 3 nelze" opaku vyvozovati, poněvadž smluvní
nevylučitelnost, resp. neobmezHelnost odvolání zmocňovacího prohlášení nenl "náležitostí'\
2i) Zákon jest dalek toho brániti bankél'i, aby z odvolání povšechného zmocnění nevyvodil dllsledků, jež se pro něho podávají ze
smluvní volnosti, jíž se zákonzás,a-dně nedotJmul (,Sir. úv,odní text této
stati); proto na př. sotva lze ve zlé vykládati bankéři, který není
k Vedeni individuelních depotů zařízen, odmítne-li príjem dalších
p:l'Írůstků depotu klienta, odvolavšího povšechné zmocnění k souhrnné
úschově.
kladně zodpovídají ve pří
uvedených v § 2 téhož zákona a shledávají důvod k tomu
ve zvláštním účelu § 1 cit. zák., "vyjasniti totiž vlastnické poměry
v každé době a v každém stadiu obchodního styku" (viz Riesser,str.
2(\ a 48). Nepokládáme-li pi'ípustným aplikovati beze všeho tento názor též na zmocňovací prohlášení podle našeho de potního zákona,
jest toho důvodem zcela výjimečné ustanovení § 2, odst. 2, věty 1,
jež by bylo zcela zbytečn:;Tm, kdyby v intencích zákonodárcových
bylo, aby pro ona prohlášení neplatily všeobecné zásady o závaznosti
projevu smluvní vůle (sr. též posl. .odst. dův. zprávy k §§ 2 až 4).

22) Komentátoh k BDGu tuto otázku

čině zmocnění

23) Při tomto v)'kladu se specielně neobíráme pi'edpisy § 7, odst.
1, a § 8, odst. 1 vzhledem k totožnosti jejich obsahu s §§ 2 a -3 (sr. v)rše
pozn. 8).
d) Mimo naši úvahu padají arciť případy, pod depotnÍ zákon
nespadající, kdy totiž klient přikáže bankéři, aby dosud u sebe uschované papíry jinde složil, při čemž smluvním stranám jde o zrušeni
dosavadního uschovacího poměru ve příčině cenných papírů, jichž
takový příkaz se týče; zde pak ovšem neběží o "zmocnění k podúschově", nýbrž o phkaz v právně-technickém slova smyslu, pro nějž
arciť se lze § 1020 obec. obč. zák. dovolávati.
25) Oporou pro takovou klasifikaci poměru vyvolaného zmocně
ním k podzástavě jest nám řada judikátů otištěných k § 971 obec.
obč. zák. Scheyova vydání z roku 1916, jež pojímají přenechání cenných papírů k zástavě jako půjčku.
26) Sr. výše 130m. :) k § 2.
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§ 30.

§ 29.

reslp. třetího, jemuž bankéř výkon přenechal; přepustil-li
klient bankéři toto oprávnění bezplatně, vpmYdě tu běží
o poměr půjčko.vý, jinak o smluyní poměr innomináini,
exisiujkí vedle hla:Vlll.ího poměru uschovacího re:s1p. zástavlního.
Rov;něž mimo úvahu padá ustanovení § 959 obec. obč.
zák. - mohlo by míti praktický význam v připrudech, kdy
klient sám bankéři nabíd.ne nepravidelnou úschovu neho
výkon hlalsovacích práv,at.p., poněv.adž cit. par,agraf
nemá významu pLro otázku, zda ukladatel smí takovou nabídku odv'Olati př,ed tím, než ji uschovatel přijal anebo ji
použij, nýbrž pouze stanoví, kter)'m okamžikem přechází
nebezpečí při pJloměn,ě úschovy v zápůjčku, případně
v půjčkU. 27 )
Spíše jest tu 'na m1stěpřihlédnouti k všeobecným zásadám 'O závaznorsti pr.ojevu smluvní vůle (§§ 861-864 'Ohec.
obč. zák., reslp. čl. 318-323 a §§ 314--320 obch. zák.),28) a
tedy mmati za pravidl,o, že v y s t a v Í-l i pIa t ně k 1 i e u t
ba u k é ř i n a jeh 'o· p >O 'ž á d án í n ě k t e r é z e z m í n ě
n Ý c hz m <O c 11 o v a c í c h pro h 1 á š e n í "p r o .i e d n 0tlivý obchod", jest jím vázán a nemůže je
jed n o str a n n ě vz í t i o d vol á ním z pět, byť b y
ba n k é ř vy ž ád ,a lil é hlO Z m:o: c II ě ní je š tě ne p ou ž i 1; vy še 1-1 i II la ,o p a k p 'O pud k e z moc 11 o v ac í ID u, p r :o h 1 á še n ío d k 1 i e u t :a, v y p 1 fl v á z ř e, č eu Ý c h z ás a d, ž e k 1 i e in t u e m ů ž e 'o' d s v é hop r ohlášení jednlOstranně ustoupiti před uply<ll u tím I h ů t y, k t e r 10 u ,p 'l' 10 při je t í
s v é hop r ohl á š e n í s á m ,s ta n 10 v i 1 r es p. k.t er O' u z á k o n
'P <O d pŮLI.' n ě u r č u j e, tím m én ě o vše m j e m ů ž c
odvolati po té, když bankéř je přijal; za před
pokladů v § 864 'Olbe,c. obč. zák. 29 ) sta/nDivených, může o;všem
ba'nkéř přijmoluti klientovo zmocnění též y té pf'osté formě,
ž·e ho použij:e.
Táž pravidlra ovšem dlužno uplatniti též při řešení
opačné otázky, z d ,a to tiž je ,s t
bla II k é ř i vol n o
v zdá t i s c z moc n ě n í, jež m u k l i e n t u děl i 1 IP o
r {) z l i m u §§ 2, 3, 7 a 8 dep. zák.; b a II k é ř t e d y z á s a díll ě ne smí jed n o str a n n ě u p u s t i t i o d p 'l' o v ede ill í z ID 10 c 11 o ya c i h o' p r:() h 1 á š e n t, jež IP ř i j ia 1,
27) Viz svrchu výklad pod § 2, lit. a) a pozn. 1 k § G.
28) Tyto zásady se obšírně vykládají svrchu pod § 17.
29) § 864 obec.· obč. zák. (ve .znění § 84 nov. III.) stanoví: "Jestliže podle povahy jednání nebo zvyklostí obchodních nelze očekávati
výslovného přijetí nabídky, jest smlouva skutkem, když ten, komu
nabídka svědčí, se podle ní zachoval ve lhůtě k tomu určené nebo
okolnostem přiměř'enó,"
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r e 's p. n ,a s vou ž á d <O s-t o b drž e 1, fa výjimky z této
zásady jsou připuštěny podle povahy příp'adu, zejména,
nemá-li klient právního zájmu na tom, aby bankéř zmoc~
nění použil (jako na př., aby vykonal bezplatně mu pře
nechaná hlalsov:ací p'l'áva).

§ 30.

o

zmocněni

k libovolnému. nakládání,
I.

Náležitosti. Bankéř může býti uklad,a:telem, zástavcem
nebo přikazatelem zmocněn, aby s cennými papíry, převza
tými do úschoivy nebo zástavou anebo :opatřenými z provedení příílmzu, "libovolně nakládal" (§§ 3 !a 8, ,odst. 1.).
Ba II k é ř smí zmo,cniti bankéře k libovolnému nakládání jakýrmklOIiv způsobem, jimž lze podle všeobecnýc~
zásad právních platně projeviti vůli - tedy netoliko pl··
semně pOispolu s ostatními obchodními podmínk1ami, nýbrž
i ústně a dokonce i mlčky (konkludentním činem) 1) - , a
to jak. pro jednotlivý obchod, tak i povšec1:mě (arg. § 3,
věta druhá a § 8, odst. 1).
Ne ní-li v š a k u k 1 ,a dat e 1, z á:s t a v c e r e s p.
IP ř i ka z a tel b a n k éře m ve ,sm. § 10, je·st t·ak:ové zmo.cnění pouze tehdy právně platné, bylo-li řádně podepsáno a
vydáno vý,slovrně a od 'ostat'llÍch obchodních podmínek odděleně na zvláštní Usttně; aby zachována byla náležitost
"výslovného" zmo·cnění, musí arciť zmocňovací fOl''11Nlle
ohsah,ovati s:lo;v:a "libovolné nakládání".2) Kromě toho,
má-li býti v těchto případech zmocnění platným, .smí být~
vystaveJl:(" toliko "pr (I jed not I i v Ý ob ch:o d", t. j. sml
se vztahovati jedině na cen'llé papíry, jež se právěukládrají
nebo zastavují, resp. jež již do určitého, d.eportu (jednotlivého
nebo souhrnného) jsou vloženy, anebo jež:se k určitému
příkazu mají ,olpatřiti (viz jako vzorec přílohu C. uvedenou
ve výkladu pod § 23).
Zmocnění k libovolnému nakládání, vydané pro jedino·tlivý obchod, bude nejčastějším v případech k'omise nákupní, kdy klient nedá bank~ti plné :Jhrady n~kupn~ceny;
Za takových ok'olno,sU banker zpravldl,a odmltne prevzetl
1) Viz svrchu výklad pod § 29 I, čís. 2.
2) Dův. zpráva, str. 15.
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§ 31J.

přík<a:zu, k<dyž ho př-lkazatel nezmo\:ní k libovolnému nakládání s papíry, jež k tomutD příkazu se mají opatřiti;
obchodní slušnost však žádá, aby >si bankéř vyhradil 1 i b Dv'Olné nakládání jen až d,o'plného zaplacení
k up n í c e>ll y, a tak se pod touto podmínkou podv>olil
povinnostem, jež mu depotní zákon jako uschovateli cenných papírů ukládá (D právních dúsledcích takové výhrady
viz § 34 II).

II.

Právní účinky. Právních následků, jež zmocnění k libovolnému nakládání vyvolává, zákon výslovně neurčuje,
vytýkaje pouze, že na případy, v nichž bankéř byl ukladatelem nebo zástavcem takto zmDcněn, se ustanovení ~§ 1 a 2
nevztahují (§ 3), v oněch pak případech, ve kterých takové
zmocnění vydal přikazatel, že nemají platnosti ustanovení
§§ 5-7 (§ 8, odst. 1).
a) Právní účinky zmocněni podle § 3.
Z takto vytčených právních účinků zmocměnÍ k libovolnému nakládání, vydaného ukladatelem nebo zástavcem, se podává, že bankéř nemusí cenné papíry, jichž
zmocnění se týče, míti uloženy odděleně od zásob jak
vlastních, tak zásob osob třetích, resp. při souhrnné
úschově je míti uloženy alespoň odděleně od svých
vlastních zásob, čili naopak, že smí je s vlastními zásobami
smísiti; dále nepotřebuje takto zmocněný bankéř míti dotyčné papíry zapsány v předepsané obchodní knize (v t. zv.
knize jednotlivých úschov)3) a konečně smí ony papíry
kdekoliv uložiti, dáti je v podzástavu a vykonati z nich
hlasDvací práva, aniž by měl potřebí nějakého kli!;mtova
zmocnění. Bankéři, zmocněnému k libovolnému nakládání,
se tudíž otevírá možnost nabýti k dotčeným papírům práv{lího panství, k jehož obsahu zásadně náleží jakékoliv ko'nánÍ, jakékoliv nakláidání s věcÍ, čili nabýti vlastnictví
oněch paipírů. 4)
naznačená
i"ečeno, aby bankéř

možnost stala se skutkem, či p:fjolsltě
se stal vlastníkem cenných papírů,
s nimiž podle platného zmocnění smí libovolně nakládati,
nestačí podle všeobecných zásad o nabytí vlastnictví srovnalá vůle stran, zde projevená udělením a přijetím
zmocnění k libov,olnému nakládání - , nýbrž k DbaipolAby

3) Viz svrchu § 26 II a III.
4) Sr. Tilsch - Obč. právo, str. 83; sr. též Schey, str. 352.
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némusouJhlasu musí je~'tě phstoupiti uchopovací čin,
který ph papÍlrech již deponovaných záleží ve vynětí jich
z klientov,a depotu (příp. souhrnného) a jích Sffiisení
s vlastními zásobami balnkéř.ovými. 5 )
Současně s přechodem vlastnictví s ukladatele l~a
!lankéře uskutečňuje se proměna, dosavadního úS1chovného
poměru normálního pravidelného, pokud se týče souhrnného, v úschovný poměr nepravidelný se všemi jeho dů
sledky, jež jsw--\e podrobně svrchu vyložili pod § 6, leč by se
úmysl stran nesl k založení jinéh.o smluvního poměru, na
př. zápůjčky cenných pa.pírú, atp.; podobně přechod vlalstniotví, USkutečněný na základě zmocnění, vydlanéh.o ve
příčině zastavených cenných papírů, proměňuje zásta;vní
poměr pravidelný, resp. souhrnný, v zástavu nepravidelnou, o jejíž důsledcích na právní postavení zástavce jsme
pojednali výše pod § 12. 6 )
: Bankéř, jsa v obou přfpadech toliko dlužníkem nepravidelně uschovaných resp. zastavených nebo vypůjče
ných papírú, má co do vedení knih toliko povinnost, uloženou všeolbe1cným předpisem čl. 28 resp. § 25 .obch. zák.,
které dostatečně vyhoví tím, že prostě uzná klienta za
tyto papíry na t. zv. účtě kusů;~) další vedení dotyčných
papírů v patrnosti v depotních knihách nemá dúvo~u,
a i bez příslušného storna stává se zápis v osobní kmze
souhrnných úschov neplatným. S )
Poněvadž pak tu více nejde o úschovu (zástavu) pravidelnou, pokud se týče souhrnnou, přirozeně odpadá též
pro bankéře povinnost notifikačnÍ ve smyslu § 9 dep. zák.
b) Právní účinky zmocnění podle § 8, odst. 1.
Kdežto zmocnění k libovolnému nakládání, udMené
podle § 3, vede k přechodu vla1stnictví cenných pa;PÍ:rú
s ukladatele resp. zástavce na bankéře, má takové zmocnění, vydané přikazatelem podle § 8, odst. 1, pro bankéře
ten význam, že mu zachovává vlastnictví na opatřených
cenných papírech, zprošťujíc ho smluvní 9 ) i depotním zá[,) Sr. Hiesser, stl'. 50.
6) Viz dův. zpráVU na str. 15.
7) Na účtě kusů docházejí, na straně .kreditní výrazu i ostatní
bankéřovy závazky v cenných papíreCh, kdežto na straně debetní se
Iledou v patrnosti takové jeho pohledávky; vede-li se tento účet jako
jednostranný, rozeznávají se l'ečené závazky a pohledávky různou
barvou inkoustu. Sr. nejvýš instruktivní článek ing. Bocka: "Das
Stiickekonto", otištěný na str. 860-862 týdeníku "Die Wirtschaft" (číslo
vyšlé dne 21. února 1925); ohledně téhož účtu viz též pozn. 4 a) k § 6,
dále pozn. 6 k § 12 a výklad pod § 28 III, po pozn. 19.
8) Sr. svrchu výklad pod § 27, souvislý s pozn. 20.
.
9) Viz výše § 19 vn.

302

§ 31.

kfnerr: ul~žeI?-é p'Ovinnosti, převésti napřikazatele jejich
v astmctyl ?- Je pro něho vzíti do normální pravidelné (resp
~ou§~111ine) us<ch~,vy; te.nto důsledek vyplývá z cit.§§ 5 a 6
lib : IOtd~St. 1. ~usta:v'aJ~. vlastníkem a tedy moha s' P1llPÍiry
'Ovolne v~aklada~l, pnrozeněnení bankéř 'Odkázán
8o~las
prlk'a.zatc.luv - jak tůho § 7 'Odst 1 J'l'na lr
~a
dUJe - ch l'
t
ll\. vyzar
,
"~ ,c,e1. opa rene cenné papíry ul'Ožiti J'inde
v
~ve tli'zemslr '
nez ve
"" T '
, ll\.e prov'?z,o,v~e nebo Je zastaviti resp.plOidzasrtaVl 1 an~~o vykonatI z nIch plynoucí hlas'Ovácí práva
~vu~, z kom~sní smlouvy plynůucí závazek k vydání
~pat~enyc~ ce~nycJ; papírů 'p~!k~zateli, nemusí vésti jinak
Jy~~.lde~c~" nez zpusobem, JeJz Jsme právě pod lit a) vyOZl ,I; s aCl, tudíž, jestliže pouze uzná klienta za o~atřené
paplry na učtě kusů.
1 Zmoc,ně:r: í k lib?~.olné~u nakládání, udělené přikaza
te em, ma. dale z:: ucmek, ze bankéř jest při předání ří
kaz,: doyp~s~)Vyateh (komisnímu sUbstitutovi) prost pO~in
nostI sdehtI, ze se papíry opatřují na cizí účet (R 9).10)
V

'

,

v .

.

,

. ,

§ 31.

Jak se

počítaji lhůty stanovené pro výkon bankéřových
povinnosti ?

Lhůty, které tu přicházejí v úvahu, jsou:
. .aj 5denpí lhůta, během které má bankéř vložiti do
mdlyldue!mho depotu a v depotní knize zapsati cenné
oPdaPtlry,
s . 2),,prevzaté do otevřené úschovy nebo zástavy. (§. 1
b) 5der;ní lhů~~, .d<? které má bankéř v komisi 'Opatřeně
~en~~lP~p~rdY uloz~tI J~dnotlivě resp. souhrnně a zapsati
prl~ u,syne epotm kmze (§ 6, 'Odst. 1);
c) taz l~n~ta, veykt~ré má ban~éřpo dodání cenných aplru v komIsI ,opatrenych ,odeslatI ;nřikazatelI' ... h
P
(§ 6, odst. 3 ) ; . 1 : '
JeJlC seznam
" d) ?de~nní ~hů~a, která běží pro výklOn bankéřov
'0Vlll110, Sltl zwsla..tl klIentovi na jeho žádost sdeYle'
,.Y J? h
dat a se
k
v,
d
nI zaplsnl,C
't 4)··; ne' 'OnCl rlve, než lhůt'a' pod b) uvedená (§, I)_,
o d s.
.e) k'olnečně lhi'lta 3denn,i během které ma' bank 'Y d
slatl kl' e t .
Y'd '
,,'
er O< eodst· 1,1 n§ův1 vyzaany OpIS z,mo'cňovacíbo prohlášení (§ 4
. ,a 8, odst. 4),
'
j

o

,

o

V

'

10) Viz shora § 28 II, ad e),

,

§ 31.
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Depotní zákon půuze stanoví, že d 10 t ě ,c h t O> 1 h ů t s 8
nevp-očítávají dny
všeobecnéhů
obchod-

uí h o

k lid u v ba n k ách (§ 12, odst. 5), aniž by blíže'
j.ak se tyto lhůty p,o'čítají; je!st tedy nuino přihléd
nouti k všeobecnýmzáSJadám (). právnickém poČítám.i čia'Su.:1)
Ve smyslu těchto, zásad:
'
1. lhůty Bvrchu pod a) 'až e) uvedené počfn.iají běžeti od
půlnoci, která bezprostředně náSleduje po té, kdy nastala
skutečnost (na př. převzetí papírů, žádost klientoN:a atp.)
pro běh lhůty rozh'Odujfcí ~arg. § 902 obec. obč. zák. ve znění
§ 98 nov. III; sr. též čís. 1. čl. 328, resp. § 329 obch. zák. a
krom toho dikci § 6, odst. 1 ,a '§ 8, odst. 2 dep. zák.),
2. ,a uplývají pŮlnocí/) kterou se končí třetí, půkud' se
týče pátý den (arg. § 903, věta druhá obec. obč.zák. ve mění
§ 99 nov. III),
3. při kterémž výpočtu se však vzhledem k § 12, odst.
5, dep. zák. nepřihlíží ke dnům všeobecného obchodního
klidu v bankách; takovýrpi, mimo ,po,čet padajícími dny
jsou především neděle la d,en 28. října, jiné dny pak pouze
tehdy, pokůd je Jako dny obchodního klidustalIloví sv'azy
peněžních ústavů, kterýž kUd zrpravidlra má v zápěti, že se
též bursovní shromáždění nekůná;3) v úViahu tu přicházejí
zejména národní památné dny a svátky, strunovené záků~
nem ze dne 3. dubna 1925, čís. 65 Sb. z. a n.
Obchodní klid však nemusí býti do tě míry všeobecným, že by se vztahoval na celý -obvod státní; stačí zajist.~
obchodní klid v užším obvodu zachovávaný (v zemi, kraJI
atp.), ano i jen pro význačné hursovní místo stanovený;
z toho následující průdloužení lhůt jde arciť k duhu jen
hankéřúm onoho užšího .obvodu.
(Příklad počítáni čal!5u: převezme-li bankéř dne 24. října
1925 při provozu svéhlO' podniku tdo 'Otevřené úschovy cenné
papíry, končí se 5denni lhůta, stanovená v § 1 dep. zák, pro
uložení a zápis těchto papírů, o půlnoci mezi dnem 3Lříjna
a 30. listopadu 1925, nébůť běh 'Oné lhůty se sicezápůčal
půlnoci mezI dnem 24. a 25. října 1925, ale dOl lhůty nelze
počítati dnů 25. a 28. října (neděle re'sp. NárlOdní svátek).
Tento příklad ovšem předpokládá, že v ůbd'obí mez;i "24.-30.
říjnem 1925 nedojde ke stan.overní ještě dalšíhů' dne všeobecnéhů obchodního klidu v bankách.)
určil,

°

1) Sr. Tilsch - Ob.č. právo, str. 172-174.
2) Zásada vyslovená ve čl. resp. § 332 obch. zák., že plněni se

musí konati a přijmouti během obchodních hodin dne plnění, má
zřejmě smyslu jen pro lhůty smlouvou nebo dispositivním předpisem
zákcnným stanovené, a proto ji nelze vztahovati na lhůty vyměřené
kogentnimi předpisy dep. zák
.
.
,
3) Dův. zpráva, str. 22.
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ČÁST ZVLÁŠTNÍ.

§ 32.

§ 32.

Poplatková ustanovení.

t h . ZV
.
A)O zvláštnÍCh povlnnos ec _, Je
podle dep. ~ák. stihají.

'O C ň'O V a c í (zprůšť'Ovací) p r 'O hl á š e n í vydaná
§§ 2, 3, 7 a 8 dep. zák. '- jejich druhy vypůčítává
výklad v § 29 pmi II - jsou podle výsloiVného předpisu
§ 11 cit. zák. kolku prosta; kolku nepodléhají ani jejich
ůVisy (§§ 4 'a-8, odst. 3), byť by byly bankéřem vidimovány,
Z

ID

půdle

a to vzhledem k tomu, "Že též původní listIna: jest kolku
pro:sta (a!I'g. saz. poL 58/2 p'Opla.tk'Ového zák. ze dne 9. ún'Ora
1850, -čiJs-. 50 ř. z., resp. ,saz. pol. 69 uh. poplatko:vé sa:ipy). K'Olku rovněž nepodléhají: s e z n-a I I c e' n n Ý ch -p a~
pírů (§ 6, odst. 3 dep. zák.), sdělení jmén,a zahra,..
II i č Ho í hodů P i s -o v:a tel e (§ 8, odst. 2 cit zák.) i8.: p r o~
hl á š e n í n Ol t if i kRČ ní (§ 9, odst. 1 tého~ zák.), protože
jich nelze subsumovati pod' žádný z předmětů podrobených
poplatku, jež uvádí § 1 svrchu cit. po(pl. zák., pokud' se týče
§ 1 uh. piO'PI. plI:'avidel; že konečně i sd ě len í: z á p i sní ch
da t (§ 6, Didst. 4 dep. záik.) jest kolku průlstů, dá se' výv'Odiťi
t; 'Opaku s:az. pol. 112/17 pop!. zák., pokud: se týče ga~. půl.
63 ull. p'Opl. sazby.
Veškeré svrchu uvedeJl1é pílsemno'Sti půdléhajío.všem
příl'Oh'Ovému kůlku, přikl1žf. .li se- k půplatným :podáním a
protok'OJům (saz. poL 61j20 pop1. zák., resp. saz. poL 73 uh.
pop!. sazby);tent'O -p'Oplatek 'Ohnáši-v-mimo8ou-un1nir'rtzentc;...,
1 Kč z každého 'archu (-§ 1, lit. b) zák. ze dne 3. drubna 1925,
ČÍs. 54 Sb. z. a n.), v řÍZBUí souidním p.a:k, j,ak jej určují
saz. -pol. 3, 11, 18 a 33 sa,zby s'Oudních půplatků (vyhl. min.
fin. ze, dne, 22. břeZina! 1922, čís. 123 Sb. z. a n.).
Obchod'ní knihy, předep;gi8.né v-§-l,lit.b) a·§5,
lit. b) - p'Odle názV1Osloví, jež jsme pro,-n;ězvoHli, jsotl fu:
knIha; 'ú1s;chov jeduoi1ivy-ch, -o,§6-bfiíknihá--Uscn6Vs-ounm':-'
ných a věcná kniha úschov souhrmÍých ~,nidsůu po:dro~-
be...l1Y poplatku z důvodu, že nepřicház-eji v tax,ativním,1) výpočtu poplatných druhů obchodních knih, jež uvádí saz.
půl. 32/59, lit. a) a § 11 zák. ze dne 29. února 1864. čís. 20
ř. z., půkud se týče saz. pol. 58 uh. popl. saz·by.

čís.

bankéře

·1) Viz rozh. býv. správ. soudu ze dne 28. května 1889, Budw. sb.

4711.

.

§ 33.

povinnost úschovy jednotlivé.
1.

Obsah povinnosti. Povinnost úschovy jedn'Otlivé ztUelží:
u odd ě len é h 'O U 1 o- žen i cenny-ch pa.
,
nírů~j~ ~: ~l~;stnich zásob ba:n.kéřov~'ch, tak zásob owb
třetích, a
2
' k o n II Z á pi s u (v půvinnDstl evidence) těchto·
Pajpir~Vv ~bCh?dní k;nize, ved~~é, s, péči ř~dnén;: ;(~~'~~é~~
které 'est zaplsovatl takto ulozen~ ~enne pap ) v', ,řÍ
l~lioot~ podl-e druhu kusů,. jmen,?vlte h?-dnoty a_?IS,el'Jkiti
'aJdně jiných jejich rozllSOIV8JClCh zna.;nek,. ",~. ;{~ech,
P , to-uložení (§ 1 .odst; 2a, § 5, odst. 1, llt~~) ',<>. pp it t:
mlS'
•. _, á . - ' ~. úkonu zápisu vykláda se ve SI a, 1
kdy zustáv Jen. pn
. . /V R 29)
o zmo-cňovacích p!róhláš-eních (VIZ vyse ;oj
•
,
. .,
z. ůsobem se má p-ředeps,a,ný vu~on uloO t'O~, l.a~ym p .
otčená kniha, kter'O:uz Jsme nažení. prov~.s-tl, J:a~ :>~f.ch,u: úsch'Ov" má býti vedena, a k'OzvalI "kruhou J~ ~o~~~~~ vedení ~dJp'Ovídá jsme již ponečně, kdo za JeJI r ·
d § 96 (' tamž~ body II a [V);
drobně vy:~ůžili. ~vr~~u~~~o 'O... Př:~~o]dade-ch, za kterých
~bývá tu~~· PO~ů!~ ltakového- uložení a . z&Vitsu po~nen.
Jest brunker k .
.., úkon musí provésti, a k~mecně.s~
dále o t'Om, do kdy. t~, rl o Y kdy p'Ov'mno1slt J-eldnort;hve.
síme dotknouti pnpa . u,·.
.
dá;
~~'OVy 'Od.padá, ač před:poik.li8ldy pr'O ni }SO'll . ny.
n
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Vzhledem k 'da.lekosá1hlém
"
.
této povinnosti na p""áva b
u vy;zna:n u , Jaký má výklOn
j.ejí opominutí nooo- ,~koym khyentel)J, s\íhá. záklOn
(§§ 13 .a 15 dep. zák.). nepora.dne splueni prlsnym~ tres,ty

II.

Za kterých
d· povmnost
.,
.
vzniká?
Podle dlpředp o kla,u
uschovv jednotlivé
'ch
IOlIlucoiVa,clch a trestními následk h
'
Cl
pred;P1su ,dep. zák. muslejí býti jednotIl':' ."~!k ~rzl
cen n é pap 1 ll' Y lež b ll- n k ' v
v •
ve ~l.-o.vany
podniku:
,.
erpn provozu svého
v

••

nebo1. pře v z ,a 1 d o () t év ř e n é u' s c h o v y (§ 1, odst. 2)
2. pře v ~ a lz á s t a vou (§ 1, odst. 2) nebo
3: (J. P.':=t t r i l v t u zem s k 11
dl
v.'
. ..
kOUPI, JejIch výměně nebo jejich P? . e prlk8JZu k }e]1:ch
odběrného práva, pokud o.
UPlSU, ane~Q k výkonu
sovatelné, nebo pokud byrya~en:v cenne, paplry jsou slop;;píry z individuelního depotu p~::y v~ě~ou za c~nné
vykonem -odběrných práv plyn~uc'1Ch zpo u , yly opatreny
dividuelně deponovaných
(§ 5 odst l l'tcennych papiru inv • 1
...'
. , 1 • a), anebo. kOnečně
Vík
. ;
4• O P .a t r I VCl zIn ě (. dl
jejich výměně nelbo jeji'Ch ú~? e pr b azu k Jejich koupi,·
ného ~;ráVia;POkUd.OPi8ltř.enélS~e ane ,o, k vý1k?1flIU Qdhěr
v~telne, nebo pokud byly oPt;;,··nné>j)Jl"pgYJ§IQ'!1_,;,,~~~~.:.
en
plry z individuelníhQ depot a :r:
vymen-ou za cenne pa,..
výk-onemodběr:n ' ch á
u, ane, o pokud ~yly opatřeny
dividuelně d
y
pr: v plyn?UClCh z cennychpapírů in..
eponovanych) a J e pře ne s 1 d o t
.
s k a (§ 8~odst:. 2 !e spojení s § 5, odst. 1, lit a)
u z e m.
Ve . v~e~h ctyrech příprulechukládi1 zák"
.'
-Joonotliv::e.uslcho.vy toUko ba uk 'v.,,·" . i(}fi, pOVlnn-ost
čině ..;,c ennýc:h. .· • Pia1 p{r'Ů i," 'k"i -~·r 1, ..;,... iI'!-,.:tK>~J~P:..:Y~, Jiří:,
úschovy rn~bo ·zás;tavQ/Ua~ebo' ~ip!a~~' ~r~v.za~ ,dlO ~t~évř~ii~"
v o z u s v e h 10 pod n i k u"
O:rmSl HP r 1. p r 0,TolikQ
smYlslu
§ 10 subjekty
de.
. .ma""
.. JICl Y1a~tnost. . "b a n.k é ř e ve
v

,

b

H

nich povinnostI" ~:'é J~~~ nákoslteh .,ttéto .1, 'ŮIstatnicih L'Z.vlášt... ~ .
'
. . z on s anovl' které 8U'l-.· kt
tAV
JSOl1)., podává se :z přeideYl'h
'kl'
,
tI.J~e . y
třerh~t poznamenati, že t~l~k
·adu pod ,§ 24. Dále
z 10 v n yl) bank'
h
.
,10
U zem '8 k e
p r 10 voere
. ez rQlZdllu, zda v .tuzemsku nebo

10 Vf

v

POllěvadž

I

_

; 1)
nositelem této i o s "
plelně
bankéř, neOdporuje
zákon
. tat~!ch poymností jest princiIlapíry uloženy· a zapsány v· jiné u~ J?~U- 1 :pobockou převzaté cenné
pobočce nehccentrále
zasadne tuzemske - bankéřově

v cizině. sídlícího - j~ou vÍi.zány pQ'vinnostmi, je~ de,pQtni
zákoo ba,nkéřúm ukládá, takže ll'oopak ani c~efiij3iké pobočky rec sídlícího bankéře nemají v případech, sVTcl1u
-pod čís. 1-4 zmíněných, ze záko\IlJ!1 se pocláiv,ající a trestně
vynutitelné povinnosti uložiti jednotlivě cenné P8JPNJr, byť
by tyto papíry náležely tuzemskému klientovi; v POldTObnostech se Qdk.a:z.uje na výklad pod §23 II.
Dalším všeQibecným předPQkladem }est, že bankéř
'OellJIlé p,apíry převzal. do ús.chovy nebQ !Zástavou res,p. je
ko.misněoprut,řil "p ři pro VQ z u S v é ho p.Qd n i k u";la)
pI'lolto bla;nkéř není pOlvinen uscho;vati PQdle předlpisů dep.
zákona cenné pa;ptry, které převzal ,do úschovy nebo zástavou anebo je kom'tsně opatřil ze zdvořilOlSti, z přáJteJ.ství, z ohledú příbuz,enských atp.2)
KlO'neěně SIC povinnost jednotlivé ú-s,chovyzásaO.ně
vztahuje tol:iik.Q na "c e n n é pap í r y" ve oS[lly:Sllu § 1,
odsit. 1 dep. zák. (v~ svrchu výklad pod § 25); tOIkr1lh
t.ěchto cenných papíru, spadajících do jednotlivé úsch-ovy,
jest brzy širší, brzy užší, záležíť po zákonu na povaze případu. Dlužno totiž rozeznávati:
.
Ad 1. V případech tu uvedených jsou to cenné papíry,
"d .81 n é o t e vře n ě d -o ú s c hlO V y".
Za cenné papíry, "d a n é d o ú s c h o v y" ,:platí:
'především papíry, které klient bankéři z r 11 Č k y do
ruč k y ode v z dal (hmotná tradice) za tím výhra:dným
!leb<>·· převažujícím účelem, aby je bankéř opatroval;S)
dále cenné papíry, . jež bankéř již detinuje, a sice jako
vlastní, a jež, jsa k tomu smluvně zavázán (na př. z trhové
:smlouvy), převed.e do vlastnictví klHmtov,a p.:r () h 1 á š eu í m (kOIlhS,titutem poiSl6isiOa:-ním), že je nadále u s.ebe PQdrží
pro :něoo -v úschQ:vě 4) (rl prrohlášení o.oStatně se nemusí vý.s[o:V:tlě podávati, z jlaikého právního .dúvodub:aJlJkéřmtní
:papíry· u sebe pro klienta pOl1echati);5)
.
konečně "danými do úschovy" jsou též cennépapiry,
jež bankéř u sebe má jako klientQvo vlastnictví z jiného
právního duvodu než z úschQvy (na př. jako' zástavu
neho půjčku) a o nichž se s klientem dohodnul, že
je pro něho bude nadále detinovati jako úschovu
u) .2e tento předpoklad jest nutný i v případe~h, pod § 8, odst.
"2,) spadajících, plyne z citace ust. § 5, odst. 1, v prvni větě předem
.cit zák. předpisu.
2) Dúv. zpráva, str. 13.
3) Sr.svrclm výklad pod§§ 2 a 3.
4) Sr. prvý případ uvedený v pozn. 5 a) k § 3.
1;) Viz pozn. 19 k § 18 a s ní souvislý text.
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(založeníproměna
uschovacího
taková
sml p orně'
'h ru "p rv o m ev n o udl u hu") .6)
založení
býti již.
pak! cenné papíry J'ezv b· k'
pom.e. ru zamýšlena a
n er ,muJe
det' . .Jako zástavu,.
'
p ů,vk
JC u a p.odobně,, a
stávar
ustqnovení'§ 1 .odQt 2 1 se ~~ch?vou. a tudíž pod
smluvni podmí~a ~'b ' spa~aJI, Jakmile se splnila
kli~nt odevzdá banké~i o ce~~~esel. ~mluvený
.ča~ (na př~
y
baIdem ,?patřil zá,půjčku _ v.ťaPIr ,. ah!, Bl jIch lomhradou, ze .bankéř a,i'
~~.l mu Je pUJči 7) - S v'
zprosti .. pak je li
vŠ'ak, kdr do.chád k TomY
v .usehove) .. V prípadech
uschovacl za PředPokl~dŮ ~~! ~m~ouvť' kOID.1S1llÍ vpomě:r
a 2., s;tano-ví, . náleže'i do'.
1'e pr~dplsy §§ 5 a 6, odst. 1
prupÍry určitých vlastností J(~o~!ye ~S~hO.Vy 'toliko cenillé
na tom
a,
a ad, 4).
zda totlZ '0 truk. zv. "čisté de: ~t'? )~ky d:rul;L uscho:vy jde,.
zda o depot s'Ůukromníků)) ci Cl o "krycldepot",8) nebo
strrutivm 9) anebo o r l . ' ~l Ok epoty soudní nebo admini"WepOII> e správě" 10) t
l t"
. a I!. a tudíž bankéř nemá
.'
. . a p.; výjimka
P
do prederpsiané obch'Ůdní kniloVlnnoSf:i JednotlIvě uložiti a
v § 1, 'Odst. 1, uvedených jeV y zafpsati, c'e;~né;ptaipíry drnhu
uzavřené" t . z ' . z se mu davaJl do "úschov
ubec.
zák.) .
Yv
obálce (§
schránky.u)'
se u neho vkládají do pancéřové-

původního ~~~~níh~meru ;nůž.e

při

v

~eE~;'e':,~kté l!'1itě z§stavní~ prá:'-:

Zá~~dně

obě.

iJ..(~zále,ž'

l~~.

~~bOPraVl.dla za,pečetěné

9~

Jinak tu však vůbec neroe:hod'
. . .
cenné papíry jsou prro'xezv l' n
1 uJe, lakych vlastnosH
pap
í
'
,
'
'
e
s
{}
s
()
v
a-t e 1 n é ·e-e·n-n·é, . ry, "dane otevřeně d '
~ y t 1 V I o žen y 'd oje dno t . u 8 C h .o v y", m u sej i
ht. a) a contr.); na tom nemiž! v ~~ ode p o. tu (arg. § 5'"
~šeo,becných obchodních 'Od . e mce~o ,změniti snad do
1'ova, že v úschovu jednot8 m~~~k po}ata výhrada brunkésov:aJtelné, na jméno zně" you er~ tolIko- cenné papíry 810kud by tak klient VýSlO~,~c~.~:i~:~fk(ulOVail1é, č resp. jen po~zhled€m k jasnému
.arg. §§ 2 a 3 a contr.)~
.:~~e___
pa.píry") nemůže ~ny, ~tll.pozAhikobna
(§, 1,v odist. 2: "t y t T.'Ji
C y nostI ze ban·l.é
6'
'
.'"
'l\. r mUSl

°

I

v

,

' ••

v

..•

) Sl'. kdruhý
případ
. uvadl pozn. 5 a) k § 3 li. dále lit. c),
v ]10~r)l.v~
§ 2.
' J. eJz
6
IZ
,25 k § 29.
..
.
. ) výše
O pOJmovem
rozdílu
. depotem a zástavou se vy_o
klád~
pod § 2, lit.
e). meZI. k rycIm
) O povaze soudních a ad . ,
..
.
rmmstl'atlvl1lch tlepot1.lse ciní zmínka.
v § ~o hoř.ejšíllO výkladu.
) 9
VIZ tamže lit d\
1~
,
I
výjimkú
od'yv~ d·~uJe
. zkušeno~t, že při ,;uzavřené"··
uhs~h9Vč,
kecenou
níž čítati
dlužno
c aZl ke zlol'ádům .. ~
s~ ovu v panceřové schrá
zpl'áYu, na str. 13). ' Jlmz dep. zakon hledí
n(:;..
v

.,

~ozn.

v

, . .

učiniti přítrž

n~~~~

jednotli'vě

uscho·vati ty téŽ k u>s y,

kt~Té

mu byly ode-

vzdány.
Ad 2. Dále náležejí do· jednotlivé úschovy cenné papíry
"d a n é z ás t a v Ů' u".
Jsou to především cenné papíry, jež klient o·d ev zdá
bankéři z ručky do: ručky (hmotná tradice) z'a tím
výhradným nebo pNrv:ažujícím účelem, aby ~ají~tily ban·
kéřovu pohledá vku.i2 ) Hmotné tradice není třeba,· a tudíž
papíry platí z:a "dané zást.avoU" pros t o u prom ě n o u
d I u h u, jestliže toti-ž je hankéř jiždeti!l1u}e jako vl!astnidví klient'Ovo z jiného smluvního důvodu (z úschovy,
půj.čky atp.) a strany se dohodnou, ž€, je má nadále podrželti
jako. zástavu; rOlVněž i zde se přihází., že .strany jižpfedem
takovou proměnu smluvily, a pak dochází k založení zástavního poměru, když se splnila smluvní podmínka anebo
_ nadešel smluvený čas/ 3 ) Nejsou-li cermé papíq, Jichž se
dohodla o' proměně dluhu týče, ještě vlastnictvím klientovým, mU'Eí bankéřův projev zavÍTati v sobě vůli převésti
vlastnictví papírů na klienta (koll1.stitut posesorní), TIfa pf.
vystavením zástavního li-sltu vykazujícíhO čiJsla Z'astavt';uých
.'kúsů,lSll)
.
.'
Reportní obchody se !Sice bě~něpojfmaj1 jako obchody
:zástavní, dov.odili j'sme však již,. že cenné papíry, "odevzdia.né klientem do stravy" ve fi()rmě pro4eje s výhradOU
zpětné koupě, ,nedají se dobře po.klád:ati za pa.píry "dané
zástaiVou" (~r. výklad pod § 23 I).
Rovně.ž cenné pa.píry "dané zástlavou" ná·
lež e j í d. oje d n 'Ů' tli v é h.o dep o tub e z, r o z d i 1 11,
jsou-li slo,sov,atelné či niko,liv; též ne1l."o;zhoduje,
vymínil-li si bankéř ve všeo.becných obchodních podmÍln"
kách právo zařaditi zastavené papíry mezi své vlastní zá~,oby (sr. ad 1)..
'.
Stejně jako při úschově, musejí
se i přizástlavě uložiti
:az'alJl:g,ati jed!lodivě právě tytéž kUSy,kte:rébankéřod
strany převzal (viz .ad 1).
.. . .... ....
..

Ad. 3. Předpis § 5, ()dst. 1, lit. a) dep. zák. má na-zřeteli
e 11 .ll é pap í r y p o ,c h á z e jo í 'c í z P r Úl v e den í o 'P at ř o Na
v a c í k·o m i s e;
rozdíl 00 případŮ, spadajících 'pod předpIs § 8,
'Odst. 2, zásadně sem náležejí toliko papíry v t u zem s k u
o() pat ř e n é; z této zásady platí výjimka. a tudíž též do pěti
dnů "po dodání" (§ 6, odst. 1) musejí býti podle § 5, odst.

iC

._-'--'---"

,_.

.1.2) Viz výklad
13) Viz tamže a
1S a) Bankér tu
výklad svrchu pod

pod § 9 II.
pozn.
3 kzástavního
§ 2.
nabývá
práva tradicí hreví manu;
§ 9, souvislý s pozn. 17.

sr.
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§ 33.

j33.

1, li!. a) uloženy též c-enné P8Jp'
,"
kdyz je byl b.ankéřo,patřil v ci~~/s~lézlne °rat::e>n~.;
~yc~~zelo. z okolností případu nebo' . v"k~ o. c n e, t. J. an~z
sem J'asně na'
v , v'..
'
v. "f pn. azatel'ova pI'ůhla
pr.oveden v )~V~, (ze pr.tk:a% opatntl cenné papíry měl býti
Clzme arg. § 8, odst. 2 a c.ontr)
Za tě·chto okoJ,ností booké v
v

v

&~~:!~ěie::~!~~;'é~~:::rz~jrir%lr~~~;~~u J~hje~~~~t~~
V'

••

jSO~_l~u~'I~.;:oved!en,í
,přik.azu ke. koupi a
v
pl,atí taJióvy' P'ř1ki .a t, e lne. V'e {~rs~u .ctepotnÍho zákona
"
az za "poo'Vedeny Jakmile b ~,l'év b d'
sJedna prováděcí obchod14) anebo ~e
. hlá ' a:LJin. r U '
vstup15) (arg. § 6, 'odst. 1).16)
pro
Sl pro samo'Obme-zuje-li záJkon pVo 'k
' h
. ,
jednotlivé úschov t l'k TI ·na upmc komllSlch povinnost.
tím značně vstř/ o tl vOb~a paplry "slOsov.atelné", vychází
,
I.,.
C po re am obchodu; tuto v' hod
~eelyzetJ Pl~kJímatl takl ' ja'ko by d.o individuelního lepot~
O] o. ony s úEOvatelné cenné p'
í
.. hž
'
ním S-e' již započ:alo.
. ap ry, s ]lC
slosová-

;:f!
v'

a

, b) nebo, z p r I{)o ve den í pří k z u k v'
v
v
nych papírů, jsou-li Virrněněné na'nl'ry
"1" Y m e ne Ce!Il(viz po~l" ), d . ,'ť~,
tJ 1:'
's,08ovatelné
Je<J~tJ!.vé
uscho'Vy však náležeJ'í i II e:s 1'0-·
s ·,... vat e a1,II, é 10pap",,'y
Jež b 1
v
ě
"
vidu~lního deportu vz~~ 17) y Y vymen ny za papíry z indi-

•

'V.

K "prcvedení" příkazu i tu p' d běd h"
mžiku, kdy .bmikéří vznik' " . ' 'O o- n
ce. aZl ~ okadodávku vyměněných '3; :Pc'V(~ifl6no!St peČOvatIo.vcasnoiUmžiku sJ'edna'ní
~
épaPlru ~ ,odst. 1), tudíž v oka-o
smenn smlouvy.
n ' cC n e b 'o ,z '? r o v.e d e 1?- í pří k a z u k ú p i s u cenpap I!. u, a. Jsou-h. to papíry 's 1'0 So vat e 1 n é
(VIZ pod a); pTI'kaz Jest tu "proveden" výkonem úpisu;

rh

o d bd~ r~~~booz fl rov-e d eu í p říkaz-u.-k~ __v-.#j~~~;;'_~___ _
.1 '
, p r a, ~ á .k c'~ n n Ý m pap í rů'm; příkaz' .•
p r~tl z~ ~,pr'Ov~denr.~ Jakmlle bankéř uplatnil odběrná.
~ __ va, __ .ď_~' bud na JejIch podkladě n'Ové papíry upsal, nebo,
s

po;~.

iýklad pojmu

"prováděcí

obchod" viz 'POd § 16 souvisle-

15) Viz svrchu § 21.
16) Pro obo' d
t 'h
'
v tom kdy dl 1. ep~ nI. o ,zákona tedy nemá význam rozpol' míněni
čl 371' odst 2 uzno §m3~rl obchod pokládati za proveden)' ve' srn

so'uvislý s POZ{l. ľBFj.
1.7" N č' í .

' odst.

2, obch. zák. (sr. výklad pod § 19~

;f~l~~iif~i~fi~~r~:&~l~~~~~f.:;~tti.~1~~~~~t~~~~
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přihlásil nárok na odběr nóvýc:h papírů (při t. zv. gratisemisích).
Odebrané cenné papíry vša:k jen tehdy náležejí d'O
jedn'Otlivé úschovy bez rozdílu, zda jsou slosova:telné či
nik'Oliv, byly-li získány na p'Odkladě 'Odběrných práv, plyn'Oucích z papírů vlastníh'O 'přika:zatelova individuelníh'O
dep'Otu; cenné papíry však, opatřené výk'Onem odběrných
práv, která byla pro přikazatele k 'O tip e n a, musejí se
individuelně uschovati, jen jsou-li slosovatelné.
Ad 4. Pr'Ovede-li se .o pat ř o va c í k o m i s e v c i z i n ě
(§ 8, odst. 2), iI:láležejí cenné papíry, svrchu půd ad 3. lit.
a) až d) přesně vymezené, d'O jednotlivé úschovy jen tehdy,
pře nes o u-I i sed o t u zem s k a.
Zákonn.ou výhodu, že takových cenných papírů v cizině 'Opatřených a v cizině ponechaných není nutno jednotlivě uložiti a zapsati do knihy předepsané v § 1, odst. 2
dep. zák. (t. zv. knihy jednotlivých úschov), dlužnů vš'ak
vzhledem k jasnému 'Znění předpisu §'8, odst. 2, věty první
dep. zák. ůbmeziti t.oliko na případy, kdy 'Opatření cenných
papírů v dzině s e s r 'O vn á v á s vůlí při k a z a tel e;
tomu tak jest, "j es tli ž e z o k o 1 n o stí pří pad u
n e b 'O Z pro h 1 á š e n í při k a z a tel o v a j a sně n aj e v o v y c h á z í, Ž e pří k a z 'O pat ř i t i cen n é p ap í r y (§ 5, o d s t. 1) měl být ip r o v e den v c i z i n ě
a k jeho provedení v cizině též skutečně
došlo."
Po~Ue důvodové zprávy (str. 20) spadají pod slova
"z o k ol n o stí p řj pad u" případy, kdy příkaz zní na
opatření cenných papírů obChodovaných pouze na, ci:zí
burse (na př. akcií Šantunské dráhy), tedy ni,koliv, jde-li
o cenné papíry obchod'Ované jak na tuzemské. tak na zahroniční burse (na př. turecké losy), pokud by ovšem přikazatel vý·slovně nežádal .o 'Opatření v cizině."
_
Slova pa!k "k jeh o (příkazu)p r Q- v e-d e nívci z i n ě
též s k u teč ně do šlo" se tamže vykládají vtom smyslu, že i v případech, kdy běží o příkaz k -opatření cenných
pa,pÍrů výhradně na cizí burse obchodovaných, p'Odléhá
bankéř předpisům §§ 5-7, jestliže, maje takové cenné papíry ve vlastních tuzemských zásobách nebo vyrovnávaje
s příkazem kpr'Odeji z efektivní tuzemské 'zásoby tak'Ových
cenných papírů, vstoupil jako samosmluvník do kupního
příkazu.
S případy svrchu pod 3 a 4 pojednanými souvisí
'Otázka, je-li připustno, aby bankéř ul'Ožil a zapsal jiné
kusy, než které komisně opatřil; odpůvěď na tuto .otázku
se p'Odává z předešlého výkladu na str. 253 (pod aa).
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III.

o lhůtě pro výkon povinnosti jednotlívéúschovy.
Náležité uložení cenných papírů a jejich zápis v přede
psané obchodní knize mají při úschově a zástavě za účel
utvrditi nepochybným způsobem klientovo vlastnictví, při
komisi pak přivoditi vyjasnění ve vlastnick~'ch poměrech.
Aby bankéř tohoto zákonem sledovaného úspěchu otálením
nezmařil, ukládá se mu pro úkon řádného uložení a zápisu
papírů s m I u vně ne pro d 1 u žit e 1 n á 18 ) 1 h ů t a pěti
dnů.
Vysvětlivše

již pod § 31, jak se tato lhúta počítá, O'bmezíme se na výklad, od kdy se běh její počíná, čili na
zjištění skutečnosti, která pro počátek běhu této lhůty rozhoduje; v té příčině třeba rozlišovati:
1. při ú s C h o v ě az á s t a v ě rozhoduje "p řev zet í"
cenných papírů bankéřem (§ 1, odst. 2), tedy podle výkladu,
svrchu pod II ad 1. podaného, okamžik, kdy klient bankéři
cenné papíry předal z ručky do ručky (tradic~ hmotná),
nebo kdy bankéř v souhlase s klientem dal'najevo, že cenné
papíry nadále podrží u sebe jako klientovo vlastnictví
v úschově resp. v zástavě (konstitutposesorní), anebo kdy
se strany shodly, že bankéř má klientovy cenné papíry
nadále podržeti v úschově resp. zástavou, pokud se týče,
kdy se splnila podmínka nebo nadešel čas, jak případně
strany předem smluvily (proměna dluhu).
Praktického významu v přípagecl1; .kdy.půjde .~ .. t9,
,posouditi, zdali bankéř provedl předepsané uložení a zápis
včas, bude míti zpravidla jen tradice hmotná; v bankov11Ím obchodě efektovém totiž konstitut poses'01'ní obyčejně
:záleží právě v individuelním depotování,18a) a tudíž bankéř
tu splní povinnost jednoltivé úschovy v témž okamžiku,
kdy mu vzejde; dále třeba uvážiti, že nejčastějšímipřÍ-pady
"promeny dluhu" budou proměna .. smlouvy uschovací
'v zástavní a naopak,a tedy zpravidla tu pUjďeo·pápfrY'
již řádně podle předpisů zákona ulo'žené a zapsané.
.
Podle zásad výše v § 31 rozveden)rch se do 5denní
.
lhůty, pro uložení a zápis stanovené a zásadně jen o dny
všeobecného obchodního klidu v bankách prodlužitelné,
nepočítá den, kdy k hmotné tradici, resp. ke konstitutu poflesornímu, pokud se týče k proměně smlouvy došlo ..
18) Že lhůt dep. zákonem stanovených n€ize smluvně prodloužiti,
vyplývá z donucovací povahy tohoto zákona (viz svrchu § 22, pozn.8);
n~opak, dohodly-li se strany na kratší lhůtě, nezodpovídá bankéř
trestně-právně, když takové kratší lhůty nedodržel, zachovav lhůtu
zákonem stanovenou ( arg. § 13: "u k 1 á d á pf' e d p i SHl
1~ a) Sr. výklad pod § 18, souvislý s pozn. 22.

,.
. ' b d' V tuzemsku
2 Při o pat ř o v a cIk o m I Sl, U 3
d 4) v c Í"
v ( iz svrchu p'od II ad
a a
.
aI?-e'b9 s v e m o ~ ~ : é v má '8e jednotlivé uložení a .zápIS
ZIn ~ pro Y e . ' řede sané (t. zv. "knize jedn?tl1vych
v kmze, v § ,1,. ht.
d . Pp o do dán í" opatřenych cenúschov"), ,s~atI dOk:P~. I nUpádě"bankéřova samovstuJ?u, yd?
nt~h p~pIru baud· er~
~ S děl e n í o pro v eden.1 P r 1pet! dnu po "o. e s a
k az u" . (§ 6, odst. 1). v '
d t 2 že cen n é p a edPI: ~a~~~les byly bankéře::n ne~o
Vykládá-}i dále
:P fr y pl a ~ I Z a d o ~ n Č ~ Jě pře v z a t y anebo JakmIle
jeho zmocnenc~m sk~ e ,
mluvní strany probankéř ob dvr zelo s ~ e ~ ude mi t i p ro něh o
hl á š e n í, z e t a to. ] ~kon na trojí skutkový podklad,
v ús ch o v ě, navaz~Je
vádati aby k předepsanému
kdy právem, l~e na at~ ~IC; cen~ých papírů přikročil;
.v ' a zapl'SU opa reny
v' d'
.
u l ozem ,
1 v, totiž rozeznávati tyto prlpa y.
,
:podle zakona s ~:l
dek u pn í pří k a z t.lI~
a) Bank~r pro,ve
, y jež měl kOupItI,
z p Ů s o b e m" z e d o, d ~ P ~ : ; ~ ~ II e b o zde t i n o v a ze svých vla.s.tn,I~ :~éhO klienta. který mu
ný~h.zá·Svo,b pne °rodeji těchže papírů.,
li d e 111 P r 1 k ~ z k P
ntrahování provedeneho
V těchto přlpadech samoko
, rVI'ka' zů lzě zajisté
·
resp kompensacl P
'.,
t. zv. nostro-pro d eJek~v, b provedl předepsané uložeru a
-požadovati na ban en, ~!
o
o té kdy ode s 1 a 1"19)
zapsání pap~rů již do pe~l ~npuř&azu' (čl. 361, ~ 369 obch.
klientovi sdeleru o prove em
.zák.).
,
d ' víka'zu jest však jen
Odeslání sděl~m o proY,e, em pr očetí běhu dotčené
tehdy skutečnostI !,ozh?dUJICl kP;<: Pž e J' e (roz. papíry)
o
.
h 1 á sll - II b a n e r,
v
há)
lh:u ty , .. "p r o rod a tel do dá" (§ 6, odst. 1, ,v~ta dru ..v~
·s a m J a k? P
V'
obsahu zmmeného sde",.
,čemuž dl:UZl~O. t~k . rozu:ne~, z~,~ v :případě, o.nějž práve
lení mus!. bytlzre]mo, ze an ~ kupn{přikaz.20 j Z toho
jde, po~zIl práva samovst~p~h obchodních podmínek poplyne, ze snad do v~eobecv Y rovádí došlé příka:zy samojatá výhrada bankér~va, ze'!enování třetího kontrahenta
vstupem, var;ebo ~ouh,e nepoj odst čl. 376,resp. ~ 381 obch;
v provádec~m sdelve!ll ~Po~~nkéř 'zodpovídal tnistně-právne
zák.), o 'sobe pestacl, a d ,vení lhůty, počítané podle o~e:
(§ 13 dep. zak'L za, ne, O!z.
'est přenecháno VUlI
.slání tohoto sd~l~lll, nybr~ ~aop::~ z; ~e výše zmíněných
samokontrahu]lCIho :i;)an ere,
,

bLf
?-'n

PJ

::v .

v

l

v

----,
d l' pNkazu platí za "odeslané",· vykláda
19) Kdy sdělem o prove en
:se pod § 19 AV.
20) Dii.v. zpráva, str. 19.
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.., .

sJednán~ prO'váděcího .o,bCh~~ t~deJltl p.o~ději jako při
~ursov?-e stan.ovený dodávací ci:21) zp.ravld!B: rozhod1,lje
ze p.ovmn.ost cti a vír kt
en,. zdurazllltl však sluší
.osvědčovati,22) ukládá Ytu be:~~, ~á O'bstaratel při'kázatelÍ
skutečným stavem věcí. rOhl,e:l, aby. se v souhlase se
výkon jednotlivé ÚSChO'v: usp~~~~ samO'průdatelem a tím
b)Bankéř opatří s' '.
smluvní strany") s J' e d
1 pap í r y .o d tře tíh O' ( sve'
-h
.
'
navsním
.
,"
c od nebo - samO'kO'ntrah .' l'
prováděcl o;b-~ o d ~ ě ~ o s i p a pí ryv u eé ~ - kry co! k O' u p i,23)
J e, c o z J e s t p r a v i dl' Y
.e ,~v Č a s • r e s p. s i
"včas:', jak jej k tO'mUep~'e~~.n§eh6o dá dodati
p r vnl, z a vaz u je.
1 s
, .o. d st. 1, v ě ty

b

Na takové případy ř'I 'h'
papíry JSO'U
. lO'~e, a te~t § 6, odst. 2: ..Cenné
kéřem n ebo i~h"
an!, J akmil e bYly ba nvz t "
.o zmO'cnencem sk t č
. a. y; "skutečné převzetí" (hm
'
u ,e . n.e p r e zbytno, a tudíž tytO' p v, . d
otna tradIce) Jest nebankéř podle § 7 odst ~lp'a y ~udou pravidlem. není-li
papíry uložil jinde nei v~ .~;~t~e zmocněn, aby opatřené
Podle cit. slov
'k
,uzemské provozO'vně.
násl~dú~ícím po
z~d~n~a~Č:~á tu lh~taběžeti dnem
~patrene cenné papíry převzal { ~n~b? Jeho zmocněnec.
Je dav dodati.
' ud Sl Je vybra.v aneb.o si
v

v

té,

c) K.onečIlě jestmO'žn' v,
.. ..------------,----_____ .
le~itě zm.ooněn k POdÚSCh~ prlpad, ž~ ,b a ~ k é ř, jsa ná--"
pay od třetího (
,ve,op,atrI Sl cenné paji c h v y b r a l a
b"sve ~n::lUVlll strany"), a niž by .
-.
ne o s I Je od ně l'
d
S.l
vZa těchto O'kolností OV"
10 . a1 d'odati.
uJoze.~í a zápis Předepsa~é c~na se be.h ;-5d~nnLJhůtypr()o .
kdy .o b drže 1 .o d· _._ .' . . nem, ~tery naslerduJe p.oté
.",
'v .
S ves mluv nrs t ....
~
.., e n I, zet a t .o J' e p' r ' .. h .
ran y .lyr -oh-l á "'.' .
vě
"(
.
one obudem't'
,
, . '"
§ 6, 'Odst. 2, na konci).
I 1 VU sc h '0Kdyby zůstal'O při to t
úplně jasna, hledíc k C ~ o textu zákona, bYla by věc
d~tele (zde "třetiho")o ~~ v~ ~ktlno.stem;Prohlášenf prOpltele (zde bankéře) jak ' Sl h e enCl prodané věci pro ku--~ .
o usc O'vy se v efektovém 'ObchO'dě
v

V·

:~) VlZ tamže,
.
;,,{ Sr. výklad pod § 19 A I
. ,", Obchody "pro sebe" (I ' . '
..
vlsl~ ~ !Jozn. 10 k § 21) jsou při ~:~~~~~sc,ha~~e; viz svrChu text sou'
paplr~ nál~žejících do jednoti' é
em pnkazů k opatřeni cenný
vylouceny, ze bankéř jest -l1UC~~ k~~ybO efse~hl' rn!lé úschovy již' pro~()i
vne d epotovati.

h

jak již častěji o tom byla řeč 24 ) - téměř bez výjimky
uskutečňuje individuelním depotovánfm kusů;25) má-li
bankéř 'O takovém posesorním konstitutu -třetího nabýti
-

vědomosti - čili, jak zákO'n praví, "prohlášení obdržeti" -,
nelze si věc jinak předsta-viti, než že mu třetí zašle seznam
čísel cennýCh papírů prO' něho takto uschovaných. načež;
hankéřza normálních poměrů bez obtíží do pěti dnů po té,.
;kdy zmíněný seznam obdržel, seznamenaná čísla kusů na
klientově foliu předepsané knihy (t. zv. knihy jednotlivých
úschov) zapíše, vyznačiv tamže místo uložení, t. j. jméno~
resp. firmu třetího (§ 5, lit. a) ve spojení s ~ 1; odst.' 2)Nesnáze však působí v)'rklad závěrečného textu § 6,.
.odst. 2, přihlíží-li sek zazávorkO'vaným s1ovům, jež ve8myElu před,cházejícího znění zálwna ukládají bankéři za
povinnost, by .opatřené cenné papíry jednotlivě UJS·choOvM
do 5 dnů po té, "j a km il e .o b drž e 1.0 d s v é S m I u-v tl i
str a n y scl ě 1 e n í o u zn á n í na Ú čt ě cen II ýc h
pap fr ů",
Vdúvooové zprávě 26 ) nalézá opory názor, že pod výrazem "účet cenných papírů" dlužno vyrozumívati již ča-

béře

24) Víz svrchu pozn. 22 k § 18.
26) "Třetí", byv vzhledem k § 9 nutně vyrozuměn, že papíry, jež:

pro bankéře v úschovu (tedy pro příkazatele "v podúschovu"),
jsou cizí, a obdržev nutně direktivu, že má tyto papíry jednotlivě
uschovati (sr. výklad pod § 29 II D), vloži je ve smyslu výkladV.
souvislého s pozn. 18 k § 28, do "jednotlivého. depoťu bankéřovy
klientely" a zapíše na souvislém foliu (bankéřovy klientely) v kni2;e
j('dnotlivých úschov.
.
26) Sr. dův. zprávu na st. 11, kde se ve příčině významu dobropisu na "účtě cenných papírů" navazuje na dobré zdání berlínské
korporace "Alteste der Kaufmannschaft" (viz Obst I, str. 424-:-5).
jež se obíralo otázkou, zda v uznání "na účtě kusů" (Stuckekonto}
sluší spatřovati konstitut posesorní, a dospělo k zápornému posudku.
DOlnc;-ený p3lS1l1S důvodové zprávy v celku odJpovid18.1 základlní myšlence
p ů vod n í osnovy zákona,zajistiti totiž přikáiaťelf ylas.tnictXL:rla:..-__
opa,třenýchpapírech hned v okamžiku, kdy bankéř nabude jich dete'tlce, čehož se mělo docíliti Um, že se-Dánkéři ukládalo za povin-·
nost vydati konstitutivní prohlášení již ve sdělení o provedení pří
kazu, tedy v době, kdy zpravidla ještě sám vlastníkem papírů nebyl.
(§ 3 původní osnovy zněl: "Bankéř, který pN provozu své živnosti
pi'ijal příkaz ke koupi cenných papírů druhu v § 1 uvedeného, k výměně takových papírů nebo k výkonu odebíracího práva k takovým
papírům, jest povinen připojiti ke sdělení o provedení příkazu (čL
361 zák. ze 17. prosince 1862, čís. 1 ř. z. z r. 1863 a § 369 uh. zák. čl.
XXXVII : 1875) prohlášení, že c-enné papíry, z provedení příkazu
opatřené, bude držeti jménem přikazatelovým a je pro něho pi'evezme
v úschovu pod,le tohoto zákona"). Pro závažné -teoretické námitky
bylo však od této konstrukce v konečné redakci zákona upuštěno a
1)yl v ni důsledně provede!). platným právním systémem uznaný princip, že nelze uskutečniti převodu vlastnictví, dokud převodce sám se'
nestal vlastníkem a dokud předmět převodu není dostatečně indi~
vidualisován.
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;stěji ;ZL?-fn,ěný "účet kusů" (Stuckenkonto),27) a tudíž, že
mluvl-lI zakon o "sdělení o uznání na účtě cenných papírů", značí to totéž jakD "sdělení o uznání na účtě kusů".
~rot,i t~kovému pojetí mluví však jednak nema.žné praktlCke dusledky, které z něho vyplývají, jednak základní

myšlenka celého zákona, jak se z této úvahy podává:
Především sluší si uvědomiti, že v ha'IlJkovním· koruslIlím obchodu efekto,vém jest "sdělení o uznání na účtě
·c.enný'ch pa/pirů" ve smyslu výše řečeném dopis.em, ve
kterém obstaratel podává přikazateli p'očet z .provedené komts,e, udávaje den, ke kterému jej za VYÚČtoVaIlDU :sumu
na 'peněžním účtu (kontokorentu) zat.ěžuje .a zároveň ~a
vy~čtov:ané efekty na účtě cenných papírů uznává (kreditUJe); onen den jest dnem splnění obchodu, t. J. dnem, kdy
<l/hsta,ratel papíry obdrží a zaplatí, az.pravi-dla (při OIb0hode,ch k uspořádání a zejména lhůtních) ča'so'V-ě značně
přoochází dnu, kteirého obstaratel zmíněné sdělení přika
zateli odesílá. Za takového běhu věcí se vmysleme v případ,
l{Jdy bM1kéř nesjednává }Jtro,váděcího -o};>chodusánn, nýhrě;
pověří tím svého dopisovatele (komisnÍhD sub.stituta)·tedy ve smyslu diokce § 6 dep. zák. jest tu hankéř s4m "při
k3.lZaJteI.em" a jetho sru.bstitut "jeho smluvní straJl1oJu" _,
·a obdrží od něho -dotčené sdělení, ve kterém ,stojí, . že se
uznává na účtě cenných pa,pků ke dni, ve kter:ém 5dlennÍ
lhůta, počítaná po obdržení dopisu, již uplyne. Jak má nyní
bamkéř v této lhůtě provésti pro svého klienta zápis čÍ!S€;i
kusů a jiných jejich rozlišovaeíchznámek r§-5,JiL.a)._,s:e._o
spojení s' § 1; lit. b)], dále v téže lhůtě mu zaslati seznam
'OplaJtřených ,cenných ,papír'Ú, který. kromě jejim druhu
a mn,()~s,tví udává též čísla, případně jiné jejiCh J'lozlišo.vací
známky (§ 6, odst. 3), a mimo to mu ještě sděliti vyžádaná
.data pa:'oVred.eného zá;pisiU (§ 6, odst. 4), kdyžtě m'bo dat.a
jeĚitěani jeho sub.stitut(}vi nej SOlI známa. ?POll-ěiVíaidiž zájemobchodu na rychlé:m vyja'Sně_nídlu~lliCk:Ých .,PQmfirv_Jes.L..
příliš .živý, illež aby B·e při komisníchsuhsrtttueích vžila
zvyklost zasílati bankéři; příkaz předavšÍmu, sdělení o jeho
umlá,ní na účtě cenných papírú teprvea,ž při z;ll1s'1ání s€zn~mu číseJ, vedly by důsledky hOřejšího náZioru k téměř
úplnému vyLoučení komisnkh substitucí a tím k přervá,ní
obchodnÍch.stYlků burs,ovníiho mÍst'a s hankoV1llím světem
venkDvs,kým.
Osmtek třeba uvážiti, že "sdělení o uznání na účtě
-cenných p.apírů", ztotožňované se "sdělením .o dobropisu
na účtě k.usů", neuvádí, jak to s povahou posléz zmÍně{i

27) O "účtukusů" se činí zmínka v poz;n. 4 a) k § 6, dále v pozn.
k § 12; jeho pojem se vykládá pod § 28, III.

něho účtu

souvisí, čísel kusú; a tedy neumožňuje hankéři!:
ruby mohl přikročiti .~ jeji~h zápisu pl~O klient~ a ,odesla~I
mu jejicth seznam, }aJk Jest ~ tomu podl~ 'ZáklQn~ pOiVlnovm; proto též ne~~ g.PT~V~lVO" aby ~ro:tl b~én ~~e~
po té kdy takto pO'junJane sdelelll obd.rzel, ,poca1a beze-tl.
lhůta' pro výkon zmíně~ých povinností;
.
.
.
Konečně padá na vahu, ze konečna textace, oopo:ni!;?
záko.na se na ro~díl od je!I0 'p~vodni o.g~ovy v základe pn-o
klonila k všeobecným p;r.mcIpt~m platr:.eh~ 'Pr~va, uzr:á~a~.
jí-dm, že převod Vlas.t!llctvl, Jest moz!ly tolIko k vecen.!určitě individualtso;vanym a z~sia:tně tohl~~~ .od osob~, ktera,
s.auna je,st vlrustník.em. Depo:tlll, zakon tatI:: d~'Sled:n.ev k.l~e
okamžik, kdy přikazatel nabyvá vlas.tmctvl (~p~~r~ny'ch
cenných papí.rů (§ 5, -ods.t. 2) do doby, kdy hankér )lz JeJIchvlastníkem iest buď jé ze svých zásob dodávaje anebo
nabyv j,ejich "vla~.tnictví (t.l'a:d~cí bre.;:i manu) Slamto:vs,t~.p~m
do kompensrQ.vaného prode]mho prlkazu, ne~o sk~tecnym_
jejiCh přévz,etím (iradi~í h~ortnou) Ů'~. sve S.ffilUvlllst;~y"
a kdy již ta,kto nabyte pa.pI:ry pro prlkaza.tele - byt Jen
souhrnným uložením. - indiv~~u~~i~ovll;l (~r~. ~ ~: "': 1 0žit i a zap.sati", tedy úk,on sm.eru~lcl k 1udlVIduahSlacl papírů předchází převodu vlastmc!vI).28) ?st~tek l??dletoho,
iak jsme povahu "sdělení o uznam ~a učte k;-ts;-t ve srny:
siu potíraného pojetí vylíčili, zprav:dla, ~e~y;ra "sml;uvm
str.ana" v době d'Ů'ručenÍ tohoto sdele~~ Jes~e vlaiSt!ll~em
dotčených cenných pap!rú, a ptroto p~l.ZinatI zmine~lem:u.
sdělení účinek převodmho akt.u (ko:r;stlt,;-tu POS~OI~~o)
a Ilu,titi b:ankeře, a,by takt.o nahyté prazdne vh:~,1m.:CtVl prevedl dále IlJa svého přikazatele, vedlo by k príkremu rO!l~
poru se zásiBJdní konSlt:rukcí zákona..
Z hořejších vývooú plyne. pozn,ate~,. ze "sděl,em
{) uznání na účtě cenných papínY' m:lsl hýt;iy dlOkumenteJJ?takového obsahu, aby na jeho podkla~e bank:r mo~l ~o pětl.
dnů ,po té, co jej -obdržel, hezvadne dDStátl ):;a.vmniOlstem,.
y

. '

28) Dův, zpráva (str, 17)· doslovně pl'aví:, "Za ók~~žik př~~hodu
vlastnictví volí zákon zápis opatřených cennych I?aplru. pro pr~:a.z,a:
tele vřede sané obchodní knize, tedy moment zasadne OdPOV,l a]lCl
všeobefným Pprincipům převodu vlastnictví prohl!ÍšenfI? .(const!t~tu~
possessorium' § 428 obec, obč, zák.), neboť v te dobe Jest ,pre, me~.
řevodu vla~tnictví již ať individuelně, ať PO?z~ dru.hove p~esn~
~ ostainího jmění bankéi:'ova vyloučen (pOdle ,z~em ,§ 5 Jest oddelene·
;:;'ložení papírů úkonem, který zápi,su p!e.dchaZl); dale pod}e ~stano, § 6 d t 1 a 2 bankéi' prodavá-h Jako samosmluvmk (cl. ?76,
venl
, o szák.)
.
, zásob, ylastm' k
§ ::J81 obch.
z vlastních
et;l '
)e,s t a ne')o
, se Jím.
t 1 buď tím že strana zavázana z provadeclho obchodu mu.
~;at~:né papíry 'předala nebo jejích vb;stnicty í11,a n~ho ~~~ve~~
)rohlášením, anebo tím, že, vyrovnav príkazke 1.~OUPl ~ P3'l az..
prodeji cenných papírů, převedl· na sebe vlastmctvl ~lO~tv)a?!-YCh
[~apírúprohlášením (traditio brevi manu: § 428 obec.' ob . z .'
"V

L
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které m? ~ák?r: v § 6, oOdst. 1, větě prv.ní a v § 6, 'Odst.· 1, 3
tJ. ~. ~~3Jda;, l82Jt:o z p,ov,~y ,těchto povinnQS.ti nutně vyplyva, ze, tyká-ll se zmmenY dokument papírů do jedrio~l~~éúSlch<:vY.!l~ežejících, musí uváděti čísla kustl. a jiné
leJlJch ro.zlliŠUJICl známky - c.ož jest důkazem že brunké~ova "smluv~í st~an::" již depotování papírů ,provedla -,
Jest ,na ,snad'e záver, ze jen p rov o lb u výr a z u ú čet
h ap 1' r u
o
cen n y' ,cp
nu
a m'18 t ě t e r m i II U ú·č e" t d ep 'O t ní", jeh o ž ob c ho dni ml u va p r d' ú čet ní
zápisy toho druhu obvykle užívá může
vzniknouti nedorozumění. jako by' zákon
c h těl d i k c í "s děl e n í o II zná n í n a ú č t ě cenných papírú" vyjádřiti nčco jiného, než co
dlužno vyrozumívati pod slovy
s.dělení
o u zná ní (lépe "zápisu") na ú č t ě dep o t ~'í m".29)
Takto chápané "sd;ěI'ení o uznání na účtě cenných papÍ'rů" bude ve' příčině
cenn~rch papírů do jednotlivé
úschovy náležejících nejpřípadněji záležeti v odooláni 8:ez~aI?u ..čísel kusť!. (§ 6, od!'l.t. 3), po př'ípadě doplněném záp~smml I~aty (§ 6, od'st. 4); tedy o takového dokumentu
vcrusné ,d~ruče~ musí bal:;.kéř j,ako řádný kupec .pečovati,
ponecha-h opatrené cenne pa'Pu'y v úsoo:o'Vě ,SIVé SID1JluV1I1Í
*3iny,a, j,ukmile mu takový dlokument byl dOtručen musí
do pěti d.nů poté provésti 'zápis papíru podle předpi~u § 1,
odst. 2, ht. b) dep. zák. a splniti i ostatní své svrchu zmíněné povirmŮ'5ti vůči pnkazateli.
3: Pi ř i <> p a i ř,o v a c ík-ů rii'i S f,i) i~ o veď
z i n ě s r o v n ale s vůl í při k a z a tel e .(viz svrchu II
:a'd 4), :počÍin-á se běh 5dJenní, pm zápis a uložení 'Plrupirů
'UJI'če~é 1hů:ty, dJnem ·násled.ujícím po té,kd.y hankéř tak,to
-opa~re~épaplry v t u zem s k u pře v z a 1 (§ 8, odst. 2 ve
spOjem s § 6, odst. 1, větou první).
.. Běží·li .podle ·SJlov.zákona. tatolhů-tatepTve ..lOd. ,převzetí:,
"v t uz e ID s k u", nemá pro běh lhůty významu; kdy papf:ry převzalaha;nJ.(éřoi\ra pobo·čka cizozemská.
.

:en:é"v-':cl::"

.
:9) Proti taj.{ové~o ~ektifik~ci zákonem voleného výrazu, k níž
l).utne vede soustavny vyklad zakona, nelze se beze všeho dovolávati
~ův<?dové, zpr~~y, ,po~,ěvadž -:- nehl~~íc ~ni k t9mu, že názor námi
r.a.stavany ~e tez ~a pnmo z 111 VYVOdItI (VIZ predesl. pozn.) -c- motivové
elaboráty JSou SIce cennou, nikoliv však rozhodující interpretační
p')mťJckou zákonů (sr. Krainz I, sk 59 a násl.).
v

31~

IV.
Kdy jednotlivá úschova odpadá a zaniká? Přes to, že
jsou tu pro ni dány předpoklady, p o v i nnos t je dnot l i v é ú s c h o v Y od 'P ad á, t. j. nemusí vůbec dojíti
ani k uložení, ani k zápisu způsubem v § 1 dep. zák. pře
depsaným,
1. byl Y - 1 i cen n é pap í r y - bez rozdílu. zda do
úschovy neho zástavou převzaté anebo v ko~~si o'Patř~n~
<arg. citace § 1 v § 5, lit. a)) - vyd á n y drl v e, ne z II
pro Š la 1 h ů t a pro jej í v Ý k on pře dep s a n á.
Za "v y d a n é" v tomto smyslu možno pokládati pa~
píry, které bankéř klientovi (jeho v,zmoc~ěnrci) ~odevzd~l,
anebo k jeho příkazu prodal - prIpadne sam ]e kOUPIV
srumoVlsrt;upem -, nebo vymě~il, at~.; za j,vydan.é" v to~t,?
smyslu však nelze pokládatI cenne paplry, které banker,
byt' nřed uplynutím oné lhúty, vydává do pooús!chovy do
podzá.stavy nebo k výkonu odběrných práv nebo práv hlaSOVlacích nebot' tyto skutečnosti. povinnosti jednotlivé
úschovy'nezrušují, nýbrž ji toliko redukují na pouhý zápis
(;arg. § 1, odist. 2, lit. b): "vyma.čiti misto u10,žení", a princip
vyslov!ený v §2). 30)
2. Dále nemá bankéř povinnosti jednotlivé úschovy;.
byl-li platně zmocněnk souhrnné úschově
(§§ 2 a 7, odst, 1); v podrobnostech viz výkla:dpod následujícím § 34..
3. Konečně jednotlivé uložení a zápis cénných papírů
mohou odpadnouti, byl - 1 i 'b a n k é ř pIa t n ě z m 'O c n ě n k 1 i b 00 vol n é m u n a k 1 á dán í (§§ 3 a 8, odst .. 1) ;
stačí tu pouhý dobropis na účtě kusů a bankéř smí pap~ry smísiti s vlastními záso·bami(srov. svr~hu.po.~ § 30) .
Zmocnění k souhrnné úschově azmocněl1í k libovolnému nakládání mají 'Ovšem tolikůtehdy výz;nam pro
odpadnutí povinnosti jednotlivé úschovy, óbdržel-li ,bankéř takové zmocnění ještě dříve, než uložení a zápis provedl; jinak ma-jí taková zmocnění v zápěti, že biml(éř již
více nemusí papírů chovati .odděleně od 'zásob jak vlastních, tak zásob osob třetích, a jest 'Oprávněn 'zápis, v dotyČiIlé deplOtmí kni-ze(:t. zv. knize jednotlivých úschov) proveďený, :2lru.šiti, čili takorvá dIoda tečně vydaná zmocnění
3(1) V těchto všech případech se musí zápis papírů v předepsan~
depotní knize provésti a .tam~e se musí místoulůžení zapsati, i kdyby
papíry odcházely do ciziny a tedy tu nebylo l10tifikační povinnosti
(sr. dův.zprávu, str.' 15).
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ruš í b.ankéřóvu povinnost je,dnotlivé úschovy stejně jako;
všechny ostatní skutečnosti, pro které p:r.avidelný pomětr
liBchov-ad nebo zástavní 'podle všeo.becných právních zásad.
zaniká· (viz svrchu výklad pod §§ ·4 a 14).

§ 34.

o

povinnosti úschovy souhrnné.
1.

V čem tato povinnost záleží? Aby tuto povinnost splnil"
musí bankéř zásadně provésti tyto tři úkony:
1. u 100 žit i cenné papíry "a, 1 e s p -o ň" odděleně od
svých vlastních zásob,
,2. z a p s a t i v knize, vedené s péčí řádného kupce'
(t. z,v. IOtsOtbní klúz;e souhrnných úscnov), každého klienta
a druh a množství cenných papírů, které pro něho takto
byly uloženy, a .dále
3. z a p s a t i tyto papíry v obchodní knize. vedené
s péčí řádného kupce (t. zv. věcné. knize s-ouhrnných
úschov), která musí podávati jasný přehled o tom, kterého
druhu cenné papíry, kde a v }akém množství ,lsou takto
odděleně uloženy (§ 5, odst. 1; lit. b~.
'. ,,,-,
Bankéř druhdy má jen p o v i li no s t e v i den č II i,.
t. j. musí 'provésti oba dva zmíněné zápisy, ač cenných
papírů v rukou nemá; kdy k tomu dochází, podává se.
z předešlého výkladu, zejména z pojednání o zmocňovacích
prohlášeních (viz shora § 29).
Slovy "uložiti 'a I es půň .Ódděléněód ·sVýChvlasiriích
"zálsoh" ,zákonchar.akterisuje ,p.ovinnost ..souhrnn.é", úschorvy ',', ,"
jako povinnost minimální, což znamená, že i přes to, když
jsou pro ni dány předpoklady, může bankéř" aniž by byl·
podle zákona trestným (srov. §§ 13 a 15 dep. zák.), dotyčné papíry uschovati jednotlivě, a tedy dobrovolně vzíti
na sebe ostřejší povinnost, než jakou mu zákon za daných,
okolností ukládá. I ) Tento zvláštní rys povinnosti souhrnné
úschovy však jeví naopak ten důsledek, že byl-li bankéř
ve příčině cenných papírů, které náležejí do úschovy jednotlivé, platně 'zmocněn k ús,c'hově· sóuhrnné, jest pouze
tehdy přes opominutí jednotlivé úschovy beztrestným>
když provedl alespoň úschovu souhrnnou.
H'

1) Sr,

dův.

zprávu na str. 18.
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V této stati se budeme zábývati toliko předpok~a~y,v~,~
kterých bankéři povinnost souhrn~é úschovy, vvzmk~, ClU
otázkou při kterých cenných paprrech banker mUB; ony,
zák{)ne~ předepsané úkony prov.és:~ (II), vdale o!azkou,
která skutečnost rozhoduje pro půcate~ behu lhuty, v~
které má bankéř této povinnosti dos!átl (II~~, a konvečne
pojednáme též o ~k~t~č!l0stech! k~~re ~b~nkere. od pr~de
psaného uložení a zaplsu osvObo-ZUJI, ac ]SO~ pIO to. pred;
poklady dány (IV); bližší výklad o tom, v ~,em, s~uhrnne
';Jložení zálBŽí, j.ak předepsané knihy se n~a]l vestl, a ~do
v podniku bankéřově zodpovíd~,. vedo~-~l se tyto kmhy
nepořádně anebo nev~do.u-li s~ vube?, .~uze tu o(~'padn?utl!
poněvadž jsme se s termto otazkaml lIZ zevrubne zabyvah
v § 26 pod II a IV.

II.

Které cenné papíry náleží uschovati sóuhrnně? ~odle
pojetí Izák.O!Ilia jesrt. při ~s<?hově ,~. zástav~ p;raV1dl~l
úschova (zlÍ1staNa) }eidl1iothva. a VYJllllkou USdlJOiVa, (z.astava)souihr.nná, kJde~to pl'oOkormisi pIa,tí záslada opačná,:
komisně opatřené ce~mé papí:ry o,byč~lně, stačí uscho;
v,ati souhrnně, kdežto pouze zazvlastmch olklol'no·stl,
které jsme vytknuli v předešlém výkladu pod ~ 33 (ad 3
a 4) má místo úschova. jednotlivá.
,
'Po obšírném výkladu, který jsme podalipo-d ~ 33 II,
lze velmi snadno vymeziti, které cenné papíry do úschovy
souhrnné náležejí. StrUčně naznačeno, jsou to ,veškeré
cen n é pap í r y", které "b a n k é ř" "p ř i pro voz, u
~ vé hop o dni k u" v komisi opatřil anebo do úscho:v~
nebo zástavy převzal, vyjímajíc ony cenné papíry, Jez
bankéř podle zákona musí uložiti jednot.liv~;pr.ot{r pře
devším ani souhrnně se nemusejí usehoyati směnky, še,kY
a jinét. zv. jednotlivé cenrié papíry, Jak}o jed?1ak~yplývá
z § 1, od,st. 1 de'p. zák., jed,n.ak z;- samo~ne?-o pO'J.~u ~~chov~
,souhrnné, ja/ko formy de,potm, ktera VY~'adiIl,e prlipoušt:
jen dokonale zastupitelné papíry; dále, .lIŽ s,amo o sovbe
stačí, že příkaz byl proveqen anebo c~nne p?,plry byl~ p~~
vzaty do úschovy nebo zást.avou z přateIstvl. z ohledu PrIbuzensikých,artp., aby bankéř byl zpro,štěn povinnosti k souhrnné úschově opatřených anebo do úschopy nebo zást'avou převzatých papírů; kone~ně ~ni v tom nen~ rozdílu
mezi jednotlivou úschovou na ledne a ~.?uhrnn0':l u~chovou
na straně druhé v otázce, zdá jsou tez zahramčm provo7
ZQvny tuzems:kého bankéře vázány předpisy o souhrnne
úschově (viz svrchu §, 33 II).
21
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§ 34.

Vy!učujíc I?:-ávě ,;vedené případy, platí v podrobllo~tech, ze banker s m,I a! ne:provedl-li jednotlivé úschovy,
:J e ~~ .p od t r e s tnI mIll a s led k Y II U cen souhrnně
ulozltI- tyto cenné papíry:

1. podle § 5, odst. 1, lit. b) cenné papíry k příkazu:

tedyp o z á k o n u

.a) k o up e II é, jsou-li ne s los o vat e ln é (viz § 33
II a», dále

r

b) v mě II ~ n é, jsou-li nes los o vat e I n é a ne~ y I y -ll .p ~ p I r y, Z a, k t e r é byl Y vy měn ě n y,

Jed not II ve u s c h o van y, dále

c) up sa n é, jsou-li nes los o vat e I n é. a konečně
d) 'ceTIlIlé pa.1!1ry k příkazu ode br a n é, lsou-li n es 10 s Ov vat e lvn e B; ne byl Y -1 i ode 'b.r á n y na podkl,ade odbernych práv, plynoucích z cennych papíru individuelního depotu při
k a z a tel o va (srov. shora na str. 310 pod d) ).
Cenn~ papíry svrchu uvedené zpravidla musí bankéř
u~chovatl alespoň souhrnně jen tehdy, když byly o p a _
~ r e n y v t u z e ID s k u. Ve shodě s výkladem v § 33
eba vš:ak zdůrazniti, že ani souhrnné úschově'
,str. ~~f)
nesm.ejl ulllknoutl cenné papíry, které bankéř v c i z in ě
kOUpIl, ypsa~, ne~o vyměnil anebo z cÍziny odebral s v é _
o c ne,t~ J.~m~v z. o~?lností případU nebo z prohlášení
prika;zatelov3: J.asvne na Jevo vycházelo, žepříka.z Iíiělbyti'···
proveden v Cl~llle (§ 8, odst. 2 a contr.); jest tudíž v takovýc,hpříp'a:dec~ jeho povinností vynalo,žiti péči řádného
kupce o JIC~ v~as!10u dodávku (§ 6, odst. 1) a po té je do
tu~e~.ska prenestl a povinnosti souhrnné úschovy zadost
v

t:r:

.:rr:.

UČInItl.

. .... V. so~vislosti s.výkladem; p ,těch!?, pod :.přJ~d.Pls.§.J),
odst. 1, ~lt. b) dep;. zák. spa,da]lCIch pnpadech,pokládáme
:'~ nutne<1~tknout~ se. ,otázky, jaké úschově', 1ida Jednotlivé

Cl s?uhrnne, podleha]l svrchu pod a)-d) uvedené cenné
papI:y, když bank~ř, po uživ klientova zmocnění k libovo}nemu nakládám, ~ ~B:kovýn;li papíry "a ž do úp 1neho zaplac~~l JeJlch()patřo.vací ceny" (viz
·svrchu § 30 }), ma Je po ~aplacení dluhu vložiti do depotu.
Pro názor; ~e, cenné paplr!". ?yt':zásadně podle ~ 5, lit. b)
do ~.o,?-hrnne. usc~o,:y nalezeJ;ci, dlužno v řečeném případě
-ylOZltl i~O 1 TI dIV} d u e 1 nI hOd e p 0·1 u, mluví úvahia
ze t,u neJoo '? promenu komisní smlouvy ve smlouvu liSChó~
V~Cl po, z B: k.o nvl!-, jakou má předpis § 5 dep~ zák. na
zreteh, nybrz o prlp8Jd takové smluvní promeny dob r 0-
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vol n é, který spadá pod předpis § 1 téhož zák. (viz. svrchu
§ 33 II, ,rud 1); tento názor má ostatně o'poru ve slovném
znění §§ 5 ,a 6, jež přiléhá toliko mi případy, kdy se komiSlIlí ·smJoluv.a mění ráz na ráz ve smlouvu uschovací.
Toto pOj,stí 4ůsledků ta.kto, oibmezeného' zmoeněni k libo~
volnému iIlJakládáIní s papíry, jinak do souhrnné úscho'vy
náležejícímí, vytváří pro bankéře situaci,že jest sic-e jen
soukromůprávně zavázán podrobiti se oné smluvní vý.bradB, ,a tedy po z,a,ipr8iV!:mÍ dluhu převésti na přikaza.tele
'llollistnictví, jakmHe však ta;k učinil - prohlášením, že papíry poneohá li sebe jalw vlastnictví přikazatele - , jest
podtre'stnúni nwsle(!lky do pěti dnú po té porvinen dotyčné
pa;píry uschovati jednotlivě, leč by byl platně zmocněn
k úschově sOiullrn.illé.
2. Cenné prupíry, SYT'chu pod 1, lit . .a) až d) uved;ené
a v cizině srov;nale s vúlí přikazatele opatře n é, náležejí podle předpisu.§ 8, odst. 2, věty třetí dep.
zák. - tedy rovněž p oz á k o n u - do úschovy s·ouhrnné
teprve tehdy, j s o u - lid o t u zem s k a pře II e sen y.
Samozřejmě se tu předpokládá, že papíry přejímá
v tuzemsku týž bankéř, který je v cizině opatřil, neboť
jinak by se přirozeně i na takové papíry vztahoval předpis
§ 1, odst. 2, o úschově jednotlivé.
3. Konečně patří do slOuhJ"Ilné lIs,chovy cen II é P apíry, zásadně do jednotlivé úschovy náleže j í c í (viz SiVit"Chu § 33 II), v jichž ,příčúně byl ba.nkéř
klientem ;p la t n ě z moc n ě n (a t' pro Jednotlivý ,obch.od,
ať povšedmě) ksouhrnné úschově (§ 2, odst. 2; § 7,
odst. 1, res,p ..§ 8, odst. 2, věta třetí); zde tedy na rozdíl od
připrudu pod 1 !a 2 uvedených běží o souhrnnou úscho,vu
smluvní.
Rald1ají tu v úvahu ,především Zl:iStupitelné'P'a:pky,
které byly odevzdálny do ús,cihorvy nebo zástavoru nebo o.p,a- .
třeny výměno:u za pa;p,íry z individnelního depotu ,anebo
výkonem odbě:rnýchpráv, plynoucíCh Z' individue,lně
usohoV1llinýoh pa.pírů; jakO s.e zas.tupitelnými se bude
mnohdy lllaikládl8..ti též s papíry ,slosovatelnýIrŮ, s jichž slo'SIOváním se ještě neza.poč,alo.
.
III.
Kdy poema běželi lhdta,. předepsaná pro so~hrnné
uloženÉ a zaplS cenných papírů? Rovne,ž úschov:a souhrnná
{uloženi a příslušné dva zá,pisy) musí býti provedena v.e
s m I u vně ;n e 'p rod 1 li Ž it e I n é 2 ) lh-útě .pfíti dnů; při2) Viz pozn. 18 k § 33.
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§ 34.

3?5

§ 34.

P'~:ty, .ve k,~-e:t·ýc.l: <;>d:P-ad'áv.souhrnné ul.ožení a zůstává jeil:l:.
pm eVl!d:encl p,a-plTU, vylO-Zlli sme Ve stati o zm.oeň.ovacich.
PIlOlhlášenich (viz svrchu pod § 29 II).
Zmíněná lhůta počíná 'běžeti:
1. ve přičin~ cem.ných pa,pírů, které bYly v t u z.e ms k ua:nebo s v e moc n ě Vi c i z i n ě o pat ř e n y ia p.o-dle z a k Q 11 a do SiO,uhrnné úschovy náležejí (viz svrehu
pod II 1), dnem násle<1ujícím po té,
a) kdy takové papíry byly bankéřem neho jeho zroo-c-ně.ncem s k, U! e.,č n~, pře v za t y (§ ?~ odst. 2);
s,em 'naleZe]l prlpady, kdy ha!I1ker, nem,aje zmocně-ni
k p-ndús:chově resp. k poolZá,stavě musí Q1patřenépap:íTy
uložiti ve své tuzemské P'I:'.ovozovr'tě;
b) kdy bankéřů b.dr žel .od své smluvní strnny pro-h 1 á š ·e n i, ž e t a t o j e bud e mít i p r >O něh o'
v li s c II ~ vě (sděleni 10 uznání na účtě cenný,ch papírU)._
Jak Jsme síVTchu pod § 33 III c) vyložili, má tento,
v § 6, odst. 2, stan.oiVený -okamžilk vÝZ'Il:am plJ:'O pnpady,
kdy ba:nkéř ponechává opatřené p,rupíry v úschově svésmluvní ,strany; hledíc k tamže pod'a.nému vysvětlen~, 'žepod "sdělenim Ú uZinání na účtě cenných Ip:apírů" dJIUlŽno
vy.ro'zumívati "sdiělení o U21nání (lépe o "zápisu") na účrtě.
d€lpotnim", bude při papírech souhrnně us'chovatelných
IOno p'rohlášení záJležeti zpra.:vidla ve sděleni zápisruch ,d!at.
jaiké má předpis § 6, odst. ,t) na zřeteli;
,
'c) kdy baTIlkéř,proihlásiv sa.:movstup v,přiklMkekoThpf
"talkovýcih' papírů, o rl e s 1 a I přika"z,ateli pro vád ěc í
sdělení (§ 6, odst. 1);
V 'praxi Se tyto případy-vyskytnou, dodá-li hamkéř p,a_,
píry z vJJa;stních zás.ob, aneb.o dodá-li jez <te.potu jinéhoklienta, v jeho.ž prodejní příkaz vsioupil;co do podrobností lSie pOiUJkla:zuje na výkl8Jd pod § 33 III,a}, ~ďe &e- též:
pod~vá vysvětlení, jak dlluŽlno cit. zák-o,un-ému;ustanovení,

rozuměti.

2. Ce.nné p<3<plÍry p o z á k ,o n u souhrnně uschoVlatelné
(viiz svrc<hup.od II, č.' 1), které byly v c i z i n' ě s r o- v na 1 e:
s vůlí přik,a-z,atele o'patřeny a d,o, tUlZems,ka
pře nes e n y, musejí býti souhrnně USChovány do pěti dnu
po té, Jaknťile byly bankéřem v t u z e ID s k u ,p řev z a t y(§ 8, odst. 2, věta třetí); stejně jaků při úschově jednotliNé,
?-ni1l9:e l?TO P9čátek běhu o.~é lhůty nerozhoduje oik.amži14
kdy paJpllJ:'Y prevzala' bimkerova pobočka zaJ:1rruniění (striv.
svrchu § 33 III, čís,. S).
.,'
"
_o,

_

3. Pro případy, kdy cenné pa.:píry s ni lu vně ;př1cl1á
zejí d,o souhrnné úschoiVY (viz s.vrchu pod II, čÍ!s,. 3) _ jsou

to cenné papíry, s,padající pod předpis ~ 1, .o!d'S~ 2 a§ ~1
()!C1st 1 lit ,a) v jichž příčině klient ba'l1kére p1atne zilllO~nL
ks~'lihrnné Ú..siChově (zástavě) ~, nem~ v~kOiIl v~slovneho
ustanovení, které by určovalo, z~. b,-ank~r Je.st povmen provést-i soruihíl"D!Il.o:u úsch-ovu ,(Lo urc~te lhuty:. ,
v ,
Povružíme-li vš a.:k , že ;b,aJwve zmocnem pouze. men:
:způsob úschovy, amiž by bankéře ~ipT.oš~o'V'a:l~, pOYlnnostl
úschovu v předepsané lhůtě proiVéstl ~ vzdyt Hmon:!; zm?cnění k Hbov·olnému nakládání vylUČUJe pla;t"nOlst predPlJS~
~ 1, odst. 2, lit. .a) -a § 6, odst. 1, po-kud ,se tyce, § 8, odst. "",
třetí věty dep. zák., jež lhůtu yo pr.ov,~deni u~ch(}vy ~ta;
1liOví -. a uvědomí-li si dále, ze bank~r: pl.atill~ ~~oc'nen~
k -souhrnné ú,s;molvě není pilO o.pominutI ]ed:nothve U~:ChOiVY
tresttným jen tehdy, k,-dyž papíry ,us,chova~ale'siP~n s,ou~
hrnně (virz ,svrchu pod I), dos;pwame k temrt;o zasiad.rum.
a) UkláJdá-li hankéř pa-piry s~u:hrn'I1ě na v pod~~dě
zmocněni k souhrnné úschově, mUSl ]e SOUhl;nn~. ~OZlt!.i ~
~alp:sati v téže lhutě, kterou by musil dodT~etl prl ,,~ScholV~
jedJnotlivé (v;tz výše x§ 33 III); proto na pl'. ban.ker, .k~ry
převzat pa,píry -do úschovy nehoz~t~vo.u, (§. 1, od~t. 1.) a_
teprve dodatečně, avšak dříve, ne'z ~e~nothv~u USC~lO'VU
pI'OlVedl, ohdržel z:rnoc~ěpi k w:uhrp.ne us chove; II1)uJ8;l, po:
užij e-litJoooto zmocneil1l, tyto papIry 1!-s.ch:o,vati Slouhr\n;n~
do ,pěti dnů po té, kdy je převzal, a mkol1v snad do ipětI
dnů po té, k,cly ~mocnění obdTžel.
b) Použije-li hankéř zmocnění, k s,~uhrnné •~.8cch>ově
papírů, které již jed[lJOtlivě uschovany' Jsou, ~u~e b;eztrestně 2lFUŠ:Lti je!doot1ivo:u ús'chovu těcfuo papIrU tolIko
pIlOti s 'o u č a s 11 é m u 'provedení ús,chovy ;souhrnné.
IV.
Kdy

pOf)innost

souhrnné

ú,<;chovy

odPc:dá

C!

zimiká?

Přes

to, že by šlo o cenné pa.píry ,~u~~·nn~. 1!-;schovrutelné
(viz svrchu pod II), nemusí banker prIkro~ltI ~ souhrn:
n-ému uJ.ož,enÍ a k porvinnýn; zápis:~n; ": k.rnze .prede;piS:aJIl;~
v § 5, odslt. 1, lit. b) dep. zak. -- clh povmno-st so:uhrnille
úsci!1ovy odpad á:
.
.
.
1. byly-li tyto papiry -d ř í v e v y ~ á n y (t. J vkhentov~
Oidevz.dány iIlJeho k j.eho přík<a~u prodaJlly, vymeneny, atp.,
SlI'V. sVlflchu § 33 IV, čis. 1), než prošla přede-p,saná k tom:u
5denní lhťtta (a.trg. § 5, odig,t. 1, ht. b),v??Sl. .veta]; kdy tato
lhůta počíná běžeti, právě jsme, VyIO'Zll! (VIZ II~). ,
p'ovin'lllOst úschovy souhrnne však neodpada, nyb~z. s,e
:pouze redJukuje na povinnost evidenční - t. j. na oba Z81plSy
,v
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§ 35.

~ dellotI!í knize, pře,depsané v § 5, 'Odst. 1, lit. b) dep, zák.,
l~ terou }~m.e naz~ah Jednak oso/bní knihou :souhrnnýM
~~chov, JedlJJJ~ veClIlOu knil;o'U s~uhrnných ÚS~chOIV _, jesthz~ souhrnne uscl:lovatelne paplry před uplynutím oné
lhuty z det~nce bank~ov!OdPlývají do podúschovy, podiz.ás~~wy, !k. vyk'ŮlIlu 'Ůidbernych neoo hla:Slovacích 'Práv; žádáf
zákon y§ 5?od,~t. ~, lit. b), aby z dotčené iObcihodru knihy
s~ pod9lv:al J:?-~ny ,prehled o t:o,~, kte!rého ~u :cenné papu:y , kde .a v Jak~m mnozstvl JS,ou takto oddeleně uloženy
coz ostatně v principu vyslo\Ť"uje též předpis § 7, odst, 1; ,
2. dále povinnost úschovy souhrnné od,nadá hyl-ii
b,ajnkéř před provedením uloženi a zápis,u p I a in ě ~ m o cně n I{.I i b() v o 'hl é m u n a k I á dán í (§ 8, odst.. 1) a
samozřep.ně též,
. , .
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§·36.

jemuž se předává klientem - udělený opatřov:IllCÍ příkaz
k provedení, .že jde o příkaJz cizí.
. '
Tuto povÍlllr1ost j'Slme nazvali ve výkladu pod § 28 "po\"Ínnois.tí nO!tifikačni"; tamže (pod bodem II) zevru:b:ne v~
loživše, za jakých př~dpokla.dů jest bank~ř takovou. nortlfik,acípovinen, j:3lk ji iná vykonati, a .kdy tato plOVliIlll1OSt
odp.aJdá, pr.oSítě na onu stať odkazujeme.
v

v

3. jestliže Pi8ipiry, jež smí - at' po zákonu at' smluvně
- UJschov,aJti ooliko souhrnně, II s ch o val j ~ d n.o t I i v ě
(srv. sVl'chu .pod I).
. POviJn:oost ~OUh:r?-1Ué ús:chovy na proititomu z a n i !k. á,
t. J. ,hrun.k.ei' neru pOVllIlep vésti nadále yevidenci klientovy
PlltpITy :a vizhledem k temtu papírum: udr.žo,vati stav SIOIUlt..rnné~ depot~, j;~nůle na~taly skutečnosti, jimi~ sé
podle vs~ecnY~h zas.ad právruch uschov:.acíresp.zásItávni
po;něr rusI. K -temto g'kutečnostem náleží též smluVlJ1Í promena U1s,chova.cÍho resp. zástavního poměru -souhrnného
v~ový ;smluV'Ili poměr nlOirlnMní pr3JvideLný an.ebo nepravldelny; kdežto prve do.tčená proměna smluvnLse :může .. ,...
Uis]mtečniti dohodou stran,. sjednanou v jakéklOliv obecně
připl1sitné formě, jest účinnost úmluvy o promě~ě S!Quhrnné ÚSc,h{)iVy (zás~vy) v ús:chovu (záSt:91v,u) nepravidelnou závislá na dodržení přísné f.ormy, k.terDIU §§ 3' a 8
odJst. 1 dep. zák. pfedp!isují,

g 35.

o

povinnosti

Jlotifikačni.

D.ru1Ší zvláštIÚ povinno,stí, kteTá podle ,depomího zá-

kOIflJa ibiankéře iSft:Lhá j.ak v obchodu deposttrum. tak lom-

bruridním i komisním, jest po'Vinnost sděliti. třetí olsobě
které se oldevzdávajf oenné papÍlry klientely k uschován{
v p.odzástavu, ke zcizeni anebo k výměně neblO odběrtt
jiných 1Jaikových cenný.ch papírů,· že tyto P'a!Píry j,So.u cizi
pokud se týče, povinnost sděliti komisnímu substitut'Ovi;

§ 36.

Další povinnosti) které depotnl zákon ukládá

bankéři.

a) jako uschovateli.

1 Povinnost dbáti uk'adatelova vlastnictví, vyplývající
již z~ v:šelObecných zásad právních () smlouvě 'Us,choVlacÍ
(viz§ 965. obec. obč~ zák), ~ochází .zvláštroiho, důr3!Zlu
v předpisu § 2 d·ep. zák., z něhoz se podává o trestn!.S:a.lJIk,:e
opřený (§ 14 dep. zák.)' zákaz svémocného pouZlti ,SiVetaných papírů ve vlastní nebo cizí prospěch; .o jiak.ý druh
ús:chovy (zda jednotlivé anebo souhrnné) jde, nečiI?-Í ro~':"
dílu, neboť právní Úpr8JV1a u .těcMo obou dr-uhů uschov
jest jed!Ilos'tejna (!UiI'g. § 7, ornStt. 1).
.
Znění cit. § 2 výslovJ;lěna to ukazuje, ž~ zmíněnou P0:vinnost :poTušuje bankéř, který· bez náležitě projeveného.
souhlasu ukl8Jdatelova UlPlatňUje pro sebe nebo někoho
třetího hla.sOlvaci ,práva, plynoucí z eenných plrupírŮ (akcií)
ukla,dlatelov}'ch. Zvláště záv:ažným proUprá'Vnim zasahejm.
do ukladatelova vlastnictví jest svémocné zastavení uschovanÝ'ch cenných papírů; plyne to již z PJ)jJPll úschovY . ~ . .
ostatek se to podává též. z pojmu zpronevěry,l) takže anI
není třeba se dovolávati arg.'·a minore·ad mai:t1s,je·žsepodává z vyloučení zákonného práya.k relombardu.:riovoty
to, kterou depptrií zákon předpisem ~2 zavádí.
Pav<aJ:lou . a trelSltnimi - dúsledky přivl;a;s,tnění si
v ús,chovu převzatých ceÍm$~ch pflpírú se prudeme - pO,:,
droblIlě' zabývati při výJkladu trestních ustanovení de;p. zákona (viz níže pod § 41); pOZlIlaITl;enati sluší pouze, že
pojem ,souhrnné Ús.chJOvy vylučuje s'iceprotip,rávní zásah
do jedlD!otlivcov'a vlastnictví, zadržel-li však haJukéř za
sebou nebo přivla8ltnil-li sobě byť jen jediný kus z .cenných
. 1) Sr. § 183 rak. trest. zák.; § 355 uh, trest. zák. VýSlovně
zastav~ni svěřené věci jako pojmový znak zpronevěry,

vytýká
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papírů souhrnné úschovy

zločinu podle 8 16 de

ukladatelích. la)'"'

d
~ ,
zá· OPOUS~1 se zpronevěry (příp.
p.
k.) na vsech spoluoprávněných

2. Povinnost uložiti v ú h
v~ vlastní tuzemské provozov~~ oVu prev~~ate c~nné papír~
dusledkem povinnosti respekto ~. t~" Od.::Slt. 1~, Je~t v:l18;stne
vě; ani zde zákon n lOV'
v~ ~ CIZI vlastmctvl k uschoúschovou souhrnnou e(~~lg ~~:l USC§h0 VOU jednotlivou a
. t'V
,:
ace. 5,odst. 3. vztabuJ'ic:Lh
. o SIS ez.na Bouhrnne uS!('hovy v § 19 .-1, t 1)
.
Ct ~ed'
.
~,ous..
jeviti I P;~i~~~~~§ ~~~;f;: rorušel~í se případně může
podstatného
zostřenI' zá d nIm I PO l~ ~ 14, doznává
Vd
Vt
sa a vys ovena v R 965
_vtv
ve e ruhé obec 'O'bč zák
h
l'i,
ve e
k?n opatrování 'uschov:au"é z:ě~s~, ovatelmá o~st.ara.ti vý~I~Y), )sa jinak práv i. z náhodn~~k,~~;P'k~::o~l ~?mo~JeJI svemocným uložením u osoby třetf.2) ,
p lvodll
Beztrestnou odchylku od t é t '
pomí záklOn v těc.hto případeCh: . D zasady 'PrIpiouští dev

v

,

'

v

V'

. b a) p r,o jev i 1 - 1 i u k la dat e I s o uhl a s s t í m
byl y u 1 o žen y j i n den e ž v e v I ~ s tn f
"- e r o v e pro voz <O vně.
.Souhras ~la:datelův jest však jen tehdy pl1atn\ř byl li
pI"oJeven v pnsne fOirmě kteTo § 9
d
v
.~. ' .
.~
jde-.li o uložení v cizině 'smí sel~ak';' , o .st.~L.~iP'r~dpII~íl1Je;
konc ..
·n.A~.n,L·
' v,
'Vy SOUIll'~ tykati do..
e Jen J~~l.hvéh~prl~du externího uložení. Druh.d
se ~akto k'VahflJk;o.:vany proJev nese kVýikóintu.-- óIP··iatrowáfii .,
třetí osobou -'- Jde tu p.ak o mnocněnl' ·k p d' 1-..~ jo:
druhdy 1 d ' .ak
10 USCllIUVo::
je:ho~
'~ ~ ~Je JO hlavní jiný hŮispodářsko~právní účel'
nHo.~) SIP' nen nutně vyžaduje, alby se místo ulolŽení změ2
P
~a Y
n ·k ~ PI r

..

r

S~IOl~{~~~~~a~:l~!:lt:~;~O~e~~";:~~;;í~o;:;ě j~~:~n~~~-:-.

~~h~red~~s

§ 8:~,d~t. 2, .vetyprv;lií,-d:ep: 'Zák; ,tuQ1ž-hé.z
ffitOh0.u ~uS1:atI} Clz()zemske usohově cenné .
ír
v CIZlne kOlffiume op:atrené vyioház'-l"
k 'L
ptaJP Y
&l!ebo z Q.bs8ttlU .vik.
k' v l l z, o o OOlstí prípa,du
.
pr .ruzu,
nemuž pa"plry byly
ri;v
:naJeNo, ,že přik8JZ měl b' t'
n,-1
•.• v O i p . 3 J reny,
vedení t
t 'v
.~ ~ 1 provo::uen v CIZlne .a Jr jeiho pro'. __ .. _ am ez skutecne došlo (srv. svrchu ~ 33 II, ad 4).4)
•

•

v

I

a)

Sr. výše § 5 B.
Viz v~!,lad pod § 4 II a).
:) Sr. vy Se pod § 29 II D.
) \'zhledem k tomu že pO. I ' § 1 9
toliko cenných papírů jiŽ d ! ectťlS
':' odst: 1 cit. zák. se týká
jimka smysl jen v pří ad ech ok~sC o,:y. "prevz~tyc,h", n;tá ~ečená výnietvÍ.m klientOVým n~sledk~m
cl:m~ °ta.tIe~~ p~plry JSou vlast:
konstltut a,nebo že provedl zápis !JOdl!e • adu.el .J§lz_Plovedl posesorm
,
pre plSU 0, odst. 2 dep. zák.
1

2)

10;0
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Něj!akého ·dalšÍho svolení ukladatelova k exi.elrnímu
uložení pa,pírů. ,a,rciť nepotřehuje hankéř zmocněný k Ub.o",olnému nakládání; vyplývá to jak z obsahu tohoto zmocnění ·opravňujeť ho k uložení papírů, kde mu libo - ,
tak z jeho právmch ;dÚg1edt~ú, neboť bankéř, p(}uživ zmíněného zmocp.ění a· stav se vlastníkem ·dIOtčených papÍi'ů,
mů.že ,s nimi j,a,kkoliv naklá,dati.
b) Je-li· uložení na.jiném mí'stě ospravedl n ě no n u t n O' II pot ř e b o u ("nouzí" ve' sm. § 965,
větydTuhé o<bč. zák.).
POSiOiud.iti, které skutečnosti to jsou, jež mó.no:u bankéře ospnav:edl.1:iiti, když byl svémocně u10žil v úsdw'Vu
pte.vlZaté cennépa;piry u třetího,zůst.avuje zákon soudci;
neplOchybně lze však zapřipad "nouze" uZnRti 'Ohrožení
depotů vp~em íl1:epří:tele, nepokojia'tp.
3. Povinnost odeslati ukladateli opis zmocňovacího
prohlášení rovně,ž se vztaihuje na jedlltOtlivou i souihr:nlLOtu
. úscihovu (§§ 4 ,a 8, odet. 3); zmocnění, která tu Viwledieffi
k prá:viIli~ post.avení hankéře jako usoho"vatele přichá
zejí v úvahu, j,SlŮ'u: zIDocuění k souhrnné ÚSdlově, k výkonu. hl.asorvialCÍch práv, k podúschově tuzemské, k podúSlcho.vě v zahraničí ,a konečně zmocnění k lioo!Volnému
nrukláJdání :S uscho!V'anými papíry.
Ukládaj.e bankéři tyto povinnosti, . umožňuje zákon
ukladateli posouditi v klidu dosah důsledků, jež jeho
zmocnění může míti v zápětí; tato do·datečná kritika
vlastního jeďnání povede druhdy ukladatele k tomu, že
sáhne k vhodným protiopatřením, ·zejména. že odvolá povšechně udělené zmocnění, jak mu to předpis ~ 2, .odst. 2,
věty první, resp. § 7, odst. 1 dep. zák., dává na ruku. Tato
intence zákona dochází dalšího pos~lení v předpisu § 4,
odst. 2 cit. zák., který výslovně stanoví, že nárok na vydání opisu zmocňovacího prohlášení nemúžebýtiprávním
jednáním ani vyloučen, ani obmezen; podle jasného znění
cit. předpisu nestačí arii vzdání se, projevené snad ve formě, kterou § 3 dep. zák. předpisuje, tím méně ovšem stačí,
hledí-li se tento nárok vyloučiti nebo obmeziti ve, všeobecných obchodních podmínkách.
.
.
Bankéř není přímo ze zákona zayá:zánodeslati ukladateli opis zmocňovacího prohlášeni, které od něho obdržel; musí totiž tak učiniti teprve k u k lad a tel o v u
po ž á dán í (i ústnímu, neboť 'zákon nerozeznává), ,a to
do tří dnů p'o té, kdy mu ukladatel takovou žádost projevil;
jak se tato lhůta počítá, vyložili jsnie výše pod ~ 31.
Ze zákonem použitého výrazu "o p i s" vysvítá, že
ukladateli musí býti dána informace o obsahu zmocňo-
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vacího prohlášení pf s e IDi n ě, a to 'Opakováním jeho.
plného znění.
Rozumná úvaha vylučuje, aby se slovo "o des 1 a t i"
vykládalo restriktivně v tom smyslu, že bankéř vždy musí
použíti komunikačního prostředku (pošty, posla atP.), aby
ukladatel opis svého zmoenění obdržel; zajisté stačÍ též,.
jestliže jej bankéř ukladateli prostě odevzdá, což v obchod~
ním styku s bankovní kliéntelou bude pravidlem (pře
dání propisu bezprostředně při udělení zmocnění). Jestliže
bankéř opis zmocnění skutečně odesílá., dlužno uznati, že
učinil zadost své povinnosti, když je.iodevzdá k dopravě
vhodně voleným komunikačním prostředkem (zpravidla
poštou) na správnou adresu; že by ručil za doručení, nelze
ani z depotníhozákona, ani ze všeobecných právních zásad
vyvoditi. 4a)
.
Nesplnění nebo nepořádné splnění této povinnosti se
stíhá za přestupek podle § 13 dep. zák.; nesprávnosti v obsahu opisu případně mohou vésti k trestnímu stíhání pro
podvod.
b) jako zástavnimu věřiteli.

1. Povinnost dbáti cizího (ziá.sta vcova) vlastnictví cenných papírů· zástavou převzatých, jest jasně vyslovena.
již v § 459 obec. 'Obč. zák., stanovícím, že nesvolí-li zástavce,:
nesmí . zástavní věřitel .zástavy· užfvati,11ýib:tž jest-povinen
ji bedlivě 'Opatrovati;· tuto zásadu depotní zákon zdůraz-
ňuje zákazem, aby bankéř, nemaje k tomu náležitě projeveného svolení vlastníkova, použil pro sebe SPOlečenských
(hlasovacích) práv, plynoucích ze zastavených papírů,.
anebo aby jejich výkonpřenechaliřetímu_(arg. §2);.
- zvláště výrazně se projevuje úsilí zákona ozvýšer,LÍ ochra-:
ny vlastnictví k zástavě v zákazu relombardu bezzástav~
cova (vlastníkova) svolení (arg. týž paragraf).
.
Ukládá-li zákon pod trestní pohrůžkou (§ 14 dep. zák.)
bankéři, aby náležitě respektoval· cizí vlastnictví k.papírům zastaveným a to bez rozdílu, zda jednotlivě čí
souhrnně (arg. § 7, odst: 1) -, nedotýká se tím přirozeně
jeho reaUsačního práva;5) avšak přivlastnění si zástavy
anebo její zpeněžení, aniž by tu bylo podmínek pro výkon
realisačního práva, se můž'e podle okolností případu jeviti
přečinem, stíhaným podle § 14 dep. zák.
4a) Sr. text s<ouvislý IS _pO'ZIll. 7~ k § 19.
5) Sr. výše v)'klad pod § 10 a) V.
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2. Rovněž v zástavu ('pravidelnou nebo souhrnnou::
arg. citace § 5, odst. 3 v § 12,odst.l) převzaté cenné papíry
mají· býti uloženy v tuzemské provozovně bankéřově, leč
by s jich uložením na jiném místě vlastník souhlasil. anebo
leč ibyto bylo ospravedlněno nouzí (§ 12, odst. 1); tutéž
myšlenku v p'Odstatě vyjadřují ustanovení §§ 459 a 1369obec. obě. zák., ukládající zástavnímu věřiteli pečlivé opatrování zástavy.
Co . do p'Odrobností není tu odchylek od zákonné·
úpravy téže povinnosti, která stíhá bankéře při smluvním
poměru uschovacím (viz výše pod a), čís. 2); stačí toliko
p'Oznamenati, že zmocnění k podzástavě zavírá v sobě též
svolení k tomu, Rby zastavené cenné papíry směly býti
uloženy jinde než v bankéřově tuzemské pr'Ovozovně, a že
mají-li papíry býti podzastaveny v cizině. smí takové.
zmocnění býti vydáno jen pro jednotlivý obchod (sr. výklad
pod § 29 II, D) ).
3. Povinnost odevzdati zástavci opis zmocňovacího prohlášení (§ 4 dep. zák.) stíhá bankéře též jak při jednotlivé~,
tak při souhrnné zástavě (arg. § 8, .odst. 3); zmocňovacl
prohlášení, o která tu podle povahy věci může běžeti, jsou:
zmocnění k souhrnné zástavě,k výkonu hlasovacích práv
ze zastavených papírů, dále zmocnění k pOdzástavě a k'Onečně k libovolnému naklá.dání se zastavenými papíry.
O účelu svrchu dto § 4 dep. zák., dále o předpokladech,:
za kterých bankéři 'povinnost odeslati klientovi opiszmocněnívzniká, konečně o tom, jak a ve které lhůtě má bankéř:
tuto povinnost splniti,. a co Jlásleduje při nesplnění ueb~
nepořádném splnění jejím, jsme již podrobně pojednali
svrchu ,pod a), čís. 3.
c) jako obstarateli.

1. Povinnost péče řádného kupce o včasnou dodávku
v komisi opatřených cenných paplru (§ 6, odst. 1, věta
první) hrání tomu, aby v roz,po,I'U s intencí .zákon;~) urycihliti totiž přechod vlas.tnictví těchto papÍlrŮ na při:lm~
za,tele, tS;e nedbaJ.ostí bankěfu nebo jeho .zlou vůlí nooddáJ:il
6.kJrumžtk, kdy POČi:i:U1 běžeti lhúta srt::an'Ovená 'záJko[l,empro
pvorvedení .záp:LsiU v přede,ps'aných obchodnIch knihách.6)
. Hleldf.c k pfedchoe:.ímu výkladu,6a) bude bankéři o ro
peoovati,aby jeho smLuvní st.rana m~ opatřené 'Pl3lPil'y
včas před:aJ.,a anebo včasně pil'ojevila vůli je nadále pil'o.
6)
6a )

Dův.

zpráva, str. 18.
Viz svrchu § 33, III,

čÍs.

2. a § 34, III,

čís.

.
1.
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držeti v úschově, obyčéjně mu zašlouc s~z.nam čísel
pokud se týče sdělení zápisových dat; pro posouzeiIÚ
otázky, zda cenné papíry "v č a s byl Y do dán y'\ budou
směrodatny před,evším zvyklosti V obchodu s cenm.ými papíry.7)
Co !Sluší rozuměti pod výra'zMl "p é čeř á d n é h o
k up ce", podává se z výkladu pod § 19 A II.
Nesplnění nebo nepořádné -(opožděné) splnění této povinnosti se při nejmenším trestá za přestup'ek podle § 13,
za zvláštních ,okolností pak za přečin podle § 15 dep. zák.;
trestní .sankce tu vyslo,vené o,všem nepřiléhají na. pnpad:y,
v nichž běží o p,a;pÍIry opatřenié v cizině sro;vnale s vůJí při
kamaitele (·rurg,. § 8, ..odst. 2, věta první: "Rovněž nemají tato
ustanovení platnosti ..... ") - platí tu toliko o'becné zá-.
sady o ručení obstaratele pro porušeui smluvnich povinIlJOs;tí '-, ,a salInolZřejmě nikoliv též na případy, kdy hwnkéř
byl p'laině 7illwC!něn k lioovolnému nakládání s' cennými
p~pí\t'y (,arg. § 8, -odst. 1); toto zmocnění jest též Jedinou
formou; v jt81ké ;přika'zatel může bankéře~ této·povtnnosti
platně zi[mostiti.
.
2. Předpts § 6, ,odst. 3, který ukládá b:Mllkéři Zla p9vinnost .. od(!slati . přikazateli seznam" opatřených cenných
papírů. udávající jejich druh a množstvi a jde-li o cenné
papíry . jedngtlivě tlschovafelné, též čísla. ."řiDa"ně ;;;"';
je;ich rozlišovací. známkv (§ 6, odst. 3), značí vlas.mě zďů
I)alZn~ní ,a. přes;p,ějšLYytříbenipoviniI1ostibaIlJkéře j:ak-o,·QJbstaratele k vyúčtování komise (čl. 361,
369 obch. zák)8)
Této, přímo z e z á k Q n a se podávající poiV"irnno,sJti,
mus,í bamlkéř-dDlstáti v téže lhůtě, ve které jest mu splniti
pů\v1lliI10st jednotlivé, pokud se týče souhrnné úschovy (vi~
výše ,pod § 33 III :a § 34 III); jde-li tedy opaptry, v cizině
SiOOIVnale s vůli přika!Zrutele opatřené a do tuzemska, ·p,řen.e~
sené;musibanlké,ř odeslati: přikazateli jejich s.e.mtamdiQ
pěti dnů po té, kdy tyto p~píry v tuzemsku pf!evz:a! (§ 8,
odst. 2, post věta).
PIOidle §§ 13 a 15 dep. zák. s,e trestá bWIlJkéř, jenž téro.
povinnosti nesplnil, bud' vi'lhec opominuv oid,eis1.aJti přika
'ZRteli zákonem předepiSaný semn·am papínt, ,anebo odelslav
takový .sezn~m opožděně a.nebo neúplný (na př.bez údaje
·čÍIsel jednotlivě Thschovateln$rch p:apÍrú); cit. trestní před
p.isy se "laJ'ciť nevztahují na přf.pady, kdy p,ajpíťy byly

S.I'Dvnale s vůlí přikazatele op.atřeny v cizině a ta;IDŽe ponechány (§ 8, odst. 2, věta první a contr.)9)
Z důvoldů svrchu uvedených [viz a), čÍs. 3] můžeme
i zdie plným p't'ávem vykládi8Jti slovo ,,o des 1 a ti" enensiv:ně, a tudíž uznati. přípustným plrDsté pře dán Í seznamu přikamateJi; jestliže ba.nkéřseznam vslkutlku "odesílá", Ullusí jej odevz.dJati ll: dopravě řádně voleným dopravními prostředkem (z,ejména poštou) na správnolU adresu?
nezodpovídá vŠ.p..,k za. nedoručenÍ.
Této P'ovinnostiz,plI"ošťuje bankéře toliktO· zmocnění
k libovtOlnému nakláldáJní; jinak ji smluvně nelze vyloučiti.
3. Povinnost odeslati při kazateli přesné a pravdivé
sdělení dne a oslatních údajli zápisu jeho cenných papirli,IQ) která b~éře ~,tihá podle § 6, od'st. 4 dep. zák., vyrovnává ;nevýhodné posta;v,ení, v němž se přlka:zatel oeitá.
následkem toho, že mu zálwn nepřiznal práv.a přesvědčiti
se na;hloolnutím 40 depotní knihy, zda došlo v ní k ZáJpk~IU,
tedy ke skutečnolsti, . jež podle § 5, odst.. 2 cit. zák. jeho·
vl'a;stnic.tví zakládá.
Aby p!1Jk bankéř nemohl úskočnfTmi v}~hra:dami smluvními nebo SytOu liJmavD'stí anebo dQlkonce odepíráním ,při
p<r:aviti p,řik!1JZiatele Q tuto p:r<>ň dúležitou kOlntrtOl'l1í a dů
kazní pomůcku, pokud se týče jej vy.sta.viti nebelzpečí
právní nejistoty, zákon vyslovil sm'luvní nevylučitelnost
a neohmezitelnost nároku IlJa sdělení zápisníchd.at, přede
psal ha;nkéři přesnou lhútu p,ro výkon této PO,ytnntOlsti a
postavil její opominutí res.p. nep.ořádné s,plněnipod trestní
tSiankc·e vyslovené v§§ 13 a 15.
PoviTIlJ1JOStt od,eslati přika'zateJipřesné ·a pr.avdivé sdě
lení zápisních d.at nevzniká bankéři přír:iw ze zákon.a,
nýbrž teprve po při k a z a tel O věž á d tO S ti; zálkon nerozezná vá v tom ohledu, a proto stačí i ústní požádáni. N eukládá-li záklOn tuto povinnost oonk.étipřímo,l'oz'hOid'ly
jednak Q.hled na ipotře,by obchodu,kte:rý odmítá nadtbytečné dopisování, jednak ta ok{}lnost, že takové sděleni má
pod~e 'pojetí dep. záktOna pouze p:růk;azni a' nikoliv zákla;djní (konsti>tutivní) významp;ro přechod vlastnictvPi1-}
Lhůta, 00 které bankéř mU8'Í přikazate~ově žádosti vyhověti, lest 5denní; běžeti póčíná dnem :následujf.cím po té,.
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něho

kusů,

*

7i Vil! § 6· "Podmínek pro obchod cenn)-mi papíry na Pražské
burse", vyd. 1922.
8) Viz dův. zprávu, st.r. 19; výklad o povinnosti obstaratele k po-dání počtu z komise obsahuje svrchu § 19 A/VI.

- - - ._--9) Sr. svrchu § 33 II, ad 4 a § 34 II, čís. 2.
. . 10\ Běži tu v jádře o povinnost uloženou bankéři jako uschovateli pónčvadž nutným předpo,kladem jejího výkonu jest zápis papírú
podle § 5, odst. 2., tedy skutečnost založivšÍ poměr uschovací;řadí~
me-li však poviunQst ke sděl~ní zápisových dat mezi povinnosti bankéře jako Cibstara.le]e, činíme tak ve snaze přidržeti se f'ystematikv
zákonem zvolené.
.
11;, Dův zpráva, str. 19.
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§ 36.

§ 36.

kdy při<,ka!zatel sv'Úu žádost pankéři projevil, a počítá se
-podle zaSlad, :svrchu pod § 31 vyložených, s tou odchylkou
že se nekonči nikdy dříve, než lhůta přooeplSlaná rpro ul'Ú~'
žerni a zá;pi:s Paip:ÍJt'ů, jichž se sdělovaná data ty'k.aJ·í· stauo, t'etov?' d'~hy1k~ bé~e zák,o:r: zřetel . .'na ~řípady,
'
v~~llm
l~.'dy
})rikazatel za:da o .sdelem dotčenych dat JIŽ přI uděleni pří
ka1zu, .a tedy kdy Onla lhůta zpravidla dříve vypTší, než
bankéř vUbec nabude mo'žnosti zápis provésti.
C:0 m~. bankéř učiniti, aby dostál před'pisu § 6, .odst. 4,
urcuJe z.áilwn textem: ,,0 d e g 1 a t i p ři ka z a tel i
1> ř e s n é ,a p ra v d i v é s děl e n í d ne a '0 L8 t a t 'll í c h
úd,ajů ,zápisu jeho cenných papí,rů".
VýT.az "o d eg l·a t í" předem nazn.ačuje, že sdělenízá
písních dali; se má poříditi ve fo~mě písemné; onu pís:emThOIst může však bankéř přika.zateli též prostě předlrut.i; piri) .
skutečné OIde,sláaú platí zásady, kteiré jsme při výklwdu po-vinr:?Sti k odeslámí .opi.BU zmocně·ní uvedli (viz svrchu pod
a), ClIS. 3).
Má-li sdělení býti "přesným", musí uváděti
veškeré skutečnosti, jež zákon nakazuje zapsati, tedy:
-druh cenný,ch papfrůa jejich jmenovitou hodn'Útu (mno~
ství) a m1sto uloženi, dále, jak předpts § 6; odst.' 4 vý'slovně žádá, den zápisu tl; samozřejmě též .bliŽŠí označení
knihy a číslo její. gtránky (folia), kde i..ápi.s byl pvoveden.
Při jedlnJ?Itlivé úscho:vě bude Vlzhledem k předpisu § 1,
.odst. 2, ht. b)d·e,p. zák. ,ovšéírin:titno pójmou.ltídó: ,sděle,rir'
záiPi~lŮvýdl d(at též čí.sla, přípooiI1ě jiné r.ozlišOIv.aCÍ :mámky
zapslaJlých cenných prupírú; k t.omu přihlížeje a .slI1aie &e
:zbaviti .ohchod zbytečné korespondence, připouští 'zák;Qn,
!D!by sdělení zápi.sových dat smělo se pojmouti do ,se~naiInu
·cenných papírů, >O němž svrchu byla .. řeč (viz čÍs. .2);
v jádře tovhllsrtně zmvmená, že při odeslánízá.p.:i.~ových
,d;art; jestzbytečllo za,slliati ještě zvláštní sez,naJii.cennýCh
-p3lpfrů~
.
. PožadJuje-li zákon "p r a v d i v é" sdělení .zápi,sový,ch
.uat, chC,e .předejíti ne.pI1stojnosti, že by halI1kéř odeslal toto'
"sdělení (před skutečným zápis,em, na př. snaže se v:zbuditi
:zdání, že ,spirávně dodrže] lhůtu pro zápis !předelpsianOlu,
runebo že by sdělení se obsahově nekrylo se záp:Lsem
-v knihách.
Povinno'8ti sděliti přikazateli záptsová data nemá
bankéř v případech, kd.y byl zmocněn k libovoÍJnému l1JakládáJní s Otpatřenými papíry, anebo kdy· jde o papír;y Oip!1Ytřené v cizině srovnale s vůli přikazatele a tamž~ po:nechané v úschově.

Že tato poviI1tIlost n.aopak má místo též pTI souhrnné
,s m I u v n í, t. j. na podkladě .zmocnění
ve smyslu § 2, OidJst. 1., dep. zák. imovedené, dovodili jsme
ve stati o právních účincích zápisu cenných p!llipírú dlO depotních knih (viz svrchu § 27 II C, ad 1).
"
,. Povinnost oznámiti pi;i.kazateU zahraničního . dopisovatele, . u něhož. jsou opatřené cenné papíry uloženy
(§ 8, odst. 2., věta druhá), jest jedinou POViIll1llOstí, kterou
de.potní ZáikOíil ukládá baa,1kéři ve příčině cennýchpapirů,
opatřený,ch v c:ÍiZiněse souhlasem pí'ikaza"telovým Bi v cizozemské ús;chově ponechaných; této povinno,sti musl b3ínkéř
dostáti, i když ldient toho nežádal.
ROIVněž zde zákon pe,čuje, aby nedošIlO k piI'utahu ve
výklOnu povinnolsti, ukládaje baTIikéři,abypojmenoval
Sivého zahraničního d'O'pisovatele ,,8 o u Č a sn ě g e s děl enim o p:rovederiípříkazu".
PtrO posouzení otázky, zda bankéř této po;vinlnOlSti dostál vč,rus, nenísměroidJa1mlOu určit$rm okamžikem seplOčí
nající, přesně vyme;z,éná lhúta, nýbrž rŮ'zhod:ujítu. vš,eobecné zás'ady právní, je~ platí pro řádný výklOn obstaratel1ské povinnosti k odeslámí prováděcího sdělení; 12) iéL!užno
tudížUJZnati, že hamikéř se prohřeší proti předpisu s:vT'chu
cit. § 8, oc1srt. 2 věty IdJruhé d.ep. zák., pojmeiI1uje-li svého
zaJlraničnmo ·(}iop:iiS'Ovatele sice současně se sdělerum o provedení obchodu, toto Sldělení však odešle přik.aa;,at,eli p,o'21ději, než se tak stárli mělo při řádném chodu ob-chodu .
Aby d'opis,olvatel byl pojmenován "v" prováděcím) sdě
lení, nutoo není (arg.; "se sdělením" ,a nik<oaiv "v e sdě
lení"); může se tak ,s,táti i na 2lvláštní písemno1sti, příp.
telegr,amem, nebo též ústně re.SJp. tele,fonicky (arg. "o,známiti").
.
Opolll11nutí HAbo ne.pořádné splnění' této povi:nih:osti
podléhá trestním ,sankcím, vys:lorveným v .§§ 13 a 15, leč ':by
ba;~~ké~ by'lv této po:vinnos.t~ z,proštěn p'I?-kazateIQ'v)'TIl,pro~as~mm, rádne podeps.a.nym a vydanym \pirO j e dn Ol tII V Y o b ch <O d,13) výslovně a od ostatních ohchoooich
podmlnek 'Ů'dd,ěleně na !Z.VláštnÍ listině.
. 5. Povinnost o::1eslati přikazateli opis zmocfLOvacího
(zprošťovacího) prohlášení (§ 8, ods.t. 3) se dotýká bankéře
Jako ,,'obstaratele" jen tehdy, když obdržel dotyčné zmocnění
j~Š:tě za trválnl koiillisního poměru, tedy zpravidla před zápllsem. c€II1ných papírll v příslušné obchodní knize; co do
pŤedpoik1rudů této po'vLn-nosti, jej í ho obsahu a výkonu,
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v

úschově (zástavě)

v

12) Viz svrchu § 19 A V,
13j Sr. výklad pod § 29 II E.
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§ 37.

§ 38.

není .ani v tomto případě odchylek od zásad, o nichž bylo
svrchu pod a), čís.. 3, a b), č.ís. 3, pojednán.o, takže stačí
prostý odk:a!Z na ta;to místa výkladu.
Kromě .tamže uvedených druhú zmocnění půjde tu též
o prohlášení, ZP1J'ošťujÍiCí bankéře povinnosti pojmenovati
zahraničního dOipi.sovatele (§ 8, odst. 2, věta druhá).

zase depotní zákon nevylUČUje, ahy
své smluvní neho z po-d.půrných ustanovení zákonných plynoucí nároky; v důsledcích předpisů
depotního zákona potřebují ovšem některé z těchto nároků
{n3, př. užiti v ús;chovu nebo zástavou pl'evz;atýeh pa;pírú
k výkonu hlasov:acich práv) k platnému vzniku, aby byla
'zachována zákonem. předepsaná přísná smlUvní forma
(srv. § 2 a, ~ 7, odst. 1 dep. zák.).
'.
'.
V poostatě se depotní zákon. ;nedotýká .a.ni práv, jež
ba.nkéři přiznává smlouva nebo shluk určitých,. zákonnými předpisy předpokládaných skutečností; jsou to však
především .k u p e (' k á P r á vaz a j i š ť O v a c í (zák()Ilmé
:zástavní Drávo obstaratelské, kupecké právo zadržovací,
práva úkoJná, zejména privilegovaná, jako na příklad Bankovmmu úřadu ·ministe['stva financí příslušejíd - oklešiěnaprávními důsledky notifikace pvdle § 9, odst. 2 dep.
zák. (viz výše § 28 IH) - a dále t. zv. z á k o n n é p r á v o
k rel o m bar d u (§454 ohec. obč. zák.) - vylQučenépřed
pisem §§ 2 a 7, odst. 1 -, která má na zřeteli předpis §.12,
odst. 3 dep. zák. stanovící, že "ro vn ěž, p v k u d j i c h
tento zákon ne'mění, platí nadále usta.noven í p 1 a t n é hop r á v a, p .o dle k t e r Ý c II b a n k é ř.i
;p ř í Sl 1 u š e j í ' z á s t a v n í,
z a drž' o v,a c í .aj ji n á .
p r 8., Y fL k C"1 Z.I m. cell II y" m pap 1, l' 11 m .

B) Ostatní povinnosti bankéře a jeho 'práva.
§ 37.

Výklad ustanovení § 12, odst. 2 a 3, dep. zák.
Depotní .zákon 7..asahuje do uschovacího, zás.tavního a.
obstaratelského poměru m;e!Zi bankéřem a jeho klientem
pou~e potud, pokud' to shledává nutným a účelným, aby
klient byl ve svých právech na cenné p,8Jpíry, jež jsou před
mětem taikové smlouvy, náležitě chráněn; vyplňují tudíž
obs,aJl olUě·cih tří smluvních pom;l3,rů i na;dále převahou
všeobeooé právní zásady platné pro úschovu, zástavu a
komiSli.
Tento pozill.atek, pOdávajíCÍ se nepřímo z celkového obsahu depotnfho zákona, -dochází příméhó výt8!z.u Vusta::;
nlOvení § 12, odst. 2, kde se praví:
"Ustanoveni platného práv:a" která ukláda j í b ,a II k é ř i ja k o u s c h o vat e li, z, á Si t a; v ll; í ID. u
věřiteli nebo .obstarateli ještě další než
tím t Q Z á k 'O n e mst a n o ven é p o v in n. o s ti, z·ustá va j { nedotčena."
... "" .
P.odle· tothó nérnužese bankéř pOVInnostem, jež mu
jako u.s.chovakeli, zástavnímu věřiteli nebo' obstrur~teli
ukládají si111luvní podmínky (p,tí·p'. zvyklosti) nebo. dJoiPlňu-:
jící uS!Ú8JIlJovenÍ platného práva, s nimiž jis.me 'Se v dílu
prvním toihotosp'ÍJsu seznámili, vymykati poukazem Ilja to,
že () nioh není' v -depotním zákoně zmínky; ,z,ejména třeba
Zidůra.zni,ti, že ani zmocnění k libovolnému naklád,áni
s ceiI1nými pa.pÍry převzat)Tmi v ús!chovu nebO' zásta.vou,
nezprošťuje' bankéře povinno,sti, jež mu, z nBip.r.avidclné
úsdmvy resp. zástavy vyplývají, tak především pov'i!n.'OOiS.ti
udržovati neustále pohotově takovou zá,sobu cenných paPÍirů (,poklrutni hotoVQst), a;by byl vždy s tlO uS1plOkojiti normálně kladené nár'Úlky na vráceni papírů.

Na ,druhé
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Btraně

bamkéř . uplatňoval

e
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C) Delikty podle depotního zákona.
§ 38.

Všeobecné zásady.

Trestní ustanovení depotního zákona mají účelem
jednak zaručiti, že povin!Il!Osti zákonem -sta.n.ovené bu.dO,']
řádně ·s:plněny (§§ 13, 14, od-s.t. 2 a 15), jednak vyplniti mezery p1atného tréstnÍho práva, jež ve své všeobecnosti ne~
umožňuje stíhati určitých činů proti il1tenlCÍm zákOlli!.
siněřujícich (§§ 14, .odst. 1 a 16).
Záik!o:n ovšem vytýká toliko zvláštní znaky těclrto· -de..liktů, neboť jejich znaky obecné vyplývají ze všeobeciQ.ých
zásad trestního práva, jehoJŽ úhelný kámen tVlOří rak,
trestní zák,on ze dne 27. května 1852, čís. 117 ř. z., :r:otkud s:e
týče uh. trestní zákony čl. V: 1878 a čl. XL: 1879.
'
22
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§ 39.

§ 38.

Podle těchto všeobecných zásad může trestný čin f:pá.chati toliko čl'Ůvěk, tedy jedině osoba fysická;l) trestní
předpisy depotnilio zákona však vesměs před.pokládJajf, žo
ona fysická oJ8oba cenné papíry po živnoste:nsku přijímá.
" úschov\l nebo zástavou anebo je kupuje ;aj prodává
vlastním jménem na cizí účet, čili že jest ba.nkéřem ve:
smyslu § 10, nebo že ona 'Osoba vede v bankéřově podniku
dotčené obchody samostatně, anebo že jest 'orgánem právnické (hromadné) os-oby, která jest bankéřem v řečeném
smysJ.u. Poněvadž tedy paéhatelem trestních činú pádle:
depotního zákona stíhaných může býti toliko osoba: urči
tého povolání, jde tu vesměs o delikty t. zv. .stavovslké.
PJ'!o delikty podle depotního zákon.a platí ldáJ.e vše'Ůbecná záJSl8ida v §§ 3 a 233 r8ik. trest. _zák.. a § 81 00. trest..
zák. vyslovená,že pachatele neomlouvá neZ'Ilialost zákona
nebo nesprávné jeho pochopení; hěžíť tu vesmě,Sl jednak
o činy, jež ka~dý sám. .od. sebe jako nedOlVolené poznati
může (§ 16 dep. zák.), jednak o tako:vé, které se sice 'příčí
!Zvláštním pře·dpisům (§§ 13-16 cit. zák.), jaké předsta
vuje depotní zákon, tyto předpisy však k.aždý harokéř Jest
podle svého .s.ta:V'U povinen znáti.
Hovněž - ,a to vzhledem k §§ 5 a 239 r:ruk.. trest. :zák.
a § 69 00. troot. zák. - nemusil depotní lZá.kon zvlášť vytýlkati, že 'zásadně stejně jako pachatel některého z deliktů podle §§ 13-16, jest trestným též, kdo v pachateli
zločinný úmysl rozkazem, ranou, poučením nebo schvalováním vzbudil(n ávo rl ce), kdo tre·stn}yčinumoŽillilneoo
usnaJdnil (p ome cník), a koneč1ně, kdo jen napřed s pachatelem 'Ů pOlIDOd, kteréž mu po vykonaném činu po.gfkytnouti má, :anebo o podílu v zisku a užitku se dohodillru
(ú č ,a st ní k). 2)
.
Ke všeohecným zásadám t:restníh.o práva konečně
dlužno přihlížeti též při iko'liriiá'Iií,z:dačiD.přesi to, 'že' VY-"
kazuje veškeré,subjektivní.j . . . objektivní.-znaky .deliktu"
není v tom kte:rémpřípadě beztrestným Ipro okolnosti
trestnost vylučující; z,ejména častým případ·em bUide, žetrestThOiSt deliktu pomiJne promlčením (§ 227 a násl. a § 532
rak. trest. záJL; SIl'V. též § 108 a násl. uh. tre·slt. zák.).
.
K [pOlvšechné charakteristice trestních .$ankcí, Jez
zákon vy.slovil, třeiba uvésti, že povaha i výše trestu másvé zdůvodnění jednruk ve stupni viny (nepořádnost resp.
nedbalost: § 13; úmysl: §§ 14-16), jednak v motivech de-"1) Kallab, str. 33.
::) Terminologie, které § 69 uh. trest. zák. užívá, se liší potud,.
že pod pojem účastenství zahrnuje činnostnávodce na jedné'a činnost
pomocníka a účastníka na straně druhé, volíc pro osobu. činnou,
v posléz dotčeném smyslu jednotný výraz "pomocník".
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liJkJtu .a v jeho škodlivých následcích p:ro zájmy zákonem
chráněné. 3 )

Druhy trestů jsou: ])eněžitá pQkuta (§ 13, 'odst. 1), pe. něžitý trest (§ 14), věz-ení resp. uzamčení (§13, odst. l a 2
a §§ 14 a 15) a tMký ž:81ář (§ 16).
Není-li peněžitý trest dobytný, nastupuje jruko náhradní trest vězení (Ulzamčení), a to- ve v}'1ll:ěře, kte;rá, odpovídá zavinění ale nesmí převyšov,ati tří měsíců a dohromady s hlavnin; tre,srtem na svobodě meze jehlo záJkOJnné
s,a;zby; peněžité pokuty a tresty přip-ad.ajístátu (§ 18).

§ 39.

Trestné činy, záležející v opominutí zákonem
předepsaných povinností.
1.
Přestupky podle § 13, odst. 1~ !Ke skutkové podstatě
deliktů sem spadajícíCh náleží:

1. že pachatelem jest fysická osoba, mající vlast~ost
bankéře (viz. 'Svrchu § 24), nebo ?soba, která v)bankérově
podniku samostatně vede ~ep?sltní; lombar~m nebo "komisionářský obchod s cennylm paplTy; p.aJk.lIže h:ankérem
jest právnická (hromadná) osoba, mohou tyto de!~kty s,páchatiorgánové její, na př. členové nebo dOlzor~l rrudy,!)
jejich zffi;o·cněnoi (úřed;níci)~ ~tp. (§ 17, dep. z~.). Tyto
veške,ré fysické .oooby o:zna.cuWme nadale proste slovem
"bankéř";

'2. dále, že nebyla splněna povinnost, předepsaná
a) v § 1, odst. 2, resp ..§ 5, odst. 1, lit. a) dep. zák., tedy
povinnost jednoUivéúschovy (viz svrchu § 33).
.
Vzhledem k obsahu cit. předpisv, záleží tu trestní čm
zejména v tom,
"že se vůbec nevede předepsam.á oibchodní kniha, ruč
kolivse přejímají cenné papí!y ·do jednotlivé ú;'lChoyY; .
nebo že se s.tce takovákmha vede, ale neporádne, tedy
nikoliv ·způso.bem, který. jsme popsali svrchu pod § 26 IV,
a.d 2;
8) Dův. zpráva, str. 22.
1) Viz výpočet peněžních ústavů a jejich orgánů, podaný pod

§ 26 IV, ad 1.

22*

§ 39.
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nebo že v konkrétním případě nebyly cenné papíry
jednotlivě ulQženy a zapsány, ač pro to byÍyzákQnné před
:pQklady;
nebo že sice se jednotlivé uložení provedlo, ale zápis
do předepsané knihy byl Q'Pominut,anebQ proveden 11epořá.dIiě (na př. nevykazuje všech zákonem požadovaných
dat);
neho na.opak,. že zápis byl proveden, jednotlivé ul,ože.ní
však bylo opominuto;.
anebo že cenné papíry byly jednotlivě uloženy a zapsány, ale uložení nebo zápis anebo obé se stalo až po
uplynutí předepsané 5denní lhůty.
b) v §5, .odst. 1, lit. b) tudíž povinnost souhrn'1lé
úschovy.
Podobně i tu se trestný čin prQjevuje hlavně tím,
že s·e předepsané .obchodní knihy (osobní kniha souhrinných úschov a věcná kniha E,ouhrnných úschov) nevedou vůbe,c, 81Č se cenné papíry přejímají do srOulirnné
úschovy resp. z4stavy,
anebo 'se sice vedou, ale nepořádně;
.. nebo. že pa;:píry n~byly } konkrétním případě alespoň
(Vl.~ § 34 I) sQuhrnne ulO'zeny a oba předepsané zápisy
o nIch nebyly provedeny vůbec, anebo sice byly prQvedeny
·ale nepořádně;
,
ne-bo že bylo ,sice provedeno uložení ale k některému
z obou zápisů nebo k oběma vůbecÍled~šlo;
.
aneb? .~aopakz, že, papíry byly sice řádně zapsány, ale
souhrnne JIch ulozenI nebylo provedeno;
.
anebo že sice k uložení a zápisu došlo, nikoli však
v předepsané 5denní lhůtě (§ 5, odst. 1, ve spojení s § 6
odst. 1, větou první).
'
. .. N,et:rovedl-li bankéř (l'esp. ?s?,by pod 1. uvedené) souhrnne uschovy na podkladě zmocnění' ktákové uschově'
(§ 2, odst. 1, resp. § 7, odst. 1), jest případně práv klientovi
t:>liko soy~romop:ávn~; trestným by byl toliko tehdy,
kdyby téz Jednothvé uschovy neprovedl (sr. svrchu pod
§ 34 I).
c) v § 6, odst. 1, t. j. povinnost péče řádného kupce
o včasné dodání cenných papírů, v komisi opatřených.
Vzhledem k § 6, odst. 2, jest trestným bankéř.• opominuvší převzíti včas od své smluvní strany komisně opa-:třené cenné papíry, resp. pečovati, aby mu je smluvní
stra,?-a vč~s dodala; v případech pak, kdy nemusí dojíti
k prevzeh, pokud se týče k dodání takových papírů dopouští se bankéř deliktu, nepečoval-li jako řádnÝ" k~pec,
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aby jeho smluvní strana naň včas převedla· vlastnictví
zmíněných cen~lých papírů (dodáním seznamu čísel nebo·
sdělení zápisových dat, atp~).
O "n e do dán í včas" dlužno. mluviti. nedošlo-li
k dodání papírů do té doby, kdy se tak při řádném chodu
obchodu stáJti mohlo; tuto dobu (dodací den) ZlP'ravidl:a
uirčují .ohchodní zvyklosti. ta )
d) v § 6, odst. 3, tedy povinnost odeslati. (Tesp.pře,..
druti) 2) přikazateli do pěti dnů po dodání opatřených
cenných papírů jejich seznam, obsahu.jící případně ~éž
jejich čísla a ji\l1é rozlišovací známky.
Skutkovou podstatu deliktů sem spadajících tvoří neodeslání (nepředání) takového seznamu vůbec,
nebo jeho opozděné odeslání (předání),
anebo včasné odeslání (předání) neúplného nebo nesprávného seznamu.
Jak jsme již vyložili (viz výše § 36 c), čís. 2), není bankéř trestně práv z nedoručení řádně odeslaného seznamu.
e) v § 6, ,odst. 4, t. j. povinnost odeslati (předati)3) kUen~ovi do 5 dnů ltO jeho žádosti přesné a pravdivé sdělení
dne a ostatních údajů, týkajících se zápis~. jeho cenných
papírů.

Tohoto deliktu se dopouští bankéř,' který nevyhověl
žádosti o zaslání (předání) zápisových dat vůbec.
anebo jí sice vyhověl, ale po, uplynutí zmíněné lhůty.
.. f) v § 8, odst. 2, tedy povinnost oznámiti přikazateli·
současně se sdělením o provedení příkazu zahraničního
dopisovatele, u něhož jsou opatřené cenné papíry uloženy.
Skutková podstata tohoto deliktu jest jasná: neoznámení jména dopisovatelova vůbec, anebo .oznámení opozděné .
Kdy' sluší takové oznámení 'pokládaJí za opozděné,
podá,Tá se z výkladu pod §36 c), čís. 4. .
g) v § 9, Qc1st. 1, t. j. povinnost notifikační.
Delikt tento jest spáchán prostě tím, že bankéř nesdělil dopisovateli (třetímu), že cenné papíry, jež tento
přejímá od něho do úschovy, zástavou, k prodeji, k výměně nebo k výkonu odběrných práv, jsou majetkem cizím~
resp. že předávaný příkaz jest příkazem cizím.
h) K deliktům stíhaným trestně podle § 13, odst. 1 dep.
zák. konečně náleží též opominuti povinnosti odeslati

klientově

la) Vfzswchu § 36 cl,
Sr, výklad pod § 36
3) Sr. vY-klad pod § 36
2)

'Čís.

cl,
cl,

1.

ČÍS,
čís.

2.
3.
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(předati) 4) klientovi vyžádaný opis zmocňovacího. pokud
se týče ZPl'ošťovacihopl'ohlášení do pěti dnu po požádáni'

(§4, O'dst. l' a § 8, O'dst. 3 téhO'ž zákO'na).
T{)hotů deliktu se dO'pO'uští bankéř, neO'deslal-li (ne':'
předal-li) klientovi dO'tčenéhO' O'pisu vůbec nebO' O'deslal-li'
(předal-li) jej O'pO'zděně.
Neodeslání opisu se arciť rO'vná O'deslání listiny jinéhO' O'bsahu, než jaký má důtyčné zmO'ciíovaeí prO'hlášenÍ.
3. l{onečně, že po nesplněni povinnosti neni omluvitelného duvódu.
PO'dle příkladu, jejž důvodová zpráva (str. 22) uvádí,
lze za omluvitelný důvůd uznati mimořádně zvýšený obchůd bursůvní, který znemožní bankéři, aby včas provedl
uložení a zápis cenných papírů, ač učinil mimůřádná opatření; sotv.a jej však omluví, že vedení předepsaných ob<:hodních knih jest obtíŽil-O, anebO' že k tomu nemá zpusobilé
~íly nebO' prostředku ji vydržovati, atp.5)
Shůra' uvedené trestné činy se vesměs průjevují v prů
stém ůpominuti půvinnosti zákůnem uložené; zákůn tu
tresce průstě nepůřádek bez ůhledu na tO', zda pachatel
chtěl někoho poškůditi anebo zda byl někdo .lehů činem
ve svých právech ůhrožen nebO' poškozen. čili nic.- V pov!aa;e takové tre~tní hrnzby pr.Qto jest, že se k tJ-estnosti
činu nevyžaduje ani úmyslu, ani nedbalosti. 6 )
Půdle zákona jest trestnýmnetůlfko takůvý č~n 4oků
naný nýbrž i p o k u s; trestní hrozba na pokus však s.Qtva
má při těchto deliktech praktický smysl, 'Poněvadž tu běŽÍ
téměř výhradně () delikty t. zv. omisivní,7) ,a při ta.kových
deliktech jest pokus půjmově vyloučen. 8 )
Skutkůvé půdstaty, které jsme shDra půd čís. 1.--:-3.,
vytknuli, JSDU přestupky,na něž 'zákůn ukládá-pen:ěžitou
pokutu do 3.000 Kč, která se vpáděnedobytnostL~promě11uje v trest vězením (uzamčením) dO' jednůho měSÍCe.
Trestním ůrgánem jest půlitický, resp. policeJní úřad
první stůlice, na Slovensku pak a vPůdkarpatské Rusi
administrativní policejní vrchnost první st.Qlice; z jejich
trestníhO' nálezu lze se odvůlati dO' 15 dnů ůde dne jehO'
doručení k politickému úřadu (administrativní půlicejní,
4) Viz svrchu pod § 36 a), čís. 3,
5) Sr. text souviSlý s pozn. 23 k § 26.
6) Delikty podle § 13, odst. 1. jsou vesměs t. zv. delikty z neposlušnosti (sr. Kallab, str. 32).
7) Jednání trestné tu totiž spočívá v tom, že nebyla pi'edsevzata
činnost, jež přese vzata býti měla (-:iz Kallab,. st;. 32).
.•
S) Sr. judikaturu k § 8 trest. zak. ve vydalll Kallab-Herrnrlttove
:z r. 1923.

-vrchnosti) druhé stDlice, rozhodujícímu s kůnečnůu plat.;.
ností.
,
Ony mírné tresty platí a stíhání přísluší jmenůvaným
administrativním úřadům' toliko, tehdy, ~,n e n í - I i čin
pří sně ji t r es t n ý". Trestnůst činu zvyšují: recidiva
'(vrz níže pod II), úmyslné ůpůminutí (viz pod III), úmyslné
-opominutí a vzešlá škoda za ůkolností vylučujících možnůst její náhrady (viz pod IV), a konečně přidružení zvláštních okůlnůstí, pro které se delikt jeví trestným činem
'Podle obecného trestního práva; tak na př. odeslání nešpráV'ného opisu zmocňofvacího prohlášení nebO' sdělení
lI1epravdivý;ch zápisůvých. d.at múže založiti skutkovou
půdstatu podvůdu, uvedl-li Hm bankéř klienta úmyslně
v omyl, jímž tentO' na svém majetku nebO' jiných právech
škodu trpěti má (§ 197 rak. trest. zák.), resp. utrpí (§ 379
uh. trest. zák.).
II.
Přpslupky podle § 13, odst. 2. Trestné činy půd I uvedené stávají se přestupky sůudně stíhanými a trestají se
vězením (uzamčením) Ddjednoho týdne do dVDU měsícú
v pádě recidivy taktů kvalifikDvané:
1. delikt byl spáchán, když před tím již, během jednů
Tůčního ůbdůbí, byly spáchány. alespůň což dlužno sa-;m'ozřejmě dodati tři přestupky druhů pod I uvedených,
aniž po zákDnu na tům záleží, zda skutkůvá půdstata pů
sledně spáchanéhO' deliktu jest táž jako při deliktech
-dřívějších;

2. dále dřívější delikty musily již býti trestány. aniž by
:CinilD rozdílu, zda jedním nebo v~ce nálezy;
3. konečně, ůd, půsledníhů ods()uzení, neuplynul do dne
spáchání novéhO' deliktu alespůň rok.
Jeví-li se nový delikt trestním činem přísněji trestným
{na př. ;piíečinem 'po,dle § 15, podvůdem, atp.), nastupují
.ovšem trestní sankce, na ta.kůvé skutkové podstaty uložené.
III.
Přečin podle § 14, odst. 2 dep. zák., předpokládá:
1. opominuti nDtifikační povinnosti,
tedy jednání uvedené svrchu půd I, lit. g);
.
2. paChatel si musil býti věd O' mbezprávnosti svého
:počínání
musil jím sledovati průspěch vlastní (na př,

.a

~ .39.

§ 39.
úvěru) nebo někoho jiného než klienta; aby chtěný
prospěch skutečně se dostavil, není podmínkou trestnostL

získání

Čin trestný jest tu tedy dokonán prostě úmyslným opominutím výkonu notifikace ve snaze docíliti vlastního pro~
spěchu nebo prospěchu někoho třetího; proto jako při
omisivních deliktech vůbec - jest zde pokus pojmově vy-:loučen,9)

Nejde-li o čin přísněji trestný (na př. podle ~ 15 dep.
zák.), trestá se tento delikt soudem za přečin vězenímI 0)
od 14 dnů do jednoho roku a peně'žitým trestem od 5.000 Kč
do 100.000 Kč. Není-li peněžitý trest dobytným, nahrazuje
se trestem vězením, a to v míře odpovíd13.,iící zavinění;
tento náhradní trest však nesmí převyšovati tří mě.sÍců a
důhromady s hlavním trestem nesmí činiti více než jeden
rok (arg. § 18, odst. 1).
I činy ,podle § 14, 'Odst. 2, se zásadně stíhaií z úřední
povinnosti; výjimkůu jsou delikty soukromožalobními, je-li
pachatel příbuzným poškozeného v pokolení vzestupném
nebo sestupném anebo jehO' manželem; tyto osoby, byt~
podaly na pachatele obžalobu, mohou ji odvolati. dokud
nebylO' započato s prohlášením rozsudku v první stolici,u)
IV.
Přečiny podle § 51 Trestná jednání, která jsme vytkli
svrchu půd bodem l, čÍs. 2, lit. a)-,-g) , stávají se přečiny
podle cit. paragrafu, přistoupí-li ještě tyto další okolnosti:
L k trestnému Jednání, t. j. k ůpominutí důtvčné' povinnosti došlo v ě do m ě (úmyslně), čili pachatel chtěl
porušiti zákonem mu uloženou povinnost; nedbalost anebO'
diokonce p-ouhá nep'Ořádnost k trestnosti podle § 15 nestač:J;~
2. b a n k é ř z a stá v i 1 pIa t y nebo o jeh () jm ě
níbylo.zahájeno· vyrovnávacířízenL anebon a ně byl uval e nk o nk u r s.
Na tom nezá.leží, hyl-li trestný čin spáchán před anebo
teprve. p·o zastavení pl.atů, resp. zahájení vyrovnávacího
řízeni ne120 vyhlášení konkursu.

9) Viz předeŠlou po zn. 8.
10) Na Slovensku a v Podkarpatské. Rusi dlužno

při výkonu
k třetí hlavě uh .. zák. čl. V:1878 (viz § 2.
čÍs. 3 zák. ze dne 15. dubna 1920, Č. 284 Sb. z. a n.).
..
11) Poněvadž notifikace se týká případů úschovy nebo zástavy,.
pokud se týče komise, sjednané "při provozu bankéřova podniku",.
tedy nikoliv z ohledů příbuzenských (viz výklad pod § 33 II), nemá
výjimečný předpis § 14, odst. 3 značného praktického významu, jsa
podle toho obmezen jen na případy, kdy pachatelem jest některá
z osob uvedených v § 17 dep. zák.

trestu

vězením přihlédati

Zákon však

zřejmě předpokládá

(arg'. slova: "ježban-

kéř převzal v úschov1} nepo zástavou"), že insolventnímJ'

pokud se týče kridatářem se stal uschovatel resp. zástavlll
věřitel, takže insolvence, pokud se týče úpadek pachatele~
jímž jest některá z fysických osob v § 17 dep. zák. m'Ede. ných, nemá pro skutkovou podstatu tohoto přečinu v"!/_·
znamu.
Čin nepřestává .býti trestným, zlepšila-li se dodatečně
bankéřova hospodářská situace, takže došlo k obnově platu;
pokud se týče vyrovnávací. řízení bylo zastaveno restl. konkurs zrušen.
i 3. o ním t r e st ním jed n á ním byl a op r á v n ě n é m u z 'p U s o b e n a ú j man a jeh o p r á v u n a.
vylo uče n í cen n Ý c hpa p i r u.
Zpusobeni újmy nemusí býti pachatele~m zamýšleno,.
jsouc jen objektivp.ípodmínkou trestnosti. Pouhé ohrožení vylučova·cího práva klientova však k trestnosti nestačí, nýbrž jest nutno, aby ona újma skutečně nastala.
Mezi D~orninutím povinnosti a nas.ta.lou škodou musí
býti příčinná souvislost (arg.: "byla-li tím. že vědomě
nesplnil povinnosti, ..... zpusobena oprávněnému újma").
Újma může záležeti v tom, že Dprávněný buď vubec
nemůže uplatniti vylučovacího práva, anebo že jest mu
výkon tohoto práva podstatně ztížen. 12 )
4. Pře d m ě t e ID v y I u č o v a c í hop r á v a m usejí býti cenné papíry převzaté v úschovu
n e b o z á s t a vou, ať jed not 1 i vou n e b o s D U hr n n o u (arg. citace § 1, odst. 2 a § 5, odst. 3 v ~ 15).
Zpravidla to budou cenné papíry (viz výklad pod § 25)
již uložené a zapsané podle právě cit. předpisů; v případech
však, kdy zápis cenných papírů má význam toliko deklarativní (viz výše pod § 27), s.padají pod ~ 15 též nezapsané
cenné papíry, jež byly převzaty 'do "jednotlivé" úschovy'
resp. zástavy podle všeobecných právních zásad. 13)
12) Sr. Riesser, str. 125, pozn. 2.
13) S·lovUmzákonia. {§ 15): "rpř-ev,U\;l v úschovu ne'bo záJS1.a.vou
pod 1 e § 1, 'o d s t. 2 ne b o § 5, o d s t. 3", nelze dobře přikládati

smysl, jako by zde šlo jen o papíry již řádně uložené a zapsané, nýbrž'
dlužno tu klásti důraz na moment, že jest lhostejno, za jakých okolností k úschově resp. k zástavě došlo, zda totiž proměnou komisního poměru v poměr uschovací (případy podle § 5), anebo nikoliv
(případy podle § 1), a že' rovněž nerozhoduje, zda jde o úschovu ref\p.
zástavu jednotlivou nebo souhrnnou. Že zákon přihlédá výhradně ke
klientově vlastnictví a nikoliv snad k momentu uložení a zápisu jeho
cenných papírů, vysvítá z citace předpisu § 5, odst. 3. v § 15, kterýŽ',
pi'edpis se vztahuje i na případy, kdy přechod vlastnictví se podle·
ustanovení platného práva již dříve - t. j. před zápisem - usku-·
tečnil (§ 5, odst. 2).

Netoliko dokonaný čin, nýbrž i pokus jest trestným.
Tento přečin se trestá soudem vězenim(uzamčením)
>od jednoho měsíce do dvou let.
.

protiprávního ,nakládání se
papíry.

svěřenými

cennými

Ke skutkové podstatě přečinu podle § 14, odst. 1 dep.
:zák. náleží:
.. 1. že ba n k é ř (viz výše § 39 I, čís. 1),
? s cen n Ý m i pap í r y(viz shora § 25),
. - 3. pře v z a t Ý ID i v ú s c h o v un e b o' z'á s t a v O"U
(§ 1, odst. Za § 5, odst. 3).
K výkladu pod § 39 IV, čÍs. 4 dlužno ještě připojiti:
Za cenné papíry přey,z,até v úscho'vu podle § 1, odst. 2
nelze pokládJaticenné papíry převzaté do úschovyuzavřené" (v zapečetěném obalu) nebo do úschovy v· p~ncé
řové skříňce. Rovněž tento delikt nemúže býti spáchán ve
příčině cenných papírů, jichž b3lIlkéř nepřevzal do. úschovy
nebo zástavou "při provozu svého podniku", nýhrž ze zdvoři1:osti, přátelství, ohledůpříbuzetlskych,atp;· (itizvyklad:
pod § 33 II).
'
4. protiprávně nakládal aneb.o s'e poku-·
sil protiprávně nakládati.
p:()d~e d~vodové ~p:á:yy (str. 22) .podáváse smy,sl pq;jnin
~,p~otlpravnlho .na.k.ladaru" zejména ze znění §§ .2, 3, 7 a 8
dep. záIk.V Jádře tu tedy běží o jednání příěícÍsepovin
nosU respektovati cizí vlastnictví na svěřených cenných
pa;píreoh,I) a to .o jednání úmyslné, jehož protiprávn,olsti si
byl pachatel vědom.2 )
Podle tě,chto vysvětlivek důvodové zpávy mů~
trestné jedná.ní předevšim záležeti ve svémocné - t. j.
platně vy;staveným zmocněním neospravedlněné souhrn~é úschově (zástavě) cenných papírů, jež podle zákona
do Jednotlivé úschovy náležejí, dále ve svémocné podzástavě cenných papírů převzatých v jednotiivou nebo souhrnnou zástavu, ve svémocném výkonu. hlasovacích práv
Viz vyklad pod § 36 a), ČÍS. 1a b), ČÍS. 1.
2) Sl'. Riesser, str. 121.
.

1)

z nich plynoucích, .a ve svémocném _. t. j. mli (platným
zmocněn.im, . ani okolnostmi případu (§ 8, odst. 2),
nQUlZi neoo,pravedlněném - .uložení .takových cenných
pírů jinde než ve v~stní proiVooovně.

a:ni

pa-

ViZhledem k jasnému znení zákona, že neplatně vystavené zmo·cnění, jež tu přichází. v úvahu, nemá právních

§ 40.
Přečt~
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účinků, nejsou záSi3Jd.ně svrchu vytčená jednání beztrestn.a
důvodu, ž·e poškozený (nebam.kéř) k nimbezformálně
svolil. N8JQpak. zase nečiní ba;nkéřebeztrestným, obdržel-li

z

příslušné

platné zmocnění teprve po spáchání deliktu:l )
Protiprávním nakládáním jest však též přivlastnění
sd, t. j. jakék.oliv .osobování si a výkon quasi-vlastnických
dis~1();s;ici se svěřenými cennými papíry, zejména svémocné
zastavení t. zv. "čistých dep.otú";4) tyto příp'3idy však jen
tehdy buidou podle § 14, odst. 1 dep. zák~ tre-stny, poklId
takový trestný čin nebude lze stíhati jako zpronevěru
podle § 183 r.aJL trest. zák., resp. § 355 uh. trest. zák. (na
př.pro příznivou majetkovou situaci pachatele),5) ,a;n.ebo
j,3Jko zločin podle § 16 dep. zák. (přidruží-li se totiž k hořejší skutkové podstatě insolvence resp. úpadek bankéře
a· jeho vědomí vlastní hospodářské zkázy).
.
Ze :svi'l'chu.d.otčené .poznámky důvod:ové zprávy naopak
plyne, že trestní sankci, vyslovené v § H,ods.t. 1 dep. záik.,
nepodléhají j,akékoliv brunkéřovy disposice s ceiIlnýrnj pa-·
pirY, .s nimiž může vzhleqem k platně udělenému 'zrno..
ci1ei:tí·li.biorv,olně nakládati; trestným se vša.kstává bankéř,
dOip1lJstil-li se některého ze svrchu ,uvedených jednám,·· jsa
k lihovolnénxu nakládání sice zmocněn, ale nikoliv platně,
a nestává se beztrestným tím, že teprve po spácháni de ..
liktu obdržel takové' pl.atné zmocněni,6) .
5. ves v ů j II e boe i z f pr os cp ě ch protiprávně 11akláJd!al; tudíž účelem, jejž p'acb.atělprotiprávnimnakláF·
dánim sledov.al, mu.silo býti dosaženi vlastnf mebo cizí (iIŮ.:.
koliv tedy kUentolVy) .protiprávní majetkové vYhody.7) .
Nejeví-li se jednání, ktei'l'é hořejší znaky tre!stnosti vykaiZuje, přisněji trestným deliktem,· trestá se soudem 'za
přečin;' 10 povalZe trestů a jejich v~rměře, j,akož 1 okolnostech, za kterých se tento přečin jeví deliktem soukromožalobním, platí totéž co jsme svrchu pod ,§ 39 III vyložili;
3) Sr. ,týž pramen.

~}
5)

Sr. Kallab-Herrnrittovo vyd. trest. zák.· z r. 1923, str. 135,
Týž pramen str. 135. pod čÍs. 9.
6) Sr. Riesser, str. 121.
1) Sr. Riesser, str. 122.

č.

7.
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§ 41.
Zločin

protiprávního přisvojeni si svěřených

cenných

papirů.

Za zločin podile § 16 dep, zák. se trestá:
1. ba n k é ř; které o:~oby padají tu v úvahu Jako pachatel, vyložili sme již v § 39 l, čís .. 1.
2. který z a g t a v i 1 p lat y, n e b o oje h ž j měn i
bylo zahájeno, vyrovnávací řízení anebo na
n ě byl li val e n k o n k u r s (viz výklad pod § 39 IV,.
čÍs. 2); rovnež § 16 předpokládá, že insolventním resp. kridatářem; ,g,e stal useholVatel,pokUd se týče zás,tavní vě-.
řitel nebo oĎl..%aira-tel, taJ\.Že, je-li pachatelem něktexá z fy~
sických osob v § 17 vyjmooovaných, nepadá její i11<sol.:..
vence, resrp. úpadek v úvahu.
3. jestliže věda \) své nezpůsobilosti platiti
a n e b!(} I(} .s v é m pře d 1 uže n 1, což s ohledem na cit ..
předtpi,s § 17 dlužno pro případy, kdy pachatelem jest
osoba, vedJO!ucí v h8.Jukéřově podniku ;samostatně obochod~"
v § 10 uvedené,aneho orgán právnické (hromadné) tŮso'by,
která jest bankéřem, v tom smyslu vyklád~ti, že pachateli
byla známa hospodářská ,zkáza principála, pokud se týče
ústavu.
P.achatelimusilobýti V·d-oD ě·.sp·ác·h-álnfd·elik til'"
jasn.o, že mu (resp. principáloiVi nebo ústavu) pro nedóst.a.....
trute<;né prostředky podis:tatně nelze vyhověti okamžitě
splatným plaielmím povinniOstem, pokud s,e týče, že dluhy
jehlO (!principála resp. ústa.vu) jsou větší neža:ktiva. 1 )
4. p r ot i p r á v III ě s i př i s vo :i 1.
Trestné jeldnáni je~t tu. totéž j'akopři zp!l.~O!Ilejvěře(§18S;._.
iiilk.tifeisrt. zák., resp. § 355 uh. trest. zák.); delikt podle§ 16 dep. zák. jest vlastně specielnim druhem zpronevěry.
Má tudíž dto před.pis význam jen v těch příprulech, na něž~
pojem z;prornevěry. dobře nepřiléhá; tak n.a př.. přísvojil-li
p.achatel (§ 17 dep . .zák.) papíry nikoli sohě, nýbrž princi,...
pálovi r:esp. ústavu, ,atp.
Naopak nelze o "protiprávním" přisvojení si mluviti
tehdy, vyjme-li ba-nkéř p,apíry z klientoy;a depotu a je'
s vlastními zá,sohaID..ismísí, vykornav právo .samovstupu
v klientův proc1ejnipřik:az anebo použÍv platně mu uděle
ného zmocnění k libovolnému nak.ládání, atp.

°

1)

Sr. Riesser, str. 129,
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Nutným subjektiv:nim. znakem zločin~ protiprávního
'si přisvojení svěřených cennÝch papírú Jest pachatelova
úm.ys,lnost (arg. § 1 rak. trest. zák., resp. § 75 uh. tres~.
.zák.), t. j. pachatel si musil býti vědo~ :nate~elnvív pr?tIprávnosti, které se dOlpusti~. přiylastn~mlm Sl svere~lych
papírú; pro pojem. tohoto zlocmu Jes~ vsak -; :r:a rozdll od
přečinu podle § 14 - nerozhodno, v Jakém zameru k t!estnámu jednání došlo, zdia totiž .na příkl. pa~~atel chtel se
p:r.otiprávně obohatiti, nebo klIenta poškoditI, atp.
5. cen n é pap í r y, k t e r é pře v z a 1 v li s c h o v u
n e b.o z á s t a vou. pod 1 e §. 1, odst. 2) n e b o v§ 5,. o d ~ vt.
3); tento zvláštní znak zločinu :po~le ~ 16 1?-eyo~rebu.le bllz:
šího výkJ 8!dli vzhledem k vysvetlIvkam, Jez Jsme. POdalI
.pod § 39 IV, Us. 4a § 40, čÍs. 3.
Na tento zl'očin jest trestem těžký ž.alář2 ) od jednoho
do pěti let .a, za okolnOistí zvláště přitěžujicích,od pěti do
deseti let.

2) Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi dlužno přihlédnouti

k § 2,

čÍs.

5, zák. ze dne 15. dubna 1920,

čís;
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-úkojného prOdeje 163 .
vylučovací 29, 46. 48, 89, 94.,
95, 122, 124, 140, 205, 237, 254,
258; 282, 289, 345
zadržovací kupecké 40; 85,
165, 274, 337
zadržovaCÍ smluvní 39, 72,
275
soudcovské 39
zákonné 39, 85, 88, 16f" í82
zástavní 52, 208
hypoteční 54
komisionářské 54, 159, 182,
275, 337
nuceIié 53
ručIií 54
smluvní 53; 275
23'

právo soudcovské 53
._-- iestamentární. 53
-zákonné 53, 162, 182
preklusivní lhúta 37, 158, lS3
pl'emiové dlužní úpisy 58, 60, 11;1
priorita zástavních práv 91, 96,
102, 162
prioritní obligace 225
prodej osvobozovací 164, 182
-- svémocný 136, 164, 165
úkojný 163
-- z nouze 148, 150
ijrohlášení samovstupu 177, 179,
·
181
"- zmocňovací v. zmocnění
prolongačnÍ obchod 54
nroměna smluvní 19, 27, 65, 108,
· 213, 216, 251, 254, 255, 289, 298,
301, 308, 309, 312, 322, 326
nromesy Hberovaných akcií 226
Propregeschaft 112, 123, 140, 181
prováděcí obchod 109, 110, 120
sdělení v. sdělení o provcldení příkazu
provedení obchodu 157, 167
pl'ovise 112, 114, 156, 169, 179, 184,
274
.
del-credere 141, 158
poměrná 157
za realisaci úkojného práva
158
za realisaci zástavního práva 158
·
za vydání zboží 157, 169
průvodnost obeh. knih 241, 246
přátelství 307, 321, 346
přečin podle § 14, odst. 2. 343
podle § 15 344
protiprávního nakládání ~e
SVěřenými papíry 346
pi'ednostní úkojné právo 162, 18'2
přechod vlastniCtvÍ l1a cehhých
papírech· 123j124, 145, 249;·253,
255, 265, 283, 301, 331
.
pi'ekázání pohledávky k vybrání
80, 81, 106
pohledávky nj:L místě placení 80, 81, 106
překročení příkazu, 130, 132, 134,
135,136
příkazu oprávněné 130, 184
pI'enesení papírů do tuzemska 306,·
311. 323
pi'estupky podle § 13, odst. 1, 339
podle § 13, odst. 2, 343
:-i;evzetí· cenných papírů 312, 318,
324
příkazu 115
p:r-íbuzenství 307, 321,. 344, 346

356
příkaz

21, 115

"co nejlépe" 135
demonstrativní 132
fakultativní 131
illimitovaný 137
limitovaný 131
přikazatel

109

příslušenství cenného pa píru 32,
půjčka (poměr k úschově) 20

73

Recepis 5
recidiva 34.3
reelní depot 45, 228
rektadoložka 8
rektapapíry 8
relombard v. podzástava a právo
. podzástavní
remitent 7
renty 226
report 55. 209
reportní obchod 55. 95, 2G9, 210, 270,
309
retenční právo v. právo zadržovací
.
rubopis in bianco 8, 68, 82
skrytý 65
zástavní 68, 72, 82
zjevný 65
rubopisec 7
rUbopisník 7
ručení zaměstnavatele 35, 36, 151,
152
-- za náhodu v. náhodá
.-: . Za substituta 35,151, )52.
ruční právo zadržovacÍ v. právo
zadržovací
.
řezy na kursu 146, 180
Safes 21, 308,346
samokontrahování v. samovstup
samovstup 120, 122, 167, 172, 174 .
obstaratelův 174
'- přikazatelův 185
sdělení o ··provedení·· příkazu 142 .
144,154, 178, 180, 183, 185:
186, 313, 324
-:'- zápisních dat 254, 324, 333,
341, 258
seznam (údaj) Čísel cenných papírů 4Q, 142, 144, 228, 249, 251, 252,
254, 332, 341
simulované· jednání 23
skladní list 5
slosovatelné cenné papíry 308, 309,
310, 323
směnka 5
. smlouva .dohodčí 1U
innominátnÍ 66, 298
konsensuální 114
. o správě deposita 27, 115

smlouva o svěření věci jako zástavy 63, 70, 88
o vzetí věci v uschování 22
obstaratelská 109 .
pakotillnf 146
reální 23, 70, 264
.
smíšená 19. 84, lel,297
uschovací 18
trhová 112, 122, 179, 182
vetešnická 146
zástavní obligačJ1í 62, 64
věcná 63
zmocňovací

108

soudní deposita 22
souhrnná úschova 229. 236
souhrnné depot papírŮ. bankéiovy
klientely 278
depot vlastních papírů bankéřových

278

splatnost pohledávky 78
společenstvo 113, 114
společnost s r. o. 114, 248
spoluvlastnictví 255
spořitelny 22, 82, 222,·243
správa (evikce) 183
státní dozor 40
stíhací právo 160
stravný obchod 55, 95, 209, 210, 270,
309
stravovatel 55
stravující 55, 56
Stťickekonto v. účet kusů
subdeposice 32, 41, 205, 207, ~5R
sUbpignusl04, 207, 268
subsidiární obchody 115
'suhstituce (při komisi) 13'1, _151,
206
(při Ú.schově) 32, ,41, 206
sukcesivní obchod 115
.
šek 5, 7
škoda náhodná: 34} vit též "náhoda" a "uáhr;a:da· škody" .
~··sk:llte·čná36; 152· ..
..
Talon 6, 33,· 73, 227
teorie absorpční 19
důvěry 23
dvojí koupě 55
kombinační

19

obdoby 19
prohlášení 23
smlouvy 9
tvůrčí 9
vůle 23
vydání 9
titul. zást.avního prllva 54, tl4
tradice brevi manu 46, 55, J2i, 3íl!)
(skutečná) hmotná 26, 65,
125, 250, 307,·309, 312, 314

tradice symbolic.ká 27, 65, 90
trhová smlouva 112, 12":,179, J 22
tl'ipartitum 16· .
.
tržní cena 175, 113, 183, 18\, 18G
třetí smluvník 120, 172
Účastník 338
účet běžný

159

.

cenných papírů!HS, 32·i
depotní 127, 276, 318,. 324
kusů 50, 95, 126, 127, '(18, :301,
302, 315, 316
z komise 143, 154, 179, 183
ú.hradní obchod 123, 176
ukladatel 18
úkojné právo přednostní 162, 182
úmysl· (zlý) 36, 130,343,' 344, 346,
349'·
..
úroky zákom).é 38 .
vsance 16
ú&chova 18, 229, 307
.- . administrativní 22, 308
generická 30
.. . :
individuelní ·v. úschova jednotlivá
jednotlivá 30, 229
ke správě 21, 27, 308
nepravidelná 28, 48, 207
otevřená 28, 282, 307, 308
pospolitá 47, 207, 228
pravidelná 28, 207, 228, 282
reelní 45, 228
soudní 22, 308
souhrnná 229, 236
úhrnná 45, 207
-

uzavřená

28, 308, <146

uschovací smlouva v. smlouva
uschovací
Uf'chovatel 18
úvěr 138
úvěrní spolky 222
úvěrní ústavy (pod státním dozo·
l~em) 40, 42, 82, 92, 98, 1("i(i,
247, 274
ústavy zemské 222
užívání (úschovy) 30
-- (zástavy) 76, 90, 94
Vf'cná kniha depotní 30, 232
souhrnných úschov 238
veřejná obch. spoL 114,242
vědomí bezprávnosti v~ úmysl
věrnost 127
vina ve Výběru osoby 35, 43, 294
vlastnictví na komisním zboží v.
přechod vlastnictví na cenných papírech
podle množství 48, 255, 258,
263, 264, 265
v~'běrný dluh 33, 50, 87,

vyloučení (z jmění
právo vylučovací
výměna papír(i268

úpadcova) v.

výpověď

(úschovy) t;'
(komise) 170.
.výslovnci"stprojeyu 284
vzdání· se použití zmocňovacího
prohlásímí. 298·
.,
Wan'ant 5
Zadržovací právo v. právo zadržovací
.
zákonné zástavní právo v .. právo
. zástavní
.
.
zálohY 128, 138, 155, 159·
záložec 55
. .. ...
záložník 55, 56
záložny·222, 243 ....
.
._. okresní hosp. 222, :243 ' ,
z1'Jpis cennýCh papÍl~ů247,-248,250,
251,252, 253; 255
.
cenných·· papírů platny 257,
265'·' ... ,
....... .
zápůjčka (poměr k ús"diově) 19, 49
(poměr k zástavě) 70
zástava 52, 309
(poměr k úschově) 21
jednotlivá 30, 229
nepravidelná 55, 70, 74, 94,
207
pospolitá 74, 94, 207, 228
pravidelná 74, 93, 207, 228,
283
Aouhrnná 229, 236
úhrnná 74, 94, 207
z!l,stavárny 69, 78, 82, 92, 223
zástavce = zástavní dlužník
zb.stavní dlužník 52
lístek 6, 71, 85, 103, 231, 252
listy 5, 226
právo v. právo zástavní
smlouva· v. . smlouva' zástavní
věNiel52

zastoupení nepřímé 108
přímé 108
zastupitelné věci (papíry) 7, 28.
209, 224
zatímní listy 4, 7
zavazovací listy 5
zboží komis·ní 123, 160
konsignované 123
zcizení papírů 268
Zemská banka 22, 77, 78, 83, 110,
212
zemské úvěrní ústavy 222
zisk ušlý 36, 152
zločin podle § 16 348
zmocněnec

108

zmocněni

jednotlivé 285, 286, 290,
291, 293, 295, 299 .
.
k libovolnému nakládání
218, 269, 272, 287, 295, 299,
319, 322, 326, 329, 347
k podúschově 218, 287, 293
k podzástavě 287, 290
k souhrnné úschově (zástavě) 218, 287, 288, 319
k uložení papírů v cizině
281
k výkonu hlasovacích práv
287, 291
povšechné 286. 288, 290, i91,
293; 295, 299
zmocnitel 108
, zpetná působnost zákona 212.
zpronevěra 29, 48, 94, 124, 126, 291,
:J28, 347, 348
zprošťovaCí prohlášení (ve smyslu
§ '8 dep. zák) 29i
zpusobilost k právním činům 25,
66, 113

způsobilost k pravum 25, 66, 113
zužitkovatelnost 28
zvyklosti obchodní 16

Žaloba dílčí 48, 261
excisní 122, 124
osobní 79
o vydání komisního zboží
147
o vydání zástavy 76, 98, 160
na;' povolení .prodeje zadržované věci 42
- na přísežné seznání jmění
144
na předložení ~nih 144
vlastniCká 47, 254,255, 25B
zástavní 79, 163
z bezdůvodnBho obohacení
88
z odškodnění 36, 88
ze smlouvy o náhradu škody
36,88,153
Zivnostensk:ý provoz 221

